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DE HERESIE IN HET MEETJESLAND 

TIJDENS DE EEHSTE HELFT 

DEH l?e EEUW 

Yooraf dient te worden opgemerkt dat tle feiten die 

m deze studie wonlen medegedeeld en de eventuele be

sluiten die daaruit kunnen getrokken worden alleen 

geldemi zijn voor het Meetjesland en zijn onmiddellijke 

randgemeenten. Uit verder onderzoek blijkt inderdaad 

dat de toestanden in de overige delen van het gromlge

bied der Zuidelijke Nederlanden op een paar uitzonde

ringen na 11 I, niet dezelfde zijn a Is deze welke hier 

wonlen beschreven. Als bijzonderste oorzaken van 1leze 

beperking kunnen, wat het Meetjesland betreft, wellicht 

worden aangevoerd, de uitzonderlijke demografische evo

lutie die er in de overgangsperiode van de l6e naar de 

l7e eeuw plaats had en het feit dat deze streek ook tij

Ileus de godsdiensttroebelen onder Karel V en Filips I l 

reeds een broeinest van heresie was geweest. 

\'\'at het eerste punt betreft volstaat het er op te 

wijzen dat dit gebied in de periode 15H4 tot 1600 prac

tisch totaal verlaten was (2 I. Na deze datum, toen de 

maatregelen door de Aarl!;hertogen tegen de invallen 

van vijandelijke plunderhenden genomen, vruehtcn he

gomten af te werpen en vooral na 1609 toen het Twaalf

jarig Bestand een tijdelijke ruilt hracht, ont!ltond een 

ma!ltmle immigratie, niet alleen van een deel der oor

~;pronkelijke hevolking, maar teven!! van een groot aantal 

vn~emd1dingen, die lwoplen op een gemakkelijke manier 

(I) Bt~dt~~·ld wonh•n hil'r de p;t•ltil'dt•fl vun FrunM·VIuurult·n·n, til' 
onnridtlt·llijkt~ tllllli:"ving vuu Oudt•uuurtl•~ en t•niji;c kll'illl' vll'k· 
k1·n in Wt·Ht·Yiuundt•n•u. 

(2) Zi1• duurovt·r IHHI1·r rnl't'r mijn urtikt•l in Appl'ltj••R vun lwt 
.\f .. l'ljt•Miund V ( 195:1) « ll1• invul vun 1\luuritK vun Nussuu in 
lll't .\ll·t·ljt•Kiund op 21 Juni 161111:. • fJUJI:, 177 •·.v. 
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de hraakliggcn1le gronden te kunnen verwerven of de 

bedoeling hadden, handel te drijven met Noord-Neder

land 13 I. Zoals in de volgende bladzijden zal worden 

medegedeeld, is het door de onmiddellijke nabijheid 

van het geprotestantiseerde Zeeuws-Y laanderen en de 

handelshetrekkingen die daarmee worden onderhouden 

(4) evenals door de stelselmatige propaganda die de her

vormden voeren, dat deze laatsten er in gelukken een 

deel der plattelandshevolking voor hun overtuiging te 

winnen. \'rat het succes des ketterij in de l6e eeuw aan

gaat vermelden we alleen dat 1lit gebied in verhouding 

het meest priestet·s-apostaten opleverde van de Zuidelijke 

Nederlanden. Te \înderhoute, Ursel, Sleidinge, Oostwin

kel, Bassevelde, Zomergem, gingen de dorpspastoors naar 

het Calvinisme over iS I wat ongetwijfeld een diepgaande 

invloed op de gelovigen heeft teweeggebracht, die zoals 

we in deze studie willen aantonen, in de eerste helft der 

l7e eeuw twg voortduurde (61. 

ln hoofdzaak berust dit artikel op de studie der even

tijdige documenten <~nerzijds behorend tot het arehief 

van de Haad van Vlaanderen en dit van het Bisdom Gent, 

heide herustend in het Hijbarehief te Gent, anderzijds 

uit de oude stukken der onderscheidene Henormde en 

Doopsgezinde kerken van Aard<~nburg, Sluis, l.lzendijke 

en Vlissingen. Bibliografisch gezien bestond het hesehik

hare materiaal praktisch alleen uit enkele monografii;n 

over deze laatste gemeenschappen. Onmiddellijk valt hl't 

op dat in de dontmenten afkomstig van int'tanties uit de 

Zuidelijke Nederlanden alleen nog wordt gewag gemaakt 

van « anahaptisten » waar deze 111 de echte zin van ht't 

woord niet nwer voorkomen en er eerder rekening dient 

(3) 

(1) 

(:ll 

(6) 

V uoral de JHtnH·hien·;d~t<·r~ van die jun·n h•verl'n het nwl!'· 
riaul tol 8luvinl( duarvan. Indenland konwn dan vele vnur de 
~treek« vr<•t•nulklinkende » fumilit•nanu•n voor. 

De wekelijkse murkt te 1\anknhurl( onder meer werd !oen 
zt·cr druk J.ezol"ht door IH·wmu·r~ van hl'! 'leet.ïP~lund. 

de :\lon·au : lli~toire de I'E;di~t· t•n Bdl(iqttt•, lomt• 1\',JIIII(. 17!1. 

Sa~~tl!'rtls dil' in 161!1 pa~loor wus ll' Sleidinl(l' Pn Oo~lt·t·klo 
rnaakte 1•en lwkeldil"hl wuarin hij tie kl'lterij l'n huur uunhun
l(ers hier ll'n lande op zeer si"IH'rJlt' nuutit•r aum·all. 



~ehmulen met « hervornHlen », « doop:.;~ezillllen » en een 

enkele maal ook met « remon~tranten ». Ten einde dit 

omlerscheitl enig:.;zins duitlelijk te maken oordeelden wij 

het noodzakelijk daammtn:>nt een paar toelichtingen te 

'tTstrekken. 

Na de excessen der anabaptisten die onder leidin~ 

v<m ] an van Leiden en Knippenlolling te Munster had

den plaats ~t>had, waren versehiliende van hun volgelin

gen weigerachtig komen te staan tegenover tlit verre

gaande fanatisme. Enkele vooraanstaanden onder hen 

seheuren zich af en vormen nieuwe groepen die zich zelf 

als Doopsgezinden gaan aanwijzen en tlc naam « ana

baptist» als een scheldwoord of smaad ten hunnen op

zichte gaan aanzien ( 7 I. Bijna gelijktijdig heginnen 

daarmee in Duitslarul, Gabricl en Hutier terwijl het in 

Nederland "\lenno Simons is die deze taak op zijn schou

ders neemt. Yoor alles laat hun nieuwe leer een zeer 

gematig<le indruk na. Van verzet tegen het staatsgezag 

is geen sprake meer alhoewel ze nog weigeren wapens te 

dragen, een eed af te leggen of een of ander bestuurs

ambt te aanvaarden. Ook de excessen op morcel gebied 

zijn verdwenen terwijl anderszins de hmHl wordt gehou

den aan een :remecm;chappelijk bezit der :roederen en 

een rlaadwerkelijke hulpverlening aan geloofs:renoten in 

nood. "-at de eredienst betreft houden ze Ût'h aan een 

regelmatig onderricht terwijl op geregelde tijdstipp<'n 

het nachtmaai wordt uitger·eikt. De kinderdoop wonlt 

door lwn niet erkend maar wordt alleen toegediend aan 

volwassenen die hekwaam :r.ij11 hun geloofsptmlen te ver

dedigen. Doorgaans hesehikken :r.e over !'<'n lt>r<HII. en 

erkennen als hii:rarchil'idw overheid no~ een bisschop die 

geko:r.en wordt onder de voornaamste oudstPH. 

Van huis uit :r.ijn de « ltervorrndt•n » de \TOt'!!;Cre 

Calvinil'lten, nu·! in ad1t rwuwn van de wijû; . .dng<'n die 

daar <H'hkn:f•nvolf,!PIIH door de na I ionale ~)'IHHI<'n :r.ijn 

aarq.whra<·ht. llitt·rlijk v<·rtoonl hun t•n·dien!'il n~t'l gc·lij-
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kenis met die der doops1!ezinden maar op dogmatisch 

gebied is het ondert-icheid meer uitgesproken. Van de 

innerlijke verdeeldheid die in het begin der 17e eeuw in 

haar schoot zou optreden, met de strijd tussen remon

st•·anten t•n contra-remonstranten vonden we voor het 

Vlaamse grondgebied slechts l-l-n aanwijzing. Een :.~eker 

::\iaeyken van Hulle, zou op :.~eker ogenblik onder de ge

loofsgenoten in Ylaande,·en, en meer bepaald te Hans

heke, twijfel omtn~nt het ware geloof hebben doen op

rij:.~en, door haar « propoosten » llie :.~e met hetrekking 

tot de remonstrantse leerstellingen had rondgestrooi!l ( 8). 

Voor het overige schijnt men in de gebieden ten zuiden 

van de \\'esterschelde weinig hinder te hebhen onder

von!len van lleze afscheuring die echter dieper in Hol

land wel degelijk merkhaar was. 

De meest recente opzoekingen op gehie!l van het 

protestantisme in België ( 9 I gaan niet meer akkoord met 

de bewering die H. l'irenne destijds neerschreef (10) en 

waarhij hij voorhield dat het protestantisme slechts op

pervlakkig zou verspreid zijn geweest in de Zuidelijke 

Nederlanden. Integendeel blijkt duidelijk dat het :.~elfs 

tot in de kleinste dorpen was doorgedrongen en er ûjn 

aanhangers had geteld. Duizenden van hen waren tijdens 

de 16e eeuw uitgeweken nadat Al va, Don J uan of Far

nese het land waren binnengevallen en het was vooral 

!le:.~e laatste die er in gelukte de andersdenkenden bijna 

totaal uit deze gdlieden te verdrijven. \"olledig echter 

lukte hem dat niet want een groot deel nm hen verzoen

den zich uiterlijk met de Katholieke Kerk maar bleven 

in de grond hervormdgezind. Lang:.~amerhand :.~ou een 

gedeelte van de:.~e sehijn-katholit>ken wel tot het ware 

(8) 

(9) 

(10) 

Hervormde K<'rk, Aardenhur~ : Kt'rkt•rmubuett'n I 60 I· I 62:t 
Vol~cntl(' ufkortin!!:Cn zullen vcnler in deze nota\ worden ~<'· 
hruikt. 
R.A.G. : Hijhar('hid Cent 
H. v. Vl. : Fonds Haad van Vlaanderen 
H.K. : llt·rvtll'llld(' Kerk. 
Zie daarvoor J. 1'. Du!!:rwill(' : « Qudques n•t·hert'ht•s ri-t•t•ntes 
sur l'histoire du Protestantisme en Bei!!:Îtlllt' » in Bd~-tist·h 
Tijds1'111·. voor Fi Iolo~ie en Cesdrieden is dl .\_\\lil (1955 l 
ur I pa~. !SS. 
H. l'ircnnc: Hi~toirc tic Belgiqut• tll lV IJU!!:, 331l. 



u:eloof tt>ru~keren maar Pen ander deel bleef hardnekkig 

op een ~ele~enheicl wachten om tol hun \Toegere helij

denis terug te keren ~ 11 ) . 

Deze gele~enheid wenl hen ~eboden in 1609 met 

het sluiten van het Twaalfjarig Bestand waarin een paar 

danstdes de \Tijheicl van uitwijking aan andersdenken

tien waarborgde. Tevens werd daarvan gebruik gemaakt 

door de afgescheunlen uit Noonl-NederlaiHl om cle vroe

gere broeders in \laanderen terug op te zoeken en er 

een intensieve propaganda te voeren. De Aartshertogen 

hadden zich daaraan trouwens verwacht en in een schrij

ven aan de Raad van \ laanderen ( 12) er op gewezen dat 

,·oorzichtigheid geboden was tegenover diegenen die uit 

de Yerenigde Provinciën zouden komen en zij onmiddel

lijk dieruien verwittigd indien deze enige actie tot ver

spreiding van hun geloof ondernamen. Een paar· maan

den later reeds, op 29 October, moeten de Haadslieden 

aan de Aartshertogen melden « avons depuis quelques 

jours decha este advertez qu'ung ministre cles anabaptis

tes de la ville 1le harlem en hollande, sestant transporie 

parclecha se soit advanche de prescher en ung hois cle 

nuict par deux fois au village de Lovendegem et quen 

icelle presche se soient trouvez suivant Jinformation cy 

joincte plusieun; tant paysans que aultrez manans de ce 

pays jusiJlles au nombre deriViron cent» ( 1:31 terwijl ze 

er nog aan toevoegen dat ze het noodzakelijk oordelen 

«de proceder rigoureusement contre toul' ceux aiant 

hanté larlicte preHche » en dat gebeurt ook inderdaad 

want nauwelijk~' enkele dagf~n later hegint reeds de on

dervra~ing van 2.') aangehouden personen die hij de preek 

aauwezig wanm geweest. liet vendag van dit onderzcwk 

i~; bewaard gc·bleveu il"ll en daaruit leren wc het vol

I!:Pnde. 

( 11) I I. J. EliaH : h.l'rk 1'11 Staat in d1• ZtiÏdl'lijh i\~·dnlund1·n 
,,ndl'r ,(,. n·J!.I'rÎnJI, •ll'r AartMiu·rtHJI,I'II Alltrt'l'ht 1'11 l~uhellu 
ll59H· ((,2 I) Antw•·qH·n 19:.11, JIUJI., 11 e.v. 

( 12) ( ;, . .JaJ~,ll'k•·nd vuu 25 .\lei I WIJ. 

( t:H H.A.I ,, H. v. Vl. Curr. ur :lJ 1:1. 
(I I) H.A.(;, H. v. Vl. S•·ri•~ K Jft();j.lftl1 - HeJ!,ÏHlf'r vun Crirni111~el 

Exuuwn. 



Bijna onmiddellijk na het sluiten van het Twaalf

jarif!; Bestand moeten de predikaties in de Olllf!;eving van 

Lovendegem begonnen zijn. De eerste van deze reeks 

moet plaats gehad hebben op 2e Sinksendag, tussen Lo

vendegem en Sleidinf!;e waar als leraar was opgetreden 

Adriaan Lanczweert (151 en waar een 12-ta] aanwezigen 

waren geweest. Voor een zelfde getal toehoorders preekte 

l'ieter Cools of Coolkem; enkele weken later te Lovende

gem op de wijk Lo. Van Cools is ons alleen hekend dat 

hij afkomstig was uit Gent. Daarna was het de beurt aan 

J au Doom ( 16 1 uit Haarlem die te Merendree een ver

gadering hield en op 7 October opnieuw tussen Loven

degem en Sleidinge waar een Hoeland V au Hazenberghe 

( 17) het woord had gevoenl. Eindelijk lrd dan in rle 

nacht van Zatenlag 10 Octoher, op de grens van Loven

degem en Merendree de vergadering plaats die oorzaak 

zou worden van deze aanhoudingen. 

Deze samenkomst werd geleid door •le hierhoven 

genoemde .Jan Doom en had ruim 2 uur geduurd. Ver

schillende betichten vcrklaren dat er wel honderd per .. 

sotlCn aanwezig waren maar naar wij Vt'rder konden op

maken moeten het er hoogstens een dertigtal geweest 

zijn. Daarvan heeft de justitie er naderhand 2.5 in han

den gekregen die stuk voor stuk werden onderboord en 

veroordeeld tot verbanning of boete. Niettegenstaande 

op al deze vergaderingen de leer der doopsgezinden of 

« wedenlopers », zoals de hesehuldigden ze zelf noemen, 

wordt verkondigd, is er volgens de ondervragingen geen 

enkel doopsel toegediend. Ik lijst der veroordeelden wijst 

nochtans uit dat enkele adepten van deze leer aanwe

zig zijn ( l7his) terwijl er te oordelen naar de verklarin-

( 15) Lam·zweert moet p:elwortip; p;ewcest zijn van Dronp;en en rt•eds 
vroe!( naar llolland uitgeweken zijn waar hij oruler meer lt' 
Amst<'ftlam vertodtlc. Na het Bestaml komt hij als et•n tier 
eerste predikanten naar hit•r. 

( 16) Jun Doom uit llaarlem di<' in tic ontlnvru!(irq.:en wordt lt<'· 
sdueven als een « !(<'WtHIII man» omtn•nt :!5 jaar oud. 

( 171 Hodand Van llaz<'nltt•rf!:h<' afkomstil.!; uit '\litltlt-lltur~.!; was 
sledrts knrt duurvoor predikant I.!;<'Wortkn. 

(I ïltis) Zit• ltijla~.!;e I. 
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gen Yan heer :\dolf van de Keen', toenmali!! pastoor van 

Lo\emleg:em, heel wat ~epredisposeerden :ájn, die HO;! de 

naam heLheli katholiek te zijn maar· meer ook uiet, die 

deze samenkomst bijwonen. Een eerste geval is dat van 

J ehanneken :\loens die Yerklaart niet te weten welke leer 

er op de ,-ergaderin~en werd onderwezen, ;!een enkele 

vermani11g te hebben onthouden en beweert de predikant 

te hebben aangesproken om hem inlichtingen te vragen 

aan~aamle enige personen die in Holland vertoeven. An

clerzijds echter weigert ze de eed af te leggen onHlat dit 

Yolgens haar Yerboden is door God zelf, wat in onze ogen 

een sterke aanwijzing van anabaptisme betekent. Eweyn 

Hoets weigert dit eveneens en hekent daarbij vroe~er op 

een dergelijke veqradering: aanwezig te zijn geweest te 

:\liddelbuqr in Zeeland waar deze op een zolder had 

plaats gevonden. Jan Claeys loochent eerst op de verga

derinl! aanwezig te zijn geweest maar wordt beklapt door 

de andere beschuldil!clen zodat hij moet bekennen op 

twee der bovenl!enoemde predikaties aanwezi;! te zijn 

geweest. Overigens legt hij de eed af en !!;etuigt Pastoor 

Yan de Keere over hem dat hij i11 hem steeds een goed 

katholiek heeft gezien. '\let zij11 zoo11 Salomon is het heel 

anders gesteleL Hij weigert de eed af te leggen en beweert 

dat dit verboden is door de 11. Schriftuur volgens '\latth. 

\" terwijl hij hekent reed,; vroeger predikaties te hebhen 

hijgewoond in '\liddelbuq.r waar hij henloopt werd. Zes 

jaar geleden toen hij nauwelijk:-; 14 jaar oud was werd 

hij reeds in de leer der doopsgezinden onderwezen door 

een Hoelarul \an Hazenherl!he die toen te :\lerendree 

woorule maar sind!-!d i en naar \' lil"l!-!ingPn was gel rok keu. 

In di1~zelfde Van llazPnb,·q.dte moell•n we d1· ci~enlijke 

inriehter der pn~dikatiel"l zien hier in de !!Lrct'k. Samen 

lllt'L dt~ pn·dikaut .I au I )oom waH hij u aar hier ;!ekonH·n 

f'll ook lllf'l lwm Wf~Pr ver! rokken tc·rwijl hij de prakti

•wlw ~d.ikkini!PII had ov«>rf.!;Piatf'n aan Salomon Clat•ys. 

J),~ze laal!-~lfo vPrklaart nog tijdf•n" zijn ondcrvraginl.! dat 

na df' Pf'r!-11,. pn·dikatif• Vf'r!-!ehillPnde per~on1•n lwm Vt'r

;r.odlt hadd .. r• hun lP wilJ,·n Vf•rwiiiÏI.!f'll indien iet~ dt•r

:.wlijk~ 11111! \oorvi•·l. ( )vf•rigf'll!-1 is hij van oordPPI dat d1· 

nwf~t!lf• aauwf•ZÎI.!f'll naar df•Zf' vt•r;,!adf•ringf•n waren I.!P-
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komen uit pure nieuwsgierigheid. Philips rle Meyere, een 

landbouwer uit lVIerendree weigert eveneens de eed te 

doen maar schijnt ons eerder een ietwat eigenaardige fi

guur toe dan wel een ketter, zo menen we tenminste te 

mogen opmaken uit zijn verklaringen wanneer hij hij

voorbeeld beweert dat hij de eed niet wil afleggen omdat 

hij dat nog nooit heeft gedaan en hij maar één woord 

heeft. \Vat de vergaderingen aangaat, welke hij schijnt 

goed te keuren, weet hij niets te vertellen over de leer die 

daar werd verkondigd, maar kan alleen zeggen dat er 

van God gesproken werd en over niemand kwaad verteld. 

Anderzijds gelooft hij in geen enkele religie en is sinds 

de overgave van Gent in 1584 niet meer in de kerk noch 

te biecht geweest. Om daarover geen moeilijkheden te 

hebben gaf hij aan 1le pastoor hooi, stro, vlees of geld 

opdat hij dit door de vingers zou gezien hebbe11. Daniel 

Van Wassenhove, een olieslager uit -:\liddelburg in Zee

land, behoort eveneens tot de aangehoudenen. Hij is we

rlenloper van geboorte en ingevolge de geloofspunten Yan 

deze leer kan hij de eed niet afleggen. 

Onder de overige gevangenen vermelden we alleen 

nog als mogelijke wederdopers een Arl:'nd J'"erckhnert, 

die later naar \Valcheren zal uitwijken en er doopsgezind 

worden, een Sara Van ,,~assenhove, wiens moeder en 

hroeder tot de wederdopers helworden en daardoor zcH 

niet weel indien ze volgens de katholieke religie gedoopt 

is en Matthijs Coen die beweert tot geen religie te he

horen. De resterende aangehoudenen kurmen hoogstens 

als te nieuwsgierige katholieken worden aanzien. Wel 

blijkt uit de ondervraging dat niet alle aanwezigen op de 

predikaties konden aangehouden wordt•n. \ erschiliende 

namen worden immers genoemd die naderhand niet iu 
het eigenlijke proces voorkomen en daaronder vooral een 
Jacques van Maldegcm die later !oeh zal verbannen wor· 

den en dan de eerste predikant zal worden van de Doops

gezinde kerk te AanJenburg ( 18). 

(lil) Brocsc vun (;l'IH'IWII : « llit hl'l \'!•rieden de-r llnup~p;l':r.inde 
!J;l'Jilf'f'lllc te Aurd1•nhurp; » in l>oop~p;t•:r.inde Bijdra~en lll76. 
VNmoedelijk was hij p;el~tm·n tt· llan~IH•kp of :\lerl'l'dree in 
1579. 
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Gans deze aktie te Lovemiegem en wellicht ook el

ders in Vlaanderen heeft voor gevolg dat de Aartsherto· 

gen zieh verplicht zien op 31 December 1609 een nieuw 

plakkaat uit te vaanligen dat hun standpunt in de gods

dienstk west ie uiteenzet. Het verbiedt onder meer aan de 

inwoners en vreemdelingen in publieke of geheime ver

gaderingen te prt>diken, tt> dogmatist>ren of stellingen te 

versprt>iden die in strij1l zijn met ht>t katholit>ke geloof. 

Dit gold zelfs voor de o!Hlerhorigen die in het buiten

larHl verble,·en terwijl de vastgestelde straffen op ver

grijpen daartegen tot boete en zelfs eeuwige verbanning 

konden leiden. \enler bepaalde het nog dat vreemde

lingen zich eerbiedig diendt>n te gedragen t>n katholiek 

moesten worden indien ze zich hier wilden vestigen ter

wijl inwoners die aan vergaderingen hebhen deelgeno

men het land moeten verlaten. 

\':"ellicht was dit de aanlei1ling 1lie verschilletHle an

dersdenkenden er deed toe besluiten het lar11l te verlaten. 

Dit wordt ons dui1lelijk uit de ledenlijstPn van de Her

vormde Kerk te Aardenburg ( 19) waar van 1609 tot 1620 

niet minder dan 8:3 nieuwe leden worden ingeschreven 

die uit \laanderen afkomstig zijn. Verschillende onder 

hen komen met een attestatie van .I ohannes l\IichaPlis die 

de « dienaer der heymelicke gemeyntf' in \'laPrHleren » 
wordt genoemd wat wel bewijst dat door de atHlersllf'n· 

kf'nden nog propagan1la wordt gPmaakt in onze gPhiedPn. 

1\"a 1613 komt de naam van 'liehai:Jis niet meer· voor· 

'loeh llf't is nif'l bekPnd om welke rPden. Een enkele maal 

in 16I:i komt een lidmaat met <'Pn getuigs<•hrift ondf'rte

kPnd door .Jacohus l'lattPPI « diPtJaar EeciPHia elandPsti

na » tPrwijl lwm lf•VPns Pf>n morHielingc attPHtatiP van 

Claps dP \IPS!"f•nran wordt j.!f'gf'Vf'n diP oudPrling was ge

WI'P"'t «in dt• Vf•rlJOrgt'IH· l!f'lllf')'ntP in Wt•st· Vlal'tHlerPn ». 

c;aan Wf• aan dP !tand van dt•zt~ lijst dP herkomst na van 

df•Zf' uitwi,jkPiingf•n dan tPIII'n WP daamndPr wat lwt ,\JPPl· 

j1•sland lwtn·ft voor E1·klo H gPvaiiPn, \1Prendrcf' B, :\1al

dl'f,!;f'lll I, \ I'Vf•lf• I, 11 anslwk•• 7, E••df• 2:{, La tHI•·gem I, 

( li'J) II.K. Aard•·nllllrl(: Akll·n vun ,(,. Kt·rkruud 1605-IMó. l'ruk· 
IÎKI'h ,(,. •·nigt· di•· Zfl Vflll•·dil( lwwuurd :r.iju uit ,(j,. Jlf'riudt•. 



St Laureim 8 en Meigem 1. In het geheim werden 1n 

Vlaanderen hoeken, tractatPn en pamfletten, hrievf'n Pn 

liedekens binnengesmokkeld en ver!ipreid ten Pinde het 

getal van de aanhangers te vPrgrotPn. Zo erg wordt deze 

plaag dat de Aartshertogen in lóló flaartegen Pen plak

kaat moetpn uitvaanligPn 120 I maar het is blijkbaar van 

WPinig belang geweest want in ePn schrijvPn van 1;) 'Iaart 

1ó17 gericht aan de Ha ad van Ylaanderen ( 21) wordt 

medegedePid, dat ze vernomen hebben dat verschillPnde 

vreemdelingen, die in hun gebied verblijven, heretiek 

zijn en veel nwer daar zijn om hun dwalingen te ver

spreidPil ondPr het volk dan wel om er handel te drij

ven. Zelfs gebeurt het dat met hetzelfde doel ministers en 

1logmatiekers overkomen 1221. Daar dit rechtstrePks m 

strijrl is met lwt plakkaat van 31 Dec. ló09 wordt de 

Raadslieden bevolen dP tekst er van opnieuw te pu

bliceren terwijl ook de aartsbisschop en de bisschoppPn 

wordPn aangPmaand hun taak op dit gPhiPd lwtPr te 

vervullen. 

NiPttPgPnstaande dit allf's komPn nog stt>eds gevai

IPn van herPsiP voor Pn worden som,; ook berecht. 

Op 29 Decemlwr ] 617 )pgt Andries Platlijn nit Ewr

gPm, een hekeerde Anabaptist, de volgende verklarin

gPn af : te Sleidinge wordPn in de molPn van <lP erfge

namen .Joris Gopt hah., regel ma I ig hijePnkomsten gPhon

llen, evenzo tPn huize van AndriPs van 1-lyftP. wiPns kin

dPrPn aiiP anabaptist zqn. 

«Men st•ght dat wpl dP lwlft van dP ingPsPtPnPn 

van Slepw hPdorf-.••n is ende dat d'andPr lwlft niPt vast 

en is jnt gPioofve PndP niet verTt' van mpde lP do

IPn. In haPrlit>dPr vPrgadPringPn wordt tsanwn gp,;pro

kPn opdP punctPn van! geloon• Pil van den hPyliglwn 

scrifturP f'ndP als. zijliPdPn niPt o\·PrPI'll Pil commPn zoo 

(201 H.A. GPnl. H. v. Vl. Corr. nr :ll2:t 
(21) H.A. GPnl H. v. Vl. Corr. nr :ll27 fol. 71. 

(221 
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Waarschijnlijk vol~de dPze briPf op dt> aanlwudin~ van Jlll'· 
qucs van Maldt>~em, minister dt>r Doop~~~·zindt> kt>rk te :~a.r· 
denburg, die 11' Bnr~p;c werd p;evanp;t•n t'n Vt'rtHlrdedd. Ztt• 
daaromlrt>nl Brot•sc van (;roPIHlll : opi'Ïl. 



wordt dek gevraeght wat ZIJilPll gheest is gevoelende 

PtHle dit wordt zoo langhe henraeght, totdat zijlieden 

schijnen ePns te zijn. Alzoe zeght den voors. Andries 

plattijn. » De kwaal moet te Sleidinge wel bijzonder 

diep vastgeankerd geweest zijn. (Zie trouwens eveneens 

Bijlage lil-Lijst ,.,m Sleinst' Anahaptisten) (22 hisl 

Te KaprijkP werdPn in 1622 twee gevallen gesigna

leerd en voor het geestelijk hof gebracht te Bn1gge ( 231. 

Twee jaar later worden door cle pastoor vier inwoners 

aangeklaagd omdat ze hun paasplicht niet vervuld heb

ben en waarschijnlijk heretiek zijn (24). In 162.5 wordt 

er een :\lekhior Bruynsteen aangeklaagd, die beweert 

geen heiligen te kennen ( 2.5 I en in 1629 wordt .I oannes 

vander Beke als heretiek eveneens aangeklaagd ( 26 I. Te 

Assenede meldt de pastoor in 1627 dat hij verdPnking 

koestert tegen LambPrtus Heyt en Adrianus Laurensens, 

in 1628 tegen .ludocus Nauts en in 1631 tegPn Cornelis 

Wallop die bijna nooit naar de kerk komt. Elisabeth 

Dhoyere, echtgenote van Petrus HPmdonck wordt door 

hem van anabaptisme beticht. Ze vertrekt echter in 164:~ 

naar Rassevelde waar haar broeders wonen die even

ePns tot die sekte behorPn. In 1649 ten slotte beschuldigt 

hij Guillielmm; Carlier, CJpmens van Looluck Pn .loan

na van H oucke evenePns van heresie ( 27 I. Te Basse

velde is cle toestand nog slechter. De dPkana)p visitatiPs 

aldaar wijzf•n uit dat in 1627 Abraham van (;hcmer, 

heer van Bassevelde, Jacobus GPPrgat, .loanncs van ''let'n

hof, .J oanrws H ijns Pn .I udocus Bo!'lman ZC'Pr VPrdachtP 

individui:n zijn op goch;diC'nstig gPhiC'd, waarvan dP laat

ste trouwPilS naar Aardc·nhurg zal vPrtn·kkPn en PI' ana

ha pi i st word(•n. \' Pnler is daar dc· fa mi I ie Dhoypn•, waar-

(221JÎK) Arrhi1•f van lu•t BiKdorn, l'uru,.hit•hundr·l Evc·r~!'rn 111. Dit 
l'itant Wf•nl mij 11w~•·zurul•·n duur de h••••r A. de V us lt• Evt•r· 
~Prn, \l<a!lrv•wr lwrlf'lijkt· dunk. 

12:11 H.A. BruJ(IW: K,.rk•·lijk,. un·lli•·v••u ur :,55, 
121) id. nr 5fn. 
125J id. nr 51!2. 
12fJJ id. nr ;;;,;,, 
127) H.A. I ;,.111 : An·hid van 111'1 BiKdurn • vonrlupi~ numnu·r 

B/115. 
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van de dochter Elisaheth hier hovPn rf'eds werd vernwld. 

Haar vader Michael is een fanaticus die andere zijn 

overtui:án~ tracht op te drin~en en die in 1639 samen 

met .Judocus en Henri, zijn hf'ide zonen, pveneens naar 

Aardenlmr!!: zal vertrekkf'n 128 I. Te Aardenhur~ ontmof'· 

ten we verder nog een Maaykf'n Van Vooren van Basse

velde die er lid is van de Doops~ezinde kerk 129) even

als een Andries van Mensen die er het apothekersamht 

uitoefent ( 30 I. Vennelden we verder nog voor wat Bas

sevelde aangaat dat rle pastoor er in 1634 moest vast

stellen dat 2.5 inwoners hun paasplicht niet vervulden. 

(31 ). Te Boekhoute, dat omwille van de nabijheid van 

de vijand lan~e tijd helemaal verlaten was, horen we 

slechts in 1643 van de familie van Paulus Steenaert, af

komsti~ uit Filippine, die heretiek zou zijn. Ook Ert

velde blijft hetrekkelijk zuiver en de pastoor, die ow

rigens kinds schijnt te zijn, kent er slechts enkele ver

tlachtC'n zonder tlaarom zekerheid te hebben ( 32 I. Eek

lo en Oosteeklo zijn echter zoveel te dieper aan~etast. 

Tn het eerst~PnoenHle vluchten in 1630 nog drie here

tickers naar Middelburg in Zeeland 133 I terwijl in I6:n 
zelfs tie pastoor .Jan Geuns wegens ketterij wordt ge

vangen en voor het geestelijk hof gC"bracht waar hij ech

ter weet te ontvluchten (34 I. Van Oosteeklo Wf'tPn Wf' 

verder dat Antonius Sandt>rus, dit> er f'en tijd lang pas

toor was, er heel wat moPilijkhedt>n had mf'l ande,·stlf'n· 

kf'IHlen die er volgens zijn verklarin!!:en vrij talrijk mof'

ten gC"weest zijn. Ook Han~beke nwf't een C'cht broei

nest ~cweest zijn en mf'ermalen moet de pastoor, die er 

ovt>rigPns niet constant residt>t>rl, aanklachtPil tPg<'n in

wonNs indit>nf'n. EPn C"erstp maal lwtrdt hPt Egidius 

Van Hulle, zijn huisvrouw en kiwiNPil Pil in 1616 tegen 

tle l111isnouw van GNolf van Nt'vPIP, dif' hij voor hl't 

(28) id. 
(29) Broese van Grof'nou: op ril. 

(:lOl Stadsnn·h. Anrd1'11hnrg;: l'oorlf'rslijst 1610-lli69. 

(31) H.A. Gf'nl: Bisdom B/115. 
(32) id. 
(:3:1) H.A. Bru~~f' : Kerk. nreh. nr 555. 
(:!I) id. nr 57:l. 
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~t>estelijk hof wil citert>n omdat Zf' « set>r ohstinaet in 

hart> kettt'ryP » is, kt>ttt>rse hof'kf'n lwzit f'n haar kindf'rf'n 

naar Aardenhur~ Zf'ntlt terwijl hij t>r no~ aan tof'VOf'~t 

« spaPrt SP niPt want sy hf'hlwnt a lip lan~lw vPrdiPnt ». 

Yenier zijn er tP HanshPkf' nol! f'llil!e on~PrPI!t>ldf' pPr

sonen die hun kerkf'lijkf' plichtf'n nif't vervullf'n tf'rwijl 

:\[aria ~pPt>ckaf'rt. Conwlia Braets PH Gillis van Hevst 

nol! als heretit>kf'n wonlf'n aan~t>rluid ( JS I. Tt> Mt>rt>n

drt'e, beweert de pastoor in Hi24 « sunt hic plures valde 

suspecti tlf' hert>si » terwijl later Petrus de \Ieyere, Anna 

van \'Lissf'nhovf'. Baldwinus de \Ieyere, Olivier Steyaert 

en .Joannes nm Ootegt>m als dusdanig met name wonlf'n 

~ellOf'llH) ( 3()). 

Het zijn 1leze uitwijkPiini!Pn gewef'st die de et>rstf' 

lidmatPn WPrden van dt' afgt>scheurde kf'rken in Zeenws

Yiaanderen. De Hullu (371 deelt ondt>r meer nwde 1lat 

het vluchtelinl!en uit \'raarschoot, Gent en Etikhove wa

rf'n die de kerk~emeenschap tf' Nieuwvliet hehlwn l!f'· 

sticht. Ef'n identif'k geval det'd zich voor te Aanlf'nhurl! 

waar slechts enkf'Je ledPn door afkomst tf' Aanlenhnrl! 

thuishoorden I 381. Ook te IJ zend ijkt' f'n H oPk ( 39) dif'nt 

f'Pn dPrgelijkP oorl'prong te worden aan~Pnomen. Dt'Zf' 

comrnunautt'ÎtPn hlijvPn hetrPkkingen onderhoudt'n nwt 

\"laanderPn van waar Zf' nieuwt' aanhangers trachtt•n tP 

doen ovPrkomen. AnderP gf'loofsgprJOtPn di1, in hf't gt'· 

hiPd der Aart~hPrtogen hlijvPn WOIH'Il gaan PehtPr rf'gPI

rna tig tPr kerkt' naar ZPPIIWS- \'laan dPrPn. I I oe dezp toP

~tand zich ontwikkt>lde hlijkt duidt>lijk uit het hier vol

gPnll orulerzoek dat in ]()29-:W door dP Baad van \îaan

df•n•n WPrd ingPstPid ( 40). In f'l'n sl'h rijn·n aan de 

135) H.A. (~c·nl : An·h. lliMdnm. l'urcwllif'hllndf'l llnnslwk<' (niPt 
J,!;Pk laMHc•c•rd). 

136) H.A. ~~f'nl: id. 11/60. 

r:n) dP flullu J.: OvN de· npric·hlin~ vun f'c•niJ,!;P l'rnii·RinniAI'hc• 
(~c·rnc•c·nlc•n in wc•Mh·lijkc• Zc•c•uwMc·h-VIaundc•rpn Pn dl' lu•rNic'l· 
lin~ nf dc·n hnuw vuu huur kc·rk~f'l>nuwc·n in de· :r.I'VI'nlic•rulc· 
f'f'IIW in Arc·hic·f vu u lrc·l Zc•c•IJWMI'IIf• C ~PnnniMI'Irup vuur \\"!'ll'n· 
Kl'lrupfH'JJ l'JlfJ. 

CHI J llrcwKc' vaJJ ( ;rcwJJcur : np c·it. 

(3 1J) Zi" Wc'KKPiiul(: Kc·rk..Jijk lc•vc•JJ Ie• llcwk • 'I'f'rllf'll7.1'11 195·1, 
( H!! H.A. C1·nt : Vuriu IJ IHHil. 
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Raadslieden ( 41) verklaren de Aartshertogen dat ZIJ er 

van wenJen verwittigd dat er tussen Gent en Bru!!:ge, 

te weten te Zomergem en Lovemlegem, enige prPken en 

hijeenkomsten van Anabaptisten hadden plaats gf'harl en 

dat sommige inwoners van de genwenten naar dergelijke 

vergarleringf'n gaan rlie gehouden worden in de omge

ving van Aardenhurg, op een plaats genaamd « Tf'r Bie

sen». Deze verzamelplaats is niet hereikhaar voor de 

justitie omrlat ze in lwt zogPnaamde contributiegebied 

gelegen is, dat op rlat ogenblik zoveel als een soort nie

mamlsland betekent. 

Uit het onderzoek door de Raad van Vlaanderen 

ingesteld blijkt rlat er zich sinds hf't Twaalfjarig Bestaml 

stilaan een kerkgemeenschap heeft gevormd in «Ter Bie

sen» waar een grote schuur werd gf'houwd waarin de 

vergaderingen plaats grijpf'n. Sinds 1629 hehhf'n ze er 

ook een minister aangesteld, genaamd .J aCfJiles van Mal

degem, geboren van Hansbeke of Zomerl!:em, rlie enige 

jaren vrm•ger om rerlf'n van ketterij nit het bisdom Gent 

is verbannen geworden. Vele van hun aanhangers wo

nen nog in Vlaandf'ren en voor a I voor de hijf'f'nkomstPn 

op grote feestriagen gaan deze dan te voet en voorzien 

van hlanwe « hesaches » of rngzakkPn (waaraan ZP el

kaar herkennen) naar TPr BicsPn. Volgens Pf'n van de 

getuigenverklarini!:Pn (pastoor van ZomPr/!:Plll) hadden 

ze vroeger ook al eens wittP rugzakkPn als herkennings

tekPil gerlral!:en. In het kort leverden dt' onrlt>nraging<'n 

van de plaatselijke amhtt'naren volgenrle r!'sultatPn op. 

Jan Bets, rle haljuw van Everg!'m tlit' wonlt aangPspro

ken voor de parochies EvPrgl'm, \'\'OiuiPl/!:Plll en Slf'i

din/!:P, die lot zijn r!'chtsl!:ehiPd lwhorpn, vNklaart dat 

rlaar /!:Pen doopsgPzind<'n mPPr wan•n. ))p d!'kl'tlal!' \'isita

ties van die jarPn ( 42) sprl'kPn di'Z!' ht>wl'ring t>ehtl'r vol

led i!!: tPw~n. \Vp) lwwr>!'rt hij, dat hij tijdPns hPI Twaalf

jaril!: Bestand, vil'r of vijf huis/!:<'ZinnPn diP van hPrPsiP 

werrlPn venlacht uit Sll'idin/!:1' h!'dl doPn Vl'rhuizPn, zon-

(41) D!'ze hrief ~!'iln~tl'kenil vun 23 Juni 1629 in H.A. G!'nl R. v. Yl. 
Corr. nr 3159. 

(42) H.A. G!'nl : Bisdom B/115. 
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tlt"r dat hij W<"t"t waar Zt" Zl.Jll lwf'n ~t>trokkt>n. Yt>f'l pmn

tÎt"\'t"r is Pit>tt>r van Hofstatlt, de pastoor van Zomt>r~t"m 

die twt"t" huis~t>zimH'n eitt>t"rt wt>lke hun paasplicht nif"t 

ht"hhPn vPrvul<l, nit"ttt'gPn:o;taan<IP de herhaaI de verma

nigPn van dP priPstt>r Pn waarvan PPn gt>zin, nanwlijk 

dat van Jan Yersluys naar Ter BiPsen zal gaan wonen. 

Dt" andert", Frans De Keyser, kleermaker van heroep, 

is te Zomergem gt"hleven, maar woont rt"gelmatig df' 
vprgarlt"ringt"n hij tt" A.tnlt>nhurg <"n vot"rt daarhij nog 

propaganda ,·oor zijn religie onder tie inwoners van de 

parochie. Ook staat nog als anahaptist hekend de huis

vrouw van Jan Coppens ~PnaanHl Suzanna Dohlwleers. 

\'t"n!Pr hehelst dt> depositie van Hofstarit dat de doops· 

gezinciPn van Lovende~em, :\Ierendr<"<", Zomt"rg<"m, Lan· 

d<"g<"m t"n Xevele, wannet>r zt> naar dt> prt>dikatit>s gaan. 

hun weg langs Zomergem nemen t>n daar gewoon

lijks 's Zatt>nlags avonds of tijdens de nacht voorhijko

nwn. Om de drit> dagt>n komt ook t>t>n predikant uit 

Ter Biesen huil"ht"zoekt>n afleggen, waarhij we t>chter 

vermot>dt>n dat dt> pastoor hier wat al tt> ijvt>rig is gt>

Wt>Pst. .Jan lt" :\Terehier, haljuw van \Ialde~t"m (4~) g<"Pft 

et"n vrij onlwlangrijke getuigPnis, niettegPnstaandc hij in 

de onmirldPllijkP nahijht>irl van « 'I'Pr Bit"sPn »woont. Hij 

WPPt aiiPPn dat zpJfs inwmwrs uit OudPnaanlf' Pn Kort

rijk naar dP godsdienst<wfPningPn komPn t>n kPut allf'Pil 

LiPVPn Pattin van :\IalriPgem Pn Adriaan Van der .Straf"· 

tPn uit St Laun·inR aiR doopHgf'zirulf'n. Ook nanf'PI ]p 

BegghP, dt> haljuw van NPvf'lf' maakt f'r zieh van af door 

te VPrklan·n, dat hij nog niPt lang gPnof'g tPr plaatsf' 

is om if'tR tP kumu·n getuigf'n. Fratf'r .I aeohus HPyssf'JH!, 

prPdiklwf•r Pn paHtoor tf' SijRPIP Pil .I aequPR :\liehiPis, 

hal_juw van \liddPihurg zijn al PVf'lllllÎn vrij uÎI\'Of'rig 

r·rr kunnf'n all<·t'n HlrwhtH Pf'n paar nanH•n Vf'rnof'lllf'll tf'r· 

wijl J>iPIPr Van df' Vc.JdP, d<• hal_juw van Zonwrg<•m Wf'l 

gr·hoord lu·r·ft dat r·r lwrdopr·rH in dr· gPIIH'f'lltl' zi.in maar· 

zr· nog niPt hN·ft kunru·n adrtPrlr:dr·rr. lli_j vcH'gt f'l' l'<'htPr 

aan t()(• dat vr·rHdrillr·ndr· inworwrM van ZonwrgPm 11' Aar-

(13) Zi~ ll1· f'11tll'r 1·n Brlll'l'klll'rl : (;,.R,·h. d1·r J(PIIII'Pnll' 'ful•l••· 
l(t'rn, wuur zijn v1·rklurinl( in I'XIPIIMn ~I'Jlllhlii'PI'rd w•·nl op 
Jllll(, 9( I',V, 
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1lenhurl! naar de markt ~aan. Adolf Van de Keere, die 

pastoor is te Lovendegem weet dat daar enige predika

ties van herdopers ~?=ehouden zijn tPn huize van Ze~?=er 

Clays fs. Gherolfs. Toen dit hekPnd werd en twee per

sonen 1lie daar aanwezig waren gewPest, voor de Raa1l 

van Vlaanderen werden gerlal!vaanl, vertrok Clays ijlin~?=s 

en ging zich te AanJenburg vestigen. Overi~?=ens was hij 

een welgestelil man die onrler meer schepen, heilige 

Geestmeester en kerkmeestPr was geweest. De twee ge

vangenen hierboven genoem1l waren Christoffel Heb

hrecht en Lieven 1l'Oosterlinck. De eerste hekePnle zich 

terwijl de tweede werd opgeeist door de goeverneur van 

Sluis omdat hij «op contrihutie zat » waarna hij zich 

te AanJenburg ging vesti~?=en. ToPn zijn vrouw daar over

leed kwam hij terug naar LovPtHie~?=PJll en hekeerde zich 

eveneens. Als verdere suspecte persotwn kent hij nol! 

Franeine De Baets en Sara Van ". assenhove ( 44) hei

den zeer rijk, die enige tijd gPieden met nog Pnkele an

deren, naar AanJenburg waren verhuisd waar ze ef"n huis 

hadden gphouw1l. Alle twee warf"n ze in 1609 ref"ds we

gens heresie veroordeeld. Pieter Clincke, haljuw van 

Waarschoot, geeft toe dat het overal hekeiHl is dat in 

« Ter Biesen » vergarlerin~?=en worden gehouden. Telkens 

zijn daar dan 200 aanwezi~?=f"n, doorgaans weli!<>stelden 

die elkaar financieel hehulpzaam zijn in 1le nood. In 

groepen van twinti~?= of vijf Pn twintig JWrsmwn trekk<>n 

ze 1laarhef"n, wat eveneens Pen puhliPk l!l'heim is, zodat 

de kinderf"n lwn zelfs naroepPn. Drif" jaar gf"ledf"n ver

trok uit \X'aarschoot met zijn l!anse huis~?=ezin, f"en Bar

tholonwus M u lier·, Wf'Vf'r, arm Pn olli!f"lf"ttt>nl. naar de 

omgeving van Kadzand waar hij voorlezt'r wt>nl van df" 

sekte alhot>wel hij \Toegt>r no1·h lt>z<•n noch schrijvPn 

kon. Het gNucht gaat dat hij werd ondPrTicht door· dt> 

« hisschop der anahaptistPn » zPif "" thans PPn rijk man 

is, zodat hij zich een huis kon houwPn van mPPr dan 

600 lh. I!"· Vier· maandt>n gPIPden VPrtrok ook \YP1l. 

Guillaunw Van der Sluys, wiPns man 1h•stijds hurgP

meestt>r was van ""aarschoot, met drie zmwn "" Pen 

( 14) Zie ook Bijlage I. 
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tloehter en hun respectievelijke huis~ezinnen. Ze hall

den hun bezittin~en verkocht en tiaarvan meer dan 5.000 

~ulden ~emaakt en zieh toen eveneens te Kadzand ge

vesti~tl om er hun geloof in vrijheid te kunnen heleveiL 

Bij 0\·erlopen van deze ~etui~cnissen valt het op 1lat 

verschillende personen, die uiteraani aan~ewezen zijn als 

~oede inliehtin~shronnen over deze kwestie betrekkelijk 

wei~erachtig zijn in het verstrekken van informaties. 

\\"aarschijnlijk was de schrik voor represailles vanwege 

de vijand daanan tle oor:.o:aak. 

In bijna praktisch alle gevallen die hier werden 

aangehaald moeten we overtuigde afvalligen zien die het 

er voor over hebhen have en goetl en de toorn 1ler jus

titie te trotseren voor de belijdenis van hun ~eloof. An

•lers is het echter ~esteld met de emigranten die omstreeks 

1645 en vol~rende jaren het land verlaten, naar de Noor

delijke ~ederlanden uitwijken en daar doorgaans ook 

een andere geloofsgetuigenis gaan aanhangen. Hier geldt 

vooral als oor:.o:aak de financiele crisis en « ruïne » die 

Ylaawleren op dat ogenblik doormaakt. Deze perio1le 

levert echter stof genoeg voor een afzonderlijke studie 

die verder in het vooruitûcht kan gestel1l worden. 

N. KEHCKITAEHT. 
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BIJLAGE I 

DE AANGEHOUDENEN TE LOVENDEGEM, HUN 

NAAJ\'1, IIEHKO:\IST EN BEHOEP 

I. J ehanneken Moens, Lovendegem, wed. Jan Ba u wens 

2. Eweyn H.oets fs. Gillis, Lovendegem, wever 
3. Jan Cl a ys fs. Pieten;, Lovendegem, landman 

4. Salomon Clays fs . .I ans, Lovendegem 

5. Philips de ~\leyere fs . .loos, :\Jerendree, landman 
6. Tamteken Standaert, Lovendegem, huisvrouw 

De Cuype1· 
7. :Mayken Dohhelaers, Lovendegem, huisvrouw 

::Vlatthijs Coen 

8. Gheeyneken \Vaelput, Lovendegem 
9. Cornelis Arens fs. '\lartens, Lovendegem, lantlman 

I schepen) 

10. Adriaan de Dohbelaere, Lovendegem, landman 

IJ. Laurens Clays, Lovendegem, wever 

P Daniel van \\'assenlwve fs. Get:'maert, :\liddelburg 

!_Zeel l, olieslager· 
13. Ad riaan \\'a el put fs . .I ans, Lovendegem, kleermaker 
14. Lieven Leenez.one fs. !lektor, Lovendegem, schipper 

15 . .I an Bots el i ers fs. Arend, Lovendegem, 
16 Arend Kerekaert fs. Lieven, Lovendegem, landhouwer 

17. Pi eter Slock fs. :\Lu·ten, Lovendegem, landhouwer 
18. Sara v. \'\' assenhovc fa. Gerard, I.<>H'IHlegem, h uisvr. 

Pieter Slock 

IY. Vijntken Fruyten; fa. Philips, \lerendree, wed. Lien•n 
\\'i llt·ms 

20. \latthijs Coen fs. \latthijs, Lmendt'gem, landhouwer 
21. Gaudissenhois Pietei", I ,tl\'t•Julegt•nt wever 

22. De Cuyper Baudewijn fs. llendrik, Lon·ndegem, 
laJI(Ihouwer 

2:t Standani Fram·ois fs. Charles, Lovendt>gem. \TOt'· 
ge1· sdtqwn van dt• keu re van Skidinge 

24. De Cu y pere Franeois, Lm·l'IH Ie gem, landhouwer 
25. l>e Bood!:.; Franeijnken, Lon·ndegem, huisnouw l>e 

Cu y per Franeois. 
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BiJLAGE ll. 

~IEU\YE LID~IATEN VAN DE HEHVORJ\IDE 

KERK TE AAHDENBURG UIT VLAANDEREN 

AFKOMSTIG 

1. 10 April 1605 : Pieter Sammelinek, Gent, heenhou
wer- met belijdenis 

2. 15 Januari 1606 : Jan de Kerst, Eeklo, heenhouwer -
1612 terug katholiek 

3. 15 Januari 1606 : Catharina Christiaens, Eeklo, ZI.Jll 
huisvrouw- met belijdenis 

4. 6 Juli 1608 : Joos Bollinck, Hansbeke, landhouwer · 
met belijdenis 

5. 6 Juli 1608 : Gillis Van Hulle, Hansbeke, landbou
wer- met belijdenis 

6. 4 Januari 1609 : Everaert \'\' olfs, Eeklo . attestatie 
Bergen op Zoom 

7. 4 Januari 1609 : Tannekcn, Eeklo, ZIJn huisvrouw · 
attestatie/Bergen op Zoom 

8. 5 April 1609 : Jacques De Bats, McrerHlree, landhou
wer- belijdenis 

9. 12 J ui i 1609 : Claes Geeracrtt;, Maldegcm • attestatie 
Vli~;8ingcn 

10. 12 Juli lüO!J : Arent Tats, Mercndree, landhouwer · 
hclijdeni~; 

11. 12 Juli J(,(JCJ: Syntgen Van Jlullc, Mercndrec, zijn 
hui~;vrouw 

12. 12 .Juli 1(,()1): .lau LievenH, :\>lcn~ndree, landhouwer

hdijdeuiH 

I :t 12 .I ui i J(,()1J : .I an S1wcaert, Ncvclc, land houwer - hc

lijd•~niH 

14. 12 .Juli J(,l)1): .lar111c \au de Walle, Merl'ndrcc -lu·lij
dcnill 

Ui. 12 .Juli J(,I)1J: Sara \au lluJI,., Mcrl'ndrec- helijdcni" 
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16. 12 .Juli 1609 : :vlaeyken Specaert, Merendree - helij

denis 

17. 4 October 1609 : Karel Goedesinne, wagenmaker -

met allestatie vau Johanues :\lichaëlis dienaer der 

heymelicke gemeynte in Ylaenderen 

18. 4 October 1609 : Jamteken Settermans, Hansbcke, 

huisvrouw Jan Stayaert- belijdenis 

19. 3 .Januari 1610: Claes de Caessteker - att.;.Joh. ::\li

chaëlis 

20. 3 Januari 1610: l\lathieu Claes - att./Joh. ::\lichai:)il' 

21. 3 Januari 1610: Claes de Gaudisabois, Hansheke, 

landbouwer- belijdenis 

22. 4 J ui i ] 610 : Gi I lis de Meesseman, met huisvrouw en 

zoon- alt./ Joh. ::Vliehai:Jis 

25. 4 J ui i 1610, Claes de Lansheere - att./ Joh. :\liehai:Ji~' 

26. 4 Juli 1610: ]ehan I'Armie- att. Joh. l\Iichaëlis 

27. 4 Juli 1610: l\Iaeyken Hoevenagels - att./]oh. Mi

chaëlis 

28. 4 J ui i 1610 : Cornelis Settcrman, Hansbcke, landhou

wer- belijdenis 

29. 4 Juli 1610: .Janneken, huisvrouw .loos Bollind .. - he

lijllenis 

30. 3 October 1610 : Boudewijn de 1\ley - att./.loh. 1\li

chaëlis 

31. 3 October 1610 : Carel Smaf!;f!;e - att./]oh. :\liehai:;Jis 

3') 3 October lülO : Passehier de Hem - att./Joh. 'li

chaëlis 

:33. 3 Octoher 1(>10 : Gillis \ an Kerrehroeek, llan:;heke, 

landhouwer- lwlijdcuis 

34. 3 Oct. J(Jl() : 1\Iatthijs \'all l>ale, Eede, landbouwer -

belijdenis 

35. 9 J au u a ri }(>IJ : Sara Tab, 11 an:-;lwke, h ui:-;nW.lw Gi I

lis van Kcrrebroeck - belijdenis 

36. 3 .I ui i I (lil : .I an Steyaert, Eede, la rulhouwer - helij

denis 
37. 2 October l6Jl : Pieter Gijselen, lruisnouw en :t.oon -

alt.; .I oh. :\I ielrai:Jis 



40. ~ October I6ll : ~ara ~etterman. Eerle - helijllenis 

41. I April I61~ : Jan Taat~, ~Ierendree, landhouwer -

att./Goes 

.t·l I April 1612 : :\Iathieu de Cou~semaker, Brugge -

att./ Joh. :\Iicha;;Ii~ 

43. 1 Juli I612: Cornelia Gourts, Hambeke - att./Joos 
Bollinck e.a . 

.t.t. I Juli I6I~ : Syntgen Tats, Eede - belijdenis 

45. I Juli : Gikkis Claes, Eerle, landbouwer - belijdenis 

46. I Juli 1612: Janneken Yan de \';'alle, Eede, huis

Houw J au Steyaert - belijdenis 

47. 7 October I612 : Jacob van Lokere, Eede, landbou

wer- belijdenis 

48. 6 Januari 1613 : Pieter de Springere en huisvrouw -
met mondelicke attestatie van Claes de Meesseman 

owlerlinck ~eweest zijnde in tle verburgene gemeynte 
in \';-est YlaerHieren - g;et uigschrift ondertekend Ja

cobus Platteel, dienaer Eccla. clandestina 

.~0 7 April 161:~ : Lamhrecllt de Hert - met mondelicke 

attestatie van Gillis de \'os en Nicolas de Meesseman 

51. 7 April 161:3 : Curnelia, uxor van Pieter de Suttere, 
moeder van .loos Bollinck met schriftelijke attestatie 
van Gillis VanHulleen GilliH Van Kerrehroeck, oude 

proehiaenen en inwoonderen van llansheke 

52. 7 April }(Jl:3 : ChriHtyntl,!:en de \'os, zw;Lt•r van (;illiH 

de \os- belijdenis 

5:t 7 April 16!:3: .laruwken I>Pcker,.., weduwe van l'ietN 

Sammclirwk- belijdenis 

54. 7 .Juli 161:3: ""'~ykt~ll Vt~rvt•t•ninck~", Laudt·:.wm, huis
vrouw <;eeraert Van Hcutcrl,!:hem - belijdenis 

.i:i. (, C )et. J (,) :~ : (;f~leyu !ilaJ,J,iuck, J~:ed(~, liuueH\\'eVt'r 

helijdeuis 

:;r,. :w \Taart l6ll: l'if'ryrll~t·n van Hf'nlt·rw·ru, uxor .Jan 

Srwea•~rl . lwlijdt·niH 

:)7. (, .I uli ((,) l : .loof' IJf' Cod., St Laurf'inl'l, landhouwt~r

helijdcnit~ 
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58. 25 December l6I4 : Pieter Gyselinck, Eede, landhou
wer -belijdenis 

59. 25 December I6I4 : Mathieu de Hycke, Eede - be
lijdenis 

60. 25 December I614 : Catheline Stayaert, Eede - helij
tlenis 

61. 5 April 16I5 : Balthasar de Barhier, Eede- helijllenis 

62. 5 Juli 1615 : Syntgen van der Strate, Meigem, uxor 
Geeraert Timmerman- belijdenis 

63. 4 Octohe1· I615 : Herman Boys, Eeklo - belijdenis 
64. 3 April 1616 : Maeyken Van Vynck, Eetle- belijdenis 

65. 10 April I616 : Christian de Fieve, Eede - belijdenis 

66. 3 .Juli 1616 : Noë van Oudenhoven, St Lmreins, land
houwer - belijdenis 

67. I .Januari 1617 : .Jan van Bockst al, Eeklo - belijdenis 

68. I .Januari 1617 : Francine Bockstal, zijne huisvrouw -
belijdenis 

69. I .Januari 1617 : Hendrik Burdunan, Eeklo - helij
denis 

70. I .Januari 16I7 : .I anneken Vereecken, ZIJne huis
vrouw - belijdenis 

71. l .Januari 1617 : Cathelijne van Uffelen, St Laureins, 
huisvrouw Noë van Oudenhoven - belijdenis 

72. 2 April I617 : Joos Cocquit, St Laureins - belijdenis 

73. 9 April 1617 : Lowijs Henton en huisvrouw, Eede -
belijdenis 

75. 2 .I ui i 1617 : Tryntl!:en van Pa,·ijs, St Laureins, huis
vr. Joos Coequyt- belijdenis 

7(>. H OcLoher 1617: l\larie Houselu, Eede, uxor :\nthoni 
Baresele- belijdenis 

77. 7 .Januari 1618: mr Johan de Vo~ele, pastoor ge
weest ende nu Helwolmeester- helijdenis 

78. 7 Januari 1618 : Willem Hurdunans, St Laureins- lw

lijdenis 

79. 7 Januari 1(>1/l: .loos Claes, Ee«le - belijdenis 

HO. 7 Januari 1618: Cathelijne van Dalen, Eede - lwlij

denis 
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81. 7 Januari 1618 : J au tie Houdt, lVIarke hij Oudenaar

de - belijdenis 

82. 7 Januari 1618: Adriana en Jeanne Wyart, St Lau

reins- belijdenis 

8-t.. 7 October 1618 : Olivier Stayaert, Eede - belijdenis 

85. 6 Jan. 1619 : ~Iagdalena Yervueren, l\Iarke bij Ou

denaanle, uxor Jan -de Rondt 

86. 2 October 1619 : Hans van Dalen, Eede 

87. 5 Januari 1620 : Care! Davidts, Eede 

88. 12 April 1620: Hans Bockstal, Eeklo 

89. 12 April 1620: \\ïllem Stayaert, Eede 

90. 12 April 1620: Susanna Sta yaert, Eede 

91. 12 April 1620: Geert Claes, Eede 

92. 2 Juli 1628 : Lieven en Ciaerken Truybens zijne huis
vr. met attestatie van St. Laureins ondertekend Moy

ses Pieters en Leyn Poppe, ouderlingen aldaar 

94. 3 Juli 163:3 : Tanneken Moreels huisvr. van l\Iathieu 

De Rycke met attetStatie van St Luureins ondertekend 
Carel rle :\Iaets, dienaer te Middelburg in Vlaentleren. 
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BIJLAGE 111. 

PERSONEN VAN ANABAPTISME VEHDACHT 

BINNEN DE PAHOCHIE SLEllJINGE (1617) 

I. Cornelius van Hulle, Volpenswege, later gevlucht 

naar Kad:.mnd ; op 29 December 1617 werden zijn 

goederen aangeslagen. 

2. Cornelius van Vooren, .Joris van Vooren en hun hroe
der, zonen van de w· e Steven van Vooren, \\' ellink

straat. 

3. Daniel de Baets, Volpenswe/!e, ontduikt zijn paas

plicht ; daar hij een katholieke huisvrouw heeft is 

er nog hoop op bekering. 

4. Christoffel Annaert, Volpenswege. Heeft katholieke 

huisvrouw en kinderen. Hoop op hekerinl!. 

5 . .J au de \Valsehe, Zwaantje, verblijft afwisselend m 

Zeeland en te Sleidinge. 

6. De dochter van Pieter Hendricx de Oude, Zwaantje. 

7. Jan de .Munck, Veldhoek, in dienst van .Jan van 

1-lecke. 

8. J udoeus Cappe, heeft sedert verscheidene pren niet 

meer gebiecht. 

9. Joris Goethals en ZIJn eehtgenote, hij de kerk. 

10 . .Joris Geemaert fs. Filiep en diens echtgenote, Daas

donk ; eveneens de echtgenote van Filicp en zelfs 
hun knecht de zoon van Christoffel Dhanim. allen 
onder het:r.elfde dak wonende. Zij bchoren tot de 

sekte der Mennisten. 

ll. Zeger Neyt, Lieven de Bad.ere, diens echtgenote en 
de echtgenote van zijn hrocr .I akoh en Stoffel Hoe

giers, Zwaantje. 

12. Frans en Antoon, kneehten in dienst van Licn·n 

Buysse, hij de molen op de 1\.ettr·e, hchort'll tol de 

sekte der MennisteiL 

13. Joris Caphal, mulder, gev lut'h t naar 1\.ad:r.and. 
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l-t.. De omh•te zoon van Jan Goethals hij de molen • .Joris 

t>n :\"ot~ zijn broers ( "? I. 

15. De dochter van l'ietf'r Yereecken, Daasdonk. 

16. :\liehiel. knecht bij de \'\~e Stoffel Dhanins op de 

Keurt'. 

17. Pietf'r Affet (?) fs. Pieter, eveneens dP \'\·e van !'ie

ter, te Daasdonk. :\lennistf'n. 

18. Suzanna, <lienstmei<l van Daniel tle \'\·ah•che, Daas-

donk. 

19. ElisahPth, t>chtgenote .Jan Quaekt'beke, \'\• eststra at. 

20. Lieven Kercvonle, \'\' eststra at. 

21. De dienstnwid van J udocus Vermeen', Vier huizen. 

22. \'\~e Lienn Goethals, Eeksken. 

22. Dienstmei<l van \'\.illem Gof.thals, Langt>n<lam. 

23 . .Joris van de Velde, op de Keure, heeft in <liem•t zc

kPre Ahsolon fs. Nicodemus wont'rHle tf' \Vaarschoot 

op de Voorde. 

24. Adolf :\Joerman, Pen Gents anabaptist komt met zijn 

knecht 1likwijls naar hijeenkomstpn te Slei<linge en 

el <Iers. 

'JPn merke evenPens <Ie social(' inslag van de hewe:.ring 

op : het zijn meestal klPine lui<lPn, vooral krweht('n en 

diPnstmeiden, <lie er de vurigst!' aanhangers van zijn. 

Opgemaakt naar P<'n lijst zif'h lwvinderule in het Ar

ehiPf van lwt Bisdom, parochiPhundPI Sleidinge. J)pze 

hijlage werd opgPsteld door onz<· HI.'CrPtaris, d<> lu•t>r 

A. de Vos te Ever:.rem. 
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ANTI-PATRIOTTEN OP HET 

AMBACHT VAN MALDEGEM IN 1790 

\\ïj weten allen hoe de Brabantse Omwentelin~ ont

staan is. Jozef 11 had het al te bont l!:emaakt, zijn her

vormingen pasten niet bij de ~eest van het land. In 1787 
reeds begon de reactie. Gedurende de maand .Juli van 

dat jaar werd te Brugge een compaf,!:nie vrijwillif,!:ers op· 

gericht 11 l : zij droe~en een rode kiel met een blauwe 

kraag en een kokarde van rood, zwart en ~eel. Het vol

f,!:enll jaar werden ook zulke kokanlen uitgedeeld te Mal

degen~ ( 2) en vrijwilli~ers werden gerecruteenl. Deze 

vrijwilli~ers Wf'rden patriott<>n ~enoemd. Ze wenlf'n ech

ter niet graag gezien door het volk. De 28 Juli 1787 werd 

er reeds tegen hen gevochten tf' Bruf,!:ge f'n de vensters 

werden ingeslaf,!:f'n van een winkel in de Stf'enstraat waar 

kokanlen verkocht werden (3). Hf't volk was verbitterd 

door armof'de en werkloosllf'id en ook door 1le hoge prij

ZPn van allP waren. De 30 .Juli 1787 Wf'nl llf't huis van 

een kanunnik te Brugge geplunderd omdat mPn wist dat 

daar f'Pil grote voorraad ePtwarf'n WPnlPn opgeslagPrl. 

En toch brak de revolutie in 1789 voorgoed door. Op hPt 

einde van dat jaar werdPn 1lf' Oost<>nrijkers vPrslagen 

te Turnhout en in .Januari 1790 Wf'rdPn d<> « VPr<>nigd<' 

Bclgisehe Staten» opgcrieht. l><>zf' haddPn PehtPr g<'Pn 

lang hPstaan want in I>cccmher 1790 was kf'izPr LPo

pold I I, die .fozc·f I I was opgPvolgd, ll'rug ov<'ral lllf'<'SIN 

rn ons land. 

Te "TaldPgc•m volgd<· tol'll 1'<'11 lll'vÎgP rl'prPssil' tPgc•n 

de patriottc·n .. \1aar ook r<'<'dl'l v{,(,r dat d1• OoRII'nrijkPrl-1 

lt·rug d .. IIWI'Itand llH'PstPr wan•n, WPnl 1'1" aan V<'I"ZPI 

11) A. S•·ltnulf•t•l: « Gl'tlirwkiHwk vnn 1\f. F, Allul'rl:. hldz. 60 • 
BrUJIJII' 1%:1. 

12) G1•nt • HijkMun·hi•·f. FuruiH \luldt•ftf'lll nr 111:!. 

(;!) A. St·hout•·•·t : -t (;,.,Jiru·klHwk :1> hlclz. 6fl. 

31 



gedaan. Dit verzet kunnen wij niet alleen te Maldegem, 

maar ook op veel andere l,!;emepnten aanstippPn ( 4). Te 

Ursel b.v. moest de koster, Jan BaptistP Hanssf'ns, hij 

de pastoor thuiswachten op 19 FPbruari 1790 ( 5). Toen 

het reeds avond was dPed hij de voordPur orwn f'n er viel 

iets op zijn voet. Het was een stok waar een briefje aan 

bevestigd was. Op dat briefje stond tf' lezen dat de pas

toor zijn knecht en zijn meid moest wegsturen of dat hij 

anders zou « gevaren hebhen naer de wijze van Somer

ghem ». De pastoor van Ursel was tof'n Livinus 1\Tispreu

ve, 55 jaar oud, en zijn knecht heette Jan Lf'liart. Die 

knecht ging op 21 Februari 1790 naar Berken, samen 

met de klerk van de l,!;riffier en met Karel :VIartens. Zij 

kwamen daar .Jacob Lampaert tegen met wie zij in een 

herberg binnengingen en Lf'uvens bif'r dronkf'n. Dat hier 

moest op Lampaf'rt vlug gewerkt lwbhen want hij liet 

zich a] spoedig ontvallen rlat de patriottf'n «vijgen» 

waren f'll hij zegcle aan Le]iart dat hij van geluk mocht 

spreken clat Frans de Jaeger, pachter van een huis van 

Lf'liart, ef'n braaf man was. Anders harl mf'n dat huis 

reeels lang in hrand gestokf'n. Lf'liart vond het geraad

zaam terug naar het clorp tf' gaan want op Bf'rkt>n woon

<l<>n veel Oostenrijksgf'zinden. 

Nog een anrlt>r incidPnt op Ursp] om tf' lwwijz<>n 

clat het nif't alleen te Maldf'gPm was dat anti-patriotische 

da<l<>n gestf'ld werden. Ursel was 1\TaldPgf'm zelfs P<'n 

heetje voor nlf't zijn rf'actie want te i\Taldegf'm lwgint 

die pas in Mei 1790. Op 11 April 1790 kwam f'Pn hrigadP 

souvf'reinsgastpn naar Ursp], zij prPst>ntf'Pnlen zich op dP 

griffie en gingf'n dan naar de• herberg rt>ehtovf'!' dt' mo

lt>n op de HozP. Daar zat<>n \'iPr pPrsonPn jf'nevpr· tP drin

ken Pn lllf't de tet>rlingPn Ie' SJWien. llt> onciPrkorporaal, 

0) Dr J. Dl' Smet : « l>e Brahanlsl' omwentel in~» in Bic• korf 
19·19 nr 4. In clit artikel lwhancleh elP hePr ))p Snwl hc'l Yt'rzc•l 
tl'l(en cle ornwentelin~ in enkele• \\est-Vlaarnse paroc·hic•s. Ik 
mcwl hPm hPclankc•n omdat hij mij op dit artikPI wees en ook 
omelal hij mij hl'! « CriminPPI He~isll'r van hc•l Brti~SP \'rijt' 
171!9-91 » ( Brll~l(l' H.A. - Aanwinsten lïi2), aanwPc'ti waarin 
VProordplin~Pn voorkomPil van anti-palriullc•n 11i1 lu•t 1\lc•eljPs· 
land. 

(5) Geul · R.A .. Ursp] nr 525. 

32 



1 an ~errus. Yroe~ aan de lwrht>rl!:ier een kan hier Pil voor 

ieder een hott>rham. De vier spt>lers vroe~en wat dit> 

souYert>insg:astt>n op Urst>l kwamen doen, of zij wel op

dracht haddt>n hit>r te komPIL ~errus nam hierop zijn 

handelier in de hatHl en hij wt>es op lwt wapen van het 

Brugse Yrije dat daaraan bevt>stigd was. Hit>rop zegdt>n 

de Yier kerels eenpaarlijk : «wij schijten in cl'heeren, 

~ijlieden en zijt maar vagebonden, gij moet van hit>r wt>g 

g:aan ». Serrus antwoordde : « ik kom voor het geld ~elijk 

ePn ander» en hij begon te ett>11. l\Taar de vier kert>ls 

lieten de souYereinsgastt>n niet met rust. « Dengenieten 

kumwn alzo nwt wapens lopt>n », zegden zij. E<;n van dit> 

vier persont>n, « t>ent>n groot en t>n k lot> ken manspt>rsoon, 

~t>klt>t>d met een witten lijnwalen justa corps, drae~ende 

sijn ei~t>n haer », ZP~cle aan dt> herher~ier dat hij hand

mt>ssen mopst brt>n~t>n t>n diP lwrht>r~ier hracht er in

dt>rdaacl drie. De kerel stak t>r twee onclt>r zijn linker arm 

t>n hield het ander in zijn hand. Hij slot>g Pr zoclanil!: 

mPe op rle stenen vloer, rlat dt> stukkPn t>r van sprongen. 

Daarna riPp hij terwijl hij op zijn horst sloe~ : «ik lwn 

keysers. Is er iPmand die daar tegen iets tP zeggPn ht>Pft, 

dat hij sprPkP. Gij zijt ht>rlelaars Pn gij lwht alhit>r f.!PPn 

rPcht ». DP souvf'rPinsgastPn vonrlf'n hc>t gPraarlzanwr weg 

tP gaan maar rlf' onrlPrkorporaal vroP~ toch rif' namt>n 

van diP oproNmakers aan rlP ht>rhPrgiPr die .Jan Hom

haut heettf'. J)jp namf'n WPnlPn PchtPr niPt gegf'VPil. Na

dr·rhanrl weps lu·t onrlf'rZof'k uit dat ht>t .lacoh rle 

'[ uynek, .I aeoh Nif'ri.inck, .J acoh van df'n Bm;sche f'n 

Augustijn HPynhf'Pr gf'Wf'f'l-!1 warf'Jl. Zij hewf'Prden dat 

r)p sotJVf'rf'ÎnsgaRtf'n hun Pf'rst hPrlrPigrl haddf'n nwt lu•t 

1wweer. 

Om nu naar 'IalrlPgf'm tPrug tP kr•n·n, daar stPIIf'n 

dt• gr-hr()(•df'rs Cloudon rlr~ r•f'rstf' daad van Vf'rZI'l op 11 

April J7CJIJ I(JJ. Zij maaktl'n ruzir- nwt Filips Dohlwlat'rt' 

dit• rm·t zijn rno1•dr-r in dr· lwrh1·rg van hr•t foltadhuis 

woond1• 1·11 di1• ook 1'1'11 patriot was. Pi1'11•r Cloudon 1-1lol'f.! 

({)) ( ;,·rrt • H.A. • \luldr•Jt••m nr 91:1 Enkwr•Hif'niHII'k, 1790. Al rfp 
fr·itr·n in dit urtikr·l uvr·r lrf'l umlour·lrt vun i\lulrlr•)tc'm vPrrrwld, 
k•orrfl'n uit dit nrrrrrrnr·r. 111'1 zul duH uif'l rwdi).( zijn lwt tr·lkPnH 
uun lf• Ir u lr·n. 



een hierglas naar ZIJn hoofd en begon hem te verWIJten. 

«V en ledig u, hondsvot » riep hij. En toen DobbeLtere 

zegde 1lat hij die zaak aan het gerecht zou overgeven, 

wilde Pieter Clondon naar hem springen maar zijn broe

ders en aJHlere verbruikers uit de herberg hielden hem 

tegen. «Hier is geen recht meer» riep hij dan. «Wij 

zullen eens recht doen op zijn duits. Wat nu gebeurt is 

maar een begin. Ik zal u wel vinden, wacht maar tot de 

tijden omgekeerd zijn ! » 

De volgende anti-patriot die zich op Maldegem roer

de was Constant Haelewijck, zoon van Alexander die 

herberg hielll in het ]wis waar nu de « Grand Café» is. 

Alexander Halewijck was se1lert 1780 te Maldegem ko

men wonen en hij had daar een « franse school » opge

richt, 1lat wil zeggen een school waar men Frans lePnle. 

Zijn herbNg had hij in 1789 als volgt herdoopt : «La 

Victoire de .Joseph IJ, empert>ur et roy des Romains » 

(7). Natuurlijk lwzoq!;de hem 1lat heel wat mot>ilijkheden 

en hij moest in 1790 dat opr-chrift verwijderen. Het moet 

ons 1lan ook nil't verwotuleren dat Constant, de zoon, 

het patriotisch hestuur niet kon lijden. Hij werkte op 

3 Mei 1790 zijn woede uit op de watt>rput die midden de 

tegenwoonlige :\;Tarktstraat, rf'chtover zijn huis lag. Die 

put was juist herstel1l, t.t.z. men had f'r, op hevel van het 

gemeentebestuur, f'en nieuwe kaai rmul gemetst in ar

dninstef'n. Dat metsdwNk was zef'r stevig maar toch had 

Halewijck de muur in het water kunnen stampen. Se1lert 

die 1lag vf'rmindenle de kaai meer en mt•er en tle Peu

wenoude watPrput lag hijna vol stenf'n. BovPtulien ,·aag

lle Iralewijck regelmatig hPt ,·uil uit zijn v,reppel naar 

de put. Dat vuil ht>stotul uit slijk en hl()(•d want N woon

den twee heenhouwers in dP huurt. llalf 1\Tei 1lf'Ptl ht't 

gemeentehestuur df' kaai tuig epns herstPIII'n PH, om hl't 

metselwerk te lwschPntH'n, wenJen pt· houtPn pa kn ron1l 

geplant. Ha lew i jek zou tot'n gezegd llf'hlwn dat diP pa IPn 

best als hrandhout kondt·n dienPn. En inderdaad, hPgin 

Juni lag het m11urtje terug omvPt-. WaanHIJ llalt'wijck 

(7) F. De Polter 1'11 J. BroPrknNI : « Gt•srhit•tlt•l1is \'1111 Mnltlr· 
gpm », bldz. 101. (;1'111 1870-72. 
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zo kwaad was op 1lit> waterput, kon ik nif't achterhalPIL 

'fisschien stond Pr in de arduinsteen iets gebeiteld dat 

n~rhantl hit>ld lllt't de patriottPn ? 

HPt warPn t>chtt>r ook dikwijls vrt>f'nHlPlingen rlie 

onrust brachten op de dorpeiL Zo h.v. tP lTrsel waar in 

.I uli 1790 Joosken de Zwijngelart> zo gt>wt>ldig van zijn 

neus maakte in de herhergen. HPt stond daar tP vloPkPI1 

Pn lP zwPrPn Pn lwt vif'l voora I PietPr de "ÏspelaerP aan. 

ook PPI1 zwil1gPlaar van heroep. « HPt zijn al dPugPniPtPn 

diP op Frsp) zijn. Pn hijzonder onder hPt korps» zegrle 

.Jooskerl. «Als lwt aliPmaal deugeniPten zijn hPn ik Pr 

ook PPI1 » zPi "-ispPlaPrP. En .looskPn : « GP zijt ook een 

dPngPniet. rlat ik u maar allePn haddP ». 

De 10 Juli 1790 werdPn er te St Laureins, in de 

hPrhPrg « het SclmttPrshof » sedicieusP rliscoursen gPI10u

dPn rloor iPmand rlie niet van de strPPk was. Hij zegrle 

dat hij rliP11st genomPn had hij r)p « lwnde deugenieten » 

I hiermee bedoelde hij de patriottPn ), maar dat het hem 

Prg spf'Pt. Er wPrd vPrtPid dat zij naar LuxPmhurg moes

tPn «op rle vlef'shank ». Dat kon hem f'chter wPinig 

sdwlen. Hij zou toch niPt nwegaan. Hij was 1mnwrs 

slPchts PnkelP passPn van hf't StatPn-gehiPd (NedPrlanrn 

f'fl hij zon Wf'l op tijd naar daar uitwijkPIL Dat hij daar 

gPPII mis kon horf'n, kon hem niPt sclwiPn. I Jij had toch 

Sf'df'rt jaren niPt lllf'Pr tf' hiPcht gf'Wf'f'Sl. ))p VJ"Pf'llHIPJing 

wond zich lllf'Pr en lllf'Pr op. Er warPn immers nog kPrPls 

in r)p hf'rlwrg diP nwt lwm symJHtthisPf'rrl!'ll. \Jaa1· Frans 

de Dauw, f'f'n koopman uit AdPgf'm, moPst hPt ontgPidPn. 

(( Ï..ij patriotSPil rJuivPI ! » riPp dP Vrl'f'IIH)Piing. «\'\'at 

wilt I!~' Zf'I!J!f'll ? Al het hloPd dat in df' toppPn van mijn 

vingf'rPn zit iH voor dP kPizPr. En moPst ik al dif' pa

trioltPn in vlam 1'11 vif'r ktiiiiH'n Vf'rslaan, ik zou hPt 

doPn ». \'1·nlPr wist dl' vn•t•mdl'lillg 11og 11' vPriPIIPII dat 

d1~ hil'!sf'IH1p van Bruggt·, daags 11· von•n, naar \\'atPrvliPt 

g.·komf'n waK om 11' vornwn, maar ltij had daar 1!1'1'11 hak 

voor zi.in paardt•n ktlliiH'n krijgl'n. En dar hPt maar goPd 

WaH dat hij daar nit·l lang gt•f,J,•vt·n was, andt•rs « zoudt• 

ltij misst·hit·n gt•risqut•t·rd ltl'hlll'n van dood gPslagl'n lP 

wordt•tt 1111'1 l!''lu·t·l zijnt·rt aanltalll! ». 
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Frans de Dauw die al die zever moest aanhoren, had 

ook schrik voor sla~en te krijgen en hij deed iPmand de 

officier (veldwachter) Basselaere halen. Die officier nam 

de vreemdelin~ aanstonrls gevangen en hij riep daartoe 

rle hulp in van de hrigarlier en een « geemploieerde van 

des Staten uitgaande en inkomende rechten », van riona

niers dus, post hebbende op St Laurl'ins. 's Anderpnclaags, 

zijnde een Zondag, werd de vreemdeling overgeleverd 

aan de baljuw van Maldegem die hem in het Steen ( rle 

gevangenis l opsloot. De andere mannen die in gezelschap 

waren van rle vreemrleling, waren op tijd weggelopen. 

Frans de Dauw kende al die mannen niet maar de bri

gadier, Maximiliaan Anthoine genaamd, had toch de 

knecht van Karel Verheecke herkend, die ook op St Lau

reins woonde, in de herberg St H uhrecht. Met die knecht 

had de brigadier de vree1111leling zien spreken en «dis

coursen hotuien welke gans strijdig waren aan het wel

varen van het vaderland ». Zo had de hrigadier, die na

derhand ook als getuige optrad, horen zeggen : « ik hen 

ook een patriot maar in herte en gemoed peins ik wel 

anders en ik lwn van de andere partije ». En nog meer 

andere zaken die de brigadier niet goed hegreep omdat 

hij «de vlaamse tale niet wel en verstond». Maar hij 

hegreep er toch zoveel van rlat hij wist rlat allet>n keizers

gt>zinde pt>rsotH'n zo sprakl'n. Had dt> knecht van Karel 

Verhcecke zich niet tijdig uit de voeten gt>maakt, dan 

zou hij ook aangehouden zijn want hij stond op gans 

de parochie lwkenrl als een grote keizersgezinde. 

Onrm;tstokPrs lil'pen er zo wat overal rond. Zo h.Y. 
ook te Ocdelem, St .I oris-ten-nit-11<'1 en tt' BeenH'lll ( 8 l. 

De 1:3 .Juli voPnle Karl'l Sahlw van Oostkamp daar het 

hoge woord. Hij lwweenle dat hij zo juist van Brugge 

kwam en dat hij gi'ZiPn had dat alll's daar op siPhen 

slonrl. Hij mo<'sl zieh z<'lfs haasl<'n om uit d<' stad lt' 

gaan want de poorten zoudPn g<'sloten worden. Er was 

immers ePn lu·ief binnengekomen waarin lwricht werd 

dat de FransPil de 14 Juli zouden hinnenvallPn Pn dat 

(8) Bru!(!(C- H.A.· Aanwinstl'n 1772 (Crimirwd HP~Î~It'r 1789.1)1), 
hldz. 78. 
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iedereen zieh moest bewapenen, « hebben wij lang vijgen 

geweest », zo sprak Karel Sabbe, «wij zullen nu vijgen 

gaan eten » ~ 9). Oe seheldwoonlen die hij naar het hoofd 

van de patriotten zwaaide, waren niet van de poes. (Die 

lieftallige uitdrukkingen kunnen wij hier niet weergeven, 

kwestie van geen ergernis te geven. Zeggen wij alleen <lat 

zij heden ten <lage nog in dagelijks gebruik zijn bij het 

volk.) Natuurlijk werd Karel Sabbe in de kas gedraaid. 

Tijdens zijn ondervraging in de gevangenis zeg<le hij dat 

hij de boeren eens had willen «schuw» maken. Dat hij 

dat allemaal niet meende. 

Het gebeurde wel dat het hoofdcollege van het Brug

se Y rije een onderzoek deed instellen over een of ander 

persoon die zich te heftig tegen het bestuur der Staten 

had uitgelaten. Zo b.v. over Ambrosius de Clercq van 

Adegem. Die man had, sedert de omwenteling in Octo

ber 1789, niet opgehouden oproerige gedachten te ver

spreiden. Zo had hij in de herberg «de Kruytput » (op 

de Kruipuit te Adegem), aan Bernani de Rijcke gezegd 

dat hij « trouhelen wenschte om aan de handeling te zijn 

en een man te kunnen worden». Hij had echter tamelijk 

veel gedronken toen hij dit zegde. Men vroeg dan aan 

Bernani de Rijcke of hij de ClercfJ niet had horen spre

ken over een opstarHl of «contra-revolutie », hij had im

mers elders verteld dat hij handtekeningen in:r.amelde en 

dat hij er reeds 800 had. Maar daarover had hij tle Clercq 

niet horen spreken. Hij meeude hovendien dat de Clercq 

daartoe niet in staat :r.ou geweest zijn, het was immers 

maar een arm man. Een mulere Berrtanl de Hijcke, ook 

van Adegem herkomHtig, uit de VulderHlraat, :r.egde dat 

hij Amhrm;iw; de Clerc•1 goed keude, hij woonde immers 

i u Onderdij kc. Iu de vasten va u 171JO kwam die Beman I 

de Hijckc eens vau Eeklo en hij ging hintll'll in de her

lu~rg «het Jlout1~11 Wamhuis », waar hij ook de Clcrl"q 

aantrof. Tot~n daar g;cHprokt~n w1·rd over dt~ val van Ant-

(9} IJ1: naurn « vij~•·n ~ wt·rd ook •·ldPrM in 111"1 lu1ul uan OoMIPII· 

rijkM~•·zilul•~n ~··~··v•·n. J)it !.lijkt uit •~•·n urtik•·l vun C. Tlwys 
over de l'lllriutt•·ntijd 11• HolMf•l!lllr in 4' Ei~t·n SdHHIIt 1'11 d•· 
Brullun•ler ~ l\fd.Juni 11J:i5. (Onze st•t·returiM, tie lu·t~r IJe Vus, 
trok er mijn uundu•·ht op.) 
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wert)en (In deze stad en in Luxemburg boden de Oosten

rijkers het langst weerstand I, zegde Ambrosim; <le Clercq 

plots : « ach, gij onnozele mensen. !Hoest ge weten wat 

hier op staat (hij trok een papier uit zijn zak 1, gij zoudt 

wel anders spreken. Onze zaken staan goed, ik hen wel 

een ann man maar ik zou nog wel rijk kunnen worden 

door te plunderen hij Frans Everaert, Beelaert en hij 

Crombrugge te Eeklo ». De herbergierster vroeg hierop 

of ze dat papier eens mocht zien. «Nog, voor geen vier 

flessen wijn » antwoordde de Clerc<J. ~.Jaar de herhergier

ster zegde dat zij daarvoor nog niet él-n fles wijn wilde 

geven. Enige tijd nadien kwam Bernanl de Hijeke eens 

in <le herberg «de Appelhoom » en hij trof tiaar terug 

Ambrm>ius de Clercq aan. Die kerel vroeg nu aan tle 

Hijcke of hij zich bij zijn me<leplichtigen wilde aanslui

ten. Hij zou <lan moeten naar Eeklo gaan in een herberg 

en hij zou daar mogen drinken zoveel hij wil<le. ~laar de 

Hijeke liet zich niet vange11. Hij had nochtans horen zeg

gen dat de Clerc<J ree<ls honderd man onder zich had en 

dat hij altij<l met papieren op zak liep waarop hij hand

tekeningen inzamel<le. 

Tegen de ehirurgien Logghe van St Laureins werd, 

op hevel van Anselmus Oudevaere, raad-pensionnaris en 

criminele griffier van het Brugse \'1·ije, ook een onder

zoek ingesteld. Karel \'erheel·ke, herhergier in St Hu

hrecht te St Laun•ins, kwam hie1·bij verklaren dat Logghe 

op B Oogst 1790 in zijn huis «al g1·eitende » zou gezegd 

hebhen dat al dezen die bij het patriottenkorps waren 

aangesloten, naar Luxcmh111·g zouden moeten vertrekkeu 

om legen de ( )ostcnrijkeJ·s Ie veehii•Jt. Hee<ls veel vroeger 

zou Logghe eens gezegd hebhen dat alle patriotten zotten 

waren. Ook Pieter van l>antme, herhergilT in « de Zwa

ne » te St Laureins, wist iets dergelijks te vertellen. Hij 

had zelfs zijn herberg ontzegd aan de ehirurgien. llij 

zeg<le dat Logghe onder andere met de weduwe van Cor

nelis van ){ie gcsproken had. I )e :.won van die Wt'duwe 

was in het korps e11 ,.;ij maakte dan ook groot misbaar 

toen ze dan slecht 11ieuws over lwt vertrek naar Luxem

hurg hoorde. liet oproerig spreken van Logghe maakt!' 
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trouwens zo 'n irulruk op het korps, dat het mogelijk was 

tlat het daardoor zou te niet gaan. Jan Ha ptiste Yervinck 

en Hendrik de Ceulenaere waren, samen met Logghe, tle 

belhamels van het oproer en Ceulenaere had zelfs open

baar gezegd dat hij al zijn hoop op tle keizer stehle. Toen 

de grote gelantlen en de notabelen van St Laurcins samen 

kwamen om te spreken over de aankoop van geweren 

voor het patriottenkorps (op 4- Oogst), zegde Ceulenaere 

dat dit niet mogelijk was. « Dat het nog voor eerlijke 

mensen ware », zegde hij, « het is echter om een deel 

dengenieten te kweken». Jan Baptiste Yervinck, peerde

smitl te St Laurcins, had eens gezegd aan Pieter Hoegiers, 

ook peerdesmid : « moest er geplunderd worden, ik zou 

seffens helpen om het huis van notaris van Damme kapot 

te slaan ». Yan Danuue was immers de kommandant van 

het vrijwilligerskorps te St Laureins en Pieter van Dam

me, herbeqrier in de Zwane, was zijn hroeder. Pieter 

Roegiers wist ook te vertellen dat tle chirurgien Logghe, 

Jan Baptiste Yervinck, Hendrik Ceulenaere en Cornelis 

1le \liegher, hekerul stonden als anti-vaderlandse elemen

ten die hun mening niet orHler stoelen of hanken staken. 

Hij had Log:,rhe zelfs eens horen zeggen : «God zij 

dank ! \Xïj zullen haast vcriost zijn van de va1lerlaiHlers. 

\\ïj zullen terug aan de keizer· komen ». Boegiers had 

Yervinck ook horen zeggen dat hij graag het huis van 

notaris van Damme zou geplunderd hchhen, tegen die 

notaris had hij een grote haat opgevat omdat de notaris 

« bezield was met een waren ijver voor 's lands welvaren 

en veili:,rheid "· Temlotte had Yt>rvinek nog gezeg1l dat 

hij in drie jaar niet meer te hie('hl was geweest en dat 

hij niet meer wilde hit~chlf·n. De patrioltl'n waren s('hl'l

men en dcugenicll•n en als de ( )ol"lenrijkers tPrug wa

ren, zou Jlii'H eerst d1~ kop van d1~ g•~estl'lijkl'n afkapfH'Il. 

Eens had Ho1~1!iers g1•hoord d a I \ 1~rv i rll'k a au lwt vlo('kl'll 

1~n lwt ZWI~n·n was op lwt vrijwilligerl"korps 1'11 dat hij 

riep dat al wat zij d1·den nutteloos was, «dat zij t1wh 

aJJ,~maal hun kasakk1~ zoud1·n IIHH'If'll k1•n•u en naar 

L1~opoldw; ovcrJJ:aan "· 

Hoe di•·lrt1·r 1111'11 lwt f•indf• van h!'l .JliUr 17110 na-
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1lerde, hoe meer het ver:~:et ~rroeide te"en lle aanhan<rers 
~ ~ e 

van lle omwentelin~. De 23 Oogst 1790 kwam Pi eter Ber-

narll Verheecke, zoon van Karel, vóór de wet van Mal

llegem ~etui~en dat al de bewoners van de Kruiskeus

straat te St Laureins, e1·g verheten vijanden waren van 

de « vaderlandsche eensgezindheid en van het vrijwilli

gerskorps ter prochic van St Laureins opgericht ». Alleen 

.Yiartinus Claeys maakte hierop. een uitzondering. ~laar 

overigens was ook het werkvolk dat bij de hoeren van 

de Kruiskeusstraat werkte, tegen het vrij-korps. En wan

neer iemand een ander gedacht had, dankte men die een

voudi~ af. Sedert de chiruqáen Lo~~he in de gevan~enis 

te Gent was opgesloten, waren de oproermakers '"'at he

daanl maar toch had bovengenoemde Verheecke op 8 

Oogst een samenscholin~ van volk gezien op het dorp 

van St Laureins. Het waren meestal mensen van St Lan

reins. Verheecke hoonle daar ze~gen dat men de hou

ding van Ceulenaere en de V lie~her goedkeurde. Die 

hadden zich immers verzet tegen het aankopen van ge

weren voor het vrijkorps. Het volk was naar het dorp 

gekomen om dat verzet no~ meer kracht te geven. Na

tuurlijk werd de onrust op de gemeente door al dit over

en-weer geloop nog groter. De peerdesmid, .I au Baptiste 

V ervinck die we 1·eeds vernoemd hebben, kon lwege

naamd zijn mond niet meer houden. Hij zegde open

haar dat het onmogelijk was dat het land zo kon blij

ven bestaan, dat er verandering moest komen. Officier 

Schutijzer had \'ervinek eens aangehouden wegt•ns die 

oproerige woorden en nu zegde die kerel dat hij wel 

wist van wie de officier opdracht gekregen had om dit 

te doen. Hij zou die nHmnen wel gevonden hebben, be

weenle hij. En hij bedoelde dan vooral notaris van Dam

me en de onderpastoor. Sehutijzt'r had sdnik n1or die 

hedrei~ingen, hij wist immers dat \'ervinck in staat was 

wreedheden te begaan. Hij verwittigde dan ook de on

,]erpastoor opdat die zich niet «ten ontijde :.wu expo

neren». Niet alleen op :\laldegem en St Laureins, maar 

ook elders in het l\leetjesland begonnen sommige men-

I I I 'k Z I ll I •)•) sen gewe 1 te ge 1r111 en. .11 1.v. te rse waa1· op --

Oogst 17()0 enkele leden van het vrijkorps patrouilleer-



tien. Die ledt>n waren Jan Leliart, 34 jaar outl, ~eboor

ti~ van Knt>sselarc en knedll bij pastoor te U n;el, .Jan 

de Bounlen .en Pieter Boute. Zij moesten het politie

uur in de herbergen doen naleven. Het was immers Zon

da~ en er was veel volk in de herbergen, zelfs na negen 

uur. Ze kwamen in de herberg «De Rooze » en daar 

vonden ze .Jan Yijncke, zoon van Niklaas, loofdelver 

van stiel, « wezende een dronkaard van professie ». Die 

begon zo maar aanstonds te vloeken en te zweren en hij 

zegde dat « het korps ller vrijwilliget'S een deel deugenie

ten en hondsvodden waren en een opgeraapte bende op

roermakers». Hij zou ze allemaal doen ophangen, he

weerde hij. Leliart vroeg toen of hij ook een deu~niet 

was waarop Yijncke zegde van ja, dat hij hem wel zou 

vinden. Hij greep Leliart vast en trok de bavaroise van 

zijn uniform af. .\let de hulp van de korporaal der sou

vereinsgasten (dat waren vertegenwoordigers van het 

hoofdcolle~áe van het Brugse Vrije), werd Vijncke vast 

genomen en in de gevangenis gestopt, « als voorbeeld 

omdat er nog veel andere mensen op het dorp zijn ge

dacht deelden » 110 I. Diezelfde Zondag, om elk uur in 

de avond, rieden Leliart en de souvereinsgasten een in

spcctietocht op clc huitenwijken van Ursel. Zij bevon

den zich aan het Kruis van Oostwinkeldreef toen andere 

vrijwilli~ers van het patriottenkorps hun hulp inriepen. 

Bij die vrijwilligeril was ook Karel Sneyder, :30 jaar oud, 

gehoortig van Aalter en klerk bij griffier De Graeve. Die 

wa8 Hamen met Karel .\lartens, Pieter de \Vispelaere en 

Frans Coppejans naar «Het Wild Konijn» ~e~aan Pn 

toen hij daar wilde binnengaan hoorde hij ze~gen : «de 

patriotten zijn daar, wij zullen hen ietH warm gaan ma

ken want zij zijn maar met twee». Aanl'llond8 werd de· 
hulp van de !louven~inHga:;tc~n ingeror'JWn. Lt·liart ~af de 

mr~nsen uit het Wild Konijn de raad naar huiH te gaan 

maar .I an de HaelH sprong lu·rn op het lijf <'11 :.trCf'JI lwm 

hij dr~ kc~d rot>pc~nrle : « !llaal mij hij, Beri..Pn ». 11 ier

me~~~ hedrwlde hij de wijk BPrkf'll waar vcPI « ougc•ziu

dc~ » persorwn woondPn. \-lartiuus Lf'k('fl!l van Bellc·m 

110/ <;•·nt. H.A .. Ur"t·l nr )25 
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sprong de Baets ter hulp maar beiden werden ~evan

gen genomen. Men hracht ze reeds 's anderendaags naar 

Brugge omdat Ursel op dat ogenblik geen degelijke ge· 

vangenis bezat. Bij hun ondervraging hekenden zij, en 

ook Jan Vijncke deed dit, dat zij verkeerd gehandeld 

had<len en zij beloofden dat het nooit meer zou gebeu

ren. Voor hun straf moesten zij op hun knieën veqáf

fenis vragen aan de wethouders van Ursel en ook aan 

<Ie leiders van de patriotten moesten zij hun excuses aan

bieden. 

ln de nacht tussen 3 en 4 Octoher 1790 had het 

vrijwilligerskorps van Maldegem last van oproermakers. 

Frans de Lille, Pieter Dohlnlacre, Bernarel Hotsaert en 

Bernani Heckem waren van de wacht en rond elf uur 

«in "en ze in son11ni «e herher«en on1 te ze«rren dat er 
"' !"> "' t:' t"t:' 

moest gesloten worden. Ze gingen zo binnen in het 

Schaak, in de Moriaan en ook in de herherg van Alex

ander Haelewijck. ln de Moriaan, waar Hendrik Schij

vinck woonde, viel het rumoer weldra stil. Maar in het 

Schaak, waar Pieter de Clercq herbeqáer was en hij 

Alexander Ilaelewijck duurde het lawaai onverminderd 

voort. De wachters gingen toen terug binnen in het 

Schaak en tekenden de namen op van enkele verbruikers. 

Dan gingen ze ook op de deur kloppen van Alexander 

Haelewijck maar er werd niet open gedaa11. Toen ze een 

derde keer aanklopten wenl gevraagd wie daar was. 

Frans de Lille antwoordde dat het de wacht was en dat, 

uit naam van het vrijwilliw~rskorps van l\Ialdegem, ge

vraagd werd dat de deur zou opengedaan worden. Con

stant, de zoon, deed de deur toen open en vroeg « wat 

affairens zij aldaar hadden». Frans de Lille antwoordde 

dat zij moesten zien welk volk er was. De wachters stap

ten binnen tekenden de namen op van de verhruiken;. 

De zoon Haelewijck maakte zich toen kwaad en \'l'oeg 

welke orders zij hadden om zo in zijn huis op te tre

den. Frans de Lille antwoordde dat hij zijn onlers kende. 
lVIaar Haelewijck werd nu zo woedend dat de wachters 

het veiliger oordeelden vlug naar buill'n gaan, ze zagen 

Immers dat het gemeend was, zij trokken toen H<Hil" hun 
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corps-de.-~anll:', die in het stadhuis was omlergehracht, 

maar oiHlerwe~ ontmoetten ze J acoh Lo~iest, die uit het 

~chaak kwam en die met ~eweld « tle fu:;ique » uit de 

handen 'an Frans de Lille wilde wrin~en. "\laar de broer 

van J acob Logiest, Jan, belette dit. Toen Frans de Lille 

in de eorps-de-ganle wilde binnengaan, zag hij dat men 

daar ondertussen het licht weggenomen had. Hij ging 

toen naar zijn huis in de Noonlstraat, om nieuw licht 

te halen en toen hij met dat licht langs de Kerk wegel 

teru~ keerde kwam hij Pieter Spiegelacre tegen die zeg

,Je dat er wat venler langs de wegel veel volk op hem 

wachtte en tlat hij beter zou doen niet door te gaan. 

De Lille vroeg toen aan Spiegelacre om hem te vergezel

len en toen zij aan het hui:; van de weduwe Bourgonjon 

kwamen, wenl er een ~rote steen naar hen geworpen. 

Frans de Lille riep dat hij zou schieten en hij hoorde volk 

weglopen terwijl er andere kerels op het hof van de we

duwe Bourgonjon hieven en zich achter de steenput ver

borgen. Frans de Lille liep toen vlug naar de corps-de .. 

garde I dus naar het stadhuis) en hij l'lchreef daar alles op 

wat er voorl!evallt>n was. "\laar nu kwam .Jacob Dohhelae

re in de corps-de-;!anle. I I ij was dronken en hij had een 

Ftnk hij zich. Die. kt>rel zegde daar veel « sotti:.dteden » en 

onder awlere dreigde hij : «is het zake 1lat gij mij aan· 

geeft, ik zal u wel vinden». De dronkaard werd door û_jn 

hroer Bernani tegengehouden, eu hij vertrok ten slotte 

uit de wachtkamer. 'laar v{H'H. hij vertrok scheunle hij 

het papier waarop Frans de Lille .iuist aan het sehrijven 

was wat er voorgevallen was. Een beetje latt,r werden er 

veel blraatl'llenen naar lwt ~;tadllllil'l geworpen en Pen steen 

kwam door het ven!lter in d1~ wa1·htkamer ll·rl'cht. Frans 

de Lille zegde later hij zijn getuigelli!l dat die !'tenen 

waanwlti,jnlijk door C:ou~tant llaelewijl'k werden gcl'lllle· 

lf:ll. 

Zoal~< 1111'11 zit·t wat; Fralll'l d1: Li 11 .. I .. i der van de 

wadat. llij ~<JH:eldt· dan ook de l10ofdrol in ltet lwdwin
:r«·n van dat op~olootjf'. ( )vf'r d1• andt·n• wa<·hll'n; lwhlwn 

wi_j nif'! t•f'nH IIIOI'II'II ~<pn·kt•JJ. Di1: laau~<fl{'fl zi<'h uit de 

lwrllf'rJ! van ;\lt·xandl'r ll:wiPwijt·k «uit vn•~ot• van ~<lugen, 



mits ze gram werden ». Ze trokken zich veiligheidshalve 

in de corps-de-ganle terug. Later vroel-!:en ze beleefd aan 

het volk dat rond het stadhuis stond van toch we~ te 

gaan. Maar er werd daar niet naar 1-!:eluistenl. Ze moesten 

haastig de deur sluiten want het begon stenen te regenen. 

In 1le nacht tussen 3 en 4 November 1790 werd er 

geschoten in de vensters en in het huis van Frans van 

Damme, notaris en schepen van Maldegem en leider van 

het vrijwilligerskorps te St La ureins («major van het 

corps volontaire patriotique »). Hond elf uur in de nacht 

werd de schepen door een schot gewekt en spoedig hoor

de hij nog vijfmaal schieten. Een kogel vloog door het 

zoldervenster. Van Damme hoonle dan roci1en en tieren, 

maar hij verstond niets. Hij zegtie dat hij er van over

tuigd was dat men op zijn huis had willen schieten, aan

gezien hij de leider was van de patriotten. Hij meemie 

dat die schoten van dichtbij de herberg « Het Bonq!on

disch Kruis» afkomstig waren. In die nacht was daar 

indenlaa1l een gans gezelschap verzameld geweest waar

onder ook Hendrik Ceulenaere en J acoh de Vliegher en 

nog veel anderen die als anti-patriot stonden aangeschre

ven. Ferdinand HuciJUaert, de herhergier uit het Bour

gondisch Kruis en al de verbruikers verklaarden echter 

dat zij die dag op jacht geweest waren en dat zij St Hu

hertt•sfeest gevierd hadden in de herberg. Ze waren daar 

blijven souperen en «hadden onder elkander zeer vrolijk 

geweest ». Ze hadden echter over niemand kwaad ge

sproken. l\laar 's naehts hadden zi.i hun « fusicque » af

geschoten Le1· ere van St lluhertus. Dat was zo een jaar

lijkse gewoonte, sedert oude tijden. De geweren waren 

in de lucht afgeschoten en men had niemand willen be

ledigen. Daarbij, al de uwnsen die op het feest aanwezig 

geweest waren, waren « vau de principale personen van 

St Laureins ». Het lawaai dat notaris van Damme geltoont 

had. was uiets anders dan het 1-!:eroep «Vivat sinte llu
nrcchL ». Er was zelfs iemand die beweerde dat hij ge

roepen had «vivat de patriotten van St La ureins » I wo 

mogen er van geloven wa 1 we willen I. l\len had zeker 

niet met kogels geschoten, alleen met zaad. Notaris van 
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Damme wiltie bewijzen dat er kwaadwillif.!;heid in het 

spel was, maar het lukte nit>t. De zaak mot>st dan ook gt'

klasseenl wordt>n. 

De 24 Novt>mber 1790, gebeunle er weer iets, nu op 

'laldegem. Pieter Roegiers, bakkersknecht hij Pieter Sa

vat, rechtover het stadhuis van Maldegem, zag 's avonds 

om 10 uur, een man van het kerkhof komen gelopen 

«in colère zijnde». Dat was Pieter Hertschap. Hij droeg 

stenen in zijn handen, onder andere een straatsteen 1lie 

hij op de vensters van de herberg van het stadhuis wierp. 

Hij smeet zo hard dat het vuur er uit spatte en dat som

mige stenen in stukken vlogen. Ook naar de vensters van 

de kamers \·an de herberg wierp hij stenen en toen riep 

hij om nog meer stenen. Hij struikt>l1le echter t"n viel 

op de grond. En wanneer de deur van ht>t stadhuis open

ging, koos hij snel het hazepad. Pieter Roegit>rs wist te 

zeggen dat de kerel dronkPn was. Hij had lwm, ePn half 

uur vóór de feitPn, over het dorp ziPn waggelen. MariP 

Bernarde van Hecke, huisvrouw van Filips DobbPlaere 

en herbergiPrster in het stadhuis, had Pietpr Hertschap 

roml negen uur op de straat, vóór het stadhuis horen 

zt>ggen : «ik wenschte dat alle patriottPn verdoemd wa

ren». Aan haar schoonbroer, Guillaume Dohhel<wre, die 

in het leger der patriotten dit>nde en juist voor enkele 

dagen in verlof was, had Hertfwhap vrot>gt>r gezPgd : 

« kozeken, wilt ge mee gaan naar HijsPI Pn van daar naar 

Luxf"mburg ? \laar ge moPt ondPr dP kPizPr dienPn. MPn 

moeRt alle hlauwe kallakken ophangen». Guilliamne Doh

helaert>, om wat te zeggt>n, antwoordde hiProp dat hij 

zijn Ped gt>daan had om driP jaar hij de patriotten te 

dienen. Hij gin(.!; zo !lpoedif,!; mogt>lijk de commaJulant 

\fauhij!'l VPrwitti~,wn cliP, llamf'n lllf't c;uilliaumf' f'n Filips 

Dohlu·Japn•, dt> k••rf'l al'htervolgd1·n Pn hPm al'htPr d1~ 

hedwr(.!; van AIPxandf'r Hat>lf'wijck gPV<lllf.!;Pil namPn. z., 
l•·idciPn lu•m naar de hPrlwrg van llf't Htadhui!'l (waar 

FilipR Dohlwlaf~rf' woonde), 1'11 ,.JotPn hf'm daar op. Na 

enk•·l·~ tijd dPd1·n ze •I•~ d1·un·n O(H'Il 1'11 JiPtf'n llf'rlH<'hap 

de tnO(.!;f~lijklH"id van tP v•·rtrt>kkPn. I lij wild .. Pf·htPr niPt 

w•·g gaan 1'11 t•wn t~tak nu·n lu·m langs lu·t acht•·rpoorljP, 
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dat op het kerkhof uitgaf, buitt>Il. Het zal waarschijnlijk 

om die redf'n geweest zijn dat Pieter Hertschap, een paar 

tlagen later, die stenf'n wit>rp. Filips Dohlwlaert>, de her

hergier uit lwt stadhuis, was nwssagit>r van hf't ambacht 

en daarhij nog adjudant van ht>t vrijwilligt>rskorps. \Yij 

hehhf'n hovf'n gezit>n dat hi.J reeds vroeger moeilijkhe

den ha(l met de gebroeders C:london. Daarhij was de 

ht>rherg van het stadhuis de vf'rzamelplaats van de pa

triotten en toen Pieter Hertschap daar was opgelPid g<>

weest, zaten er juist veel vrijwilligers die weldra naar 

Brabant zouden moeten vertrekken.· De avond dat hij 

die stenen naar het stalllmis geworpen I1ad, smet't Ht>rt

schap, een half uur later, nog een ruit' t~it hij comman

(lant Matthijs, die daar rt>chtover woonde. Matthijs kwam 

lmi ten ges prongt>n 

iemand die in lwt 

echter niet af. 

met zijn geweer en hij mikte op 

kerkstraat_}·e stond. Het' rrt>weer ·"tnrr e. t"" ~ 

In December 1790 werd het dnidPlijk dat (le Oostt>n

rijkers terug meester waren in het land en toen hrak de 
repressie los. r n de nacht tussen 2 en 3 December ·werd 

het huis van notaris van Damme te St Laureins aange.: 

vallf'n. Reeds in (Ie vooravond had men df' corps-de-gare!(' 

of wachthuis van het vrijwilligerskorps afgebrand. NoJ 

taris Frans van Damme, die ook schepen was, vond hPt 

hest in zijn huis te hlijvf'n. l\laüt· l>en hetHIP jongens lit>p 

altijd maar vóór zijn deur en oök v!Hir de hPrlwrg van 

Pieter van Damme, voortdureJHI ro<'JH'IHI f'n tit>rf'JHI. Dit 

duurde zo tot ach 1 uur f'n toPn hegon men met stf'JH'Il 

te smijten. Men sloeg al de ruiten uit van de notaris 

« altijd maar ahominalwlijck schrf'f'UWf'JHle Pn tierendt> ». 

Baptiste Goosst>ns zegde toen aan van Dammp dat hij 

lwt vaandel van h<>t korps moest geven. En van Damme 

antwoordde : «ik zal hPt gt>ven, zult gt> mij f'll mijn huis 

dan mf't rust latf'n ? ». Hij ·gaf indPrdaad het vaandel 

af maar de hP111le hlt>t>f altijd maar vMu• zijn h:ui11 J<t.H'p<'n 

PU smijlt'n. Het wPnl zo Prg dat vat1 l>anu\l't' :û); ile vlucht 

slo(~g mPt al dP zijrwn. Hij trok zieh in dP past(itJj(' tPru~. 
T..rwijl hij daar was k wanw11 .I acoh dt> YliP~hl'r, I le11· 

(h·ik Ct>ulpnaere Pil :lij11 zoon Simon hij de pastoor om 
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hem gerust te stellen en hem te verzekeren dat niets te

g:en hem zou ondernomen worden. Daarop zegde van 

Damme : «zo valt de ~ehele toorn op mij». Maar Ht'll· 

drik Ceulenaere antwoord1le : «zoude ~ij niet wat ver

dient! hebhen ? ». Yan Damme bleef bij <le pastoor tot 

] oris \ an de Keere hem kwam halen en zeg:rle dat 1lc 

bende 1le notaris wil1le zien. Yan Damme ~ing: toen op 

straat en hij ontmoette daar .Jan Verheke <lie hem vroeg: : 

« \'raarom hebt gij het kanon van Eeklo 1loen konH'n ? ». 

En Pieter Yerstrijn~he : « "'aarom hebt ge mij op de 

lijste g:estelrl ? ». Er kwam altij1l maar meer volk naar 

van Damme gelopen en « 1le troebel nam considerabel 

toe, zodat hij al suchtende naar de herberg van Fernanrl 

Hacf{ttaert liep ». Hij tracteerrle daar iedereen, ~ing: rlan 

naar het ~chuttershof waar hij hetzelf1le 1leed, maar hij 

ha1l geen succes. Tenslotte liep hij naar schepen Vercraye 

waar pij zich in de schuur verhor~en hield. Ook Pieter 

van Damme, herhergier uit de Zwaan op het 1lorp, had 

last. Op 2 Dec., in de avond, kwam nwn daar de trommel 

opeisen en ook de wapens van lwt vrijwilli~erskorps. Van 

Damme was verplicht alles te gevPn want 1le kerPls zeg

dPn : « \':ïj slaan al dood dat patriot is en wij zullt'n uw 

huis in stukkPn slaan». In de mor~en van :3 DPc. kwam 

er l<'rug een grote lwnde volk in het huis van Pieter van 

Damme Pn men V<'rplichtte de ht'rhergier drank te ~<'V<'ll 

zonder ht'taling. ·Dat volk hlt'<'f daar drink<'n tot Z<'V<'n 

uur 's avonds en er werd hePI wat drank op de grond 

gegotPrl, ~dazPn Pil flessen gPhroken. Sclwp<'n Yercraye 

dP<'d zijn hf'st om d<' lllf'1Js1•n lP kalnwr<'lt. Hij trachttP 

zo 8(Hwdig mog<'lijk <'f'n hof'r<'Wa<'ht Aamen I<' stellen. Ook 

H Pnd rik C:Pulenaf'r<' 1lPPd zij IJ lH• st om de orde lP lwwa

rPn. Hij moPst dP vrouw van MarlilJus de MPyPrl' ter<'cht 

wijzNt omdat zij dronkf'n was I'IJ ZPgdP dat van Damlll<' 

VP<'I lP w1·inig g<'krf'g<'n had. Ef'n d<'s<'rtt>ur van df' pa

triotll·n, diP lwzig was nwt l'f'n slf'f'll op d<' dPm· van 

notaris van Oammf' tf' slaan, wNd Wf'gg<'jaagd. Zi,j kon

df'n f'c-lttPr ni1·t lwlPttPn dat lwt volk rwlwpf'n van I>am

nw ac-hlf•rrta Ji,·p. 1>1· Vl'rslag1·n h·id,•r van d<' patrioll!'n 

« lanwnt'·'·rd1· sll'rk :~> <'rt hij vnwg Vl•q,dffl'nis aan allf' ~ost 

nwww11. El'll zd~1·n· \Ji,·hil'l Si1•rPn, di" op cJ,. \'uilp<IIIIH' ~rt~ ~.;~ 
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woonde, Staten~ebied, zei toen : « Laten wij hem ver

branden ». Dit werd ~eze~d in de herberg van Ferdinand 

Hac(JUaert, in het Bour~onclisch Kruis clus. Hacquaert 

voncl het toch een beetje te er~ : «Zult ge zulke din

gen in mijn huis doen ? » vroeg hij. «Gij zult u wel 

wachten ». Daarop antwoordde Sierens : «waarom moet 

gij u daarmede bemoeien ? ». 

Uit dit alles blijkt dat het vooral het gewone volk, 

«het vulgus ph-bs » was dat tot handtastelijkheden over

ging. Dat zal nog meer blijken uit wat op BentiJle ge

beurde. Daar haclclen de oproermakers een leider, Frans 

van Sleewaeghen namelijk, herhergier in het Leeleren 

Wamhuis op de wijk de Zonne, St J an-in-Eremo. Y an 

Sleewaeghen geraakte cloor halclacligheclen natuurlijk in 

de gevangenis en men beschuldigde hem daar ook van 

wanordelijkheden op St Laureins. Hij beweerde echter 

dat hij op St Laurf'ins alleen geweest was om de dienst 

hij te wonen ter ere van keizer Leopolcl, de 3 Decem· 

her ( ll). Wij mogen daar echter niets van gelovf'n want 

hij die ondervragingen werd ~ewoonlijk alles ontkend 

door de beschuldigden. En Hf'nclrik Ceulenaere had 

Sleewaeghen ten andere aan het werk gezien f'n hij 

had ht>m meegf'nomen naar zijn huis om hem te kalme

ren. Wij ktmnPn ons clan ook niet laten leiden door de 

ondervragingen in de gevangenis te Brugge. Alles WPnl 

daar ontkent en zeer stn•ng trad mPn toch niPt op, nH'n 

pikte alleen de grootste ht>lhamels op om de wanordf'

lijkheciPn niPt tP groot tP laten worden. Laat ons lie

ver eens luistPren wat ooggetuigen vertelden over de bui

tensporigliPden te Bent i I Ie. Zo luisteren wij et>rst naar 

Frans Homnwl, nH'Pster ehirurgif'n op Bentille, die op 

:~ Decemher, in de namiddag, naar St LaurPins kwam 

om de schaelp aan hf't huis van notaris van Damme tP 

lwzidttigen. Hij zag dat daar al df' ruitt'n in~J;f'slagt'n 

waren en hi.i ging toPn f'en glas hif'r drinken in lwt 

SchuttPrslwf. Daar zat ook Frans van SIPf'W:u'ghf'n, ht>r

hc'rgiPr op de> ZonnP. Dic> zegde' aan ehirurgif'n Hommt>l 

(IJ) Bru~ge • H.A .• Annwinstt•n 1772 (C:riminl'd Ht•gistt•r 17R9.QJ l, 
hltlz. 110. 
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dat hij aanstonds naar R~ntillt> mof'st tNugkt>rf'n PH dat 

hij daar de klok moest doen luidt'n PH dt' trommt'l slaan 

en 1lat hij het vaandel mot>st gt'ven. lndien hij het nit't 

deNl. zou hij f'r dt' gt'volgen van dragt'n. Slt't'Wat>glwn 

ging f'r prat op dat hij dt> aan\'ot'nle,· was van dt' hPIHlP 

die ht't huis ,·an notaris van Dammt' had beschadigd. 

Hij had, zo zegde hij, op St Laureins ook de klok doen 

luidt'n en hij ha1l de pastoor vt>rplicht tomwn hier tt' 

geven. Tot'n chirurgien Romnwl dit allemaal hoorde, 

keerde hij nwt 1 wlocus van de Velde naar Bentille te

rug. Ze gingen in rit' Gourlt>n Leeuw hinnen Pil zij trof

ft'n 1laar de koster aan. Romnwl, «overvallen mt't et'n 

uitrwmende vrt'eze » omdat Slt>ewaeglwn hem hedrt'igd 

harl, zt'gde aan rle kostt'r dat hij dt' klok moest luidt'n 

«voor triomphe » Pil dat het vaandel mot'st gt>haalrl wor

dt>n. De koster antwoordde daar op : «is 't alzoo, wij 

zullt>n luiden». Kort nadien hegon de klok imlerrlaarl 

tf' luiden en op hetzt>Ifrle ogPnhlik kwam Frans van 

Slt'ewaeghPn nwt Pen lwnde volk op Rentillt'. Er werd 

aanstonds f't'Il groot vuur aangestokt>n op de « plaatst> ». 

De tromnwl wt>rd geslagen Pil mf'n danste in lwt rond. 

Van tijd tot tijd ging mPn in dP GourlPn Lt>PUW hinnf'n 

om te drinken. Van Slt>ewaeghen harl de pastoor van 

St .Jan-in-ErPmo imnwrs VPrplicht geld lP gt>vf'n om tt> 

drinkPn. Die pastoor ht>t'tte GPrard Samijn en hij woon

rit> op de « plaatsf' » van BPntille I 12). ToPn de drank 

naar lwt hoofd van dP fet>stviPrendPn lwgon lP stijgPn, 

liPJIPn SlePWaP::.dwn Pil zijn lwnde lt>rug naar dP pastorij 

Pn zij PistPn nog P!'IIS g!'ld. Ook dt> ondt>rpastoor, diP 

zich vcrhorg, wildPn zij zif'n Pil zij riPp!'n voortdurr•nd : 

«gij afgodf•ndiPrwars, gi.i vahw IPraars, komt huilPil Pil 

rrwpt : vivat dP kf'izf'r ». I )p paFlloor zou dat indPrdaad 

(]2) SirHIK dP (IVI'fMir<HniriiLI'Il op hPt f'indf• vu u dl' HP I'I'IIW Wil~ 
d1• k,.rk van St Jan-in-En•mo ni1•t 1111'1'1' hruikl111ur !'11 f'r w1•rd 
1'1'11 karwl I(I'IHHJwd lf· Jl,.ntillf•, !lf'htN d1• ( ;runf Juu~dijk. Duur 
n11k l(in~~: .J,. fHJMtlllll' VUil St Juu-i11-Ert·nw Wllll1'11 1'11 z1·1f~ wu11· 
IWI'r, in .J,. 111• l'f'IIW, d1• k•·rk vu11 St Jun lwrnpJ.WIIfluwd wn~. 
hll•l•f d1• (IIIHtfiHI' VUil dut dnrp lf• flf•ntiJJf• WOIII'Il, l(f•df'n tf'll 
dal(l' ÏM dat llHI( l11'1 j.(I'VUJ Willil Jlf•lltilll•, dut IHH'lrlllllH Hlr•rlrtH 
l'l'n l!dllf!'hl iK np tf,. l!l'f'IIH vun St Jun, St l.aun·inH 1•n Kuprij
k1•, iK rru·•·r J"·v•,lkt dan St Jan-in-EJ·,.m" :r.t·lf. 



geroepen hebhen maar tle onderpastoor niet. Dat was nu 

al de derde keer dat men de pastoor lastil-!: vi<>l. De eerste 

twee keren was het om 1-!:eld tP vragPn voor drank in 

versehiliende herlwrgen. Pastoor en onderpastoor had

tien dit moetpn ~even ; zij haddPn een ton hier betaald 

in tie drie herhergen van St .Jan. SlePwaP~hen had im

mers gezegd dat hij het met niet minder kon doen. En 

hij voegde er hij : «wilt ~ij het niet doen, ge moet het 

maar zeggen. » Deze derde keer pchter kwam mf'n geen 

drank opeisen, men kwam plunderen. Het was nu volop 

donker maar ienuu11l had een lantaarn hij Pn nwn begon 

met tle hekstijl uit te breken, om daarmee de deur te 

bestormen. De pastoor en zijn meid en ook de onder

pastoor waren ondertussen op de vlucht geslagpn en zij 

hielden zich schuil in de omgevin~ van de kapel. "~el

tlra was men binnen in de pastorij en nwn sloeg daar 

a11es kort en klf'in. Ganse schorten wijn, hoter Pn ande

re pmvisie werden naar huiten ~etlragen. Ook het geld 

werd gestolen want alle kassen en koffers werden open

gebroken. Nu kon chirur~i<'n Hommel dat toch niet meer 

aanÛPJl. Hij tif'ed de klok alarm luiden Pn hij trok naar 

tie pastorij waar hij J acoh H eecke zag die, in de kelder 

het licht vast hield terwijl anderen met wijn wegliepen. 

« Schelm », zei Hommel, «schikt ge hier uit te gaan ? 

Ik heb u al ~ans de avond in dit huis hezig ~PziPn ». 

Daar de schelm niet weg ~ing, slo<'g Hommel hPm te

gen tie muur, sleepte lwm naar huiten en ~af hem sla

gen lol hij weg liep (zo verklaanl<' Hommel toch hij 

ûjn ~etuigt'nis). Hommel zou dan 110~ wijn afgpnonten 

lwhlwn van de lmwr van .lacoh IJpeckP die in de :\loer

straat woond<', maar werd toen aangPvalll'n door ande

re plundPraars. Venll'r wist Homnwl nog lP zpg~Pn tlat 

SleewaeghPn de aanvoerder was van dl' hende en dat hij 

daarhij nog vol~e1ule perf;ont'n lwrk<'JHI had : .lacoh 

Hecckc en :zijn twep hroPrs, .lacoh ~!Pppem, hijgPnaamd 

Beste Ka:zakkP, Piel<'!" van dP VeldP, l)p VrPeZt', ht>dwr

~i<'r in de I loge Zonne en PiP!t'r Buyf;se. 1\Taar Pit'ler 

Buysse had zijn hcst gt>daan om tiP pastoor lP hPlpPn. 

Voorts warf'n Pr nog VPPI m<'llf;<'ll diP Homnwl nit'l kl'n

tlc, meestal van de Zonnc h<'rkomstig. 
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Laat on~ nu N'n~ lui~terf'n naar een arulere getuige, 

Jan van Hul~e namelijk. die op de plaatse van BentiJle 

woonde. Hij h:Hl op de hf'wu~te avorul in de herberg van 

van .\Ioorleghf'm op de plaat~e gezett>n. Er was daar veel 

volk en er wer1l daar gedronken op de ko~ten van de 

pastoor. Ook .Jan van H ulse ha1l een het>tje van deze 

drank van de pastoor «geprofiteerd». Rond zeven uur 

kwam men daar zeggen dat de ven~ters van de pastoor 

inge~lagen werden. Yan Hul~e liep naar de pa:o;tOJ·ij en 

hij zag er de vandalen aan het werk. Hij herkemle J acoh 

:-lteppen~. hijgenaamd Beste Kazakke, wonende op Kaprij

ke omtrent het Eikenbos. Er warf'n twee jongens die 

hielpPil : P~n er van was de zoon van J\Iartinus de Bra

bantPr. BPste Kazakke had een lantaarn in rle hand PH 

andPr volk dolf dP hPk~tijl uit Pn stampte daarnwe df' 

deur in. zoal~ Wf' repfis vertPid hehhen. 

~atuurlijk trad pastoor Gerard Samijn ook a]:o; gPtui

gP op. En ook de ondPrpastoor, Domien Augu~tinus. Die 

woonde ook in de pastorij. Zij legden vooral dP nadruk 

op ~wt ff'it 1lat de plunderaars van de Zonne lwrkomstig 

waren { l~ I. Zij haddPn natuurlijk ook op de deur horen 

!'ltampen Pn mannPn ZÎPn hinnen komen met « fusicfpr~>n, 

hloote sahels f'n anderP wapf'ns ». Die mamwn PistPn {:,~n 

ton hier f>Pr JwrhPrg. f>e pastoor, uit srhrik, Stond dit tOP 

voor de lwrhPrg van van SleewaPglwn op de Ll'gf' Zonne, 

de herhf'rg van dP VrPf'Zf', op dP lloge Zonne Pil de hf'r

hPrg van Pi1•tf•r van .\JoorJ.,giH'm op hPt dorp. YrPPZf' 

had 1.wdrPigd : « GP moPt lwt gauw zt>gg~>n, wilt gP gevPn 

of niPt». J)p ond1·rpaRtoor stond lof'n in dP f'Ptplaats, 

:u·htPr dP deur. 11 ij hoordl' dP hf•rHIP Zl'l!l!~'ll dat lllf'll hf'm 

ook wild1• fiJ'I"f'kf'n. lfij kwam dan 11' voonwhijn f'n trarht

tc~ « nwt ;whnorH' woordPIJ hun Wf'g lP krijgf'll, zulks om 

d" liPfd(' (~odl'i vrag~·rHII' ». lfij IIIOf'l'il Pl'hlf'r Vf'PI srhf'ld

woordf·n aanlwn·n. Tol'll :t.Pgd1• d1• ondl'rpastoor «of zij 

wildl'n hun lf•Vf'll lu·hlwn, wij :t.uff,·n lllrÎII'Il kolllf'll. En 

I 1:11 Op d•· Z1111rlf' WilHili 1'1'11 I'ÎI!I'IIIInrdiJZ: worl vul kj••. Brnvl' 1111'11· 

K•·n maar WI'ÎIIÎI! lu·"'·lruurd. I),. ZulHIP ÎH irnnwr" 1'1'11 JZ:Pinll'lrl 
dal IJIIÎI•·n ,J,. w•·n·ld liJZ:I, •·r kullll'll duur WI'ÎIIÎJZ: vn·,.mdr·lin· 
~··n vu•.rl•ij "" d•· l11·wunl'rM lu·I.l.,·n w••ÎnJZ: (.,·ln·kkinl!l'll 1111'1 

,j~ durp~III'WIIIII'rll. 
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doet geen orreere aan de pastorie. Wilt ge geM of goed 

hebben, vraagt, wij zullen geven. Wij en mogPn ons niet 

weren. ». De omlerpastoor kreeg zo met zachte woonlen 

de hende uit de pastorij. Maar korte tijd nadien kwam 

Sleewaeghen terug met Pieter Buysse en een persoon die 

Sleewaeghen zijn korporaal noemde (dat was Beste Ka

zakke). Ze vroegen terug gelrl en wel voor vier potten 

jenever die reeds in rle herherg van van Sleewaeghen 

opgedronken waren. De pastoor was niet gewillig om rlit 

te geven, hij zegde dat mPn het maar moest aftrekken 

van het gelrl dat hij reeds gegeven had. Door tussenkomst 

van Pieter Buysse, die alle onheil wilde afwenden, ver

trokken de hendeleiders. Maar enige tijd nadien was de 

bende van de Zonne daar terug. En er was nog ePn groep 

van de Kerselare op Kaprijke, hijgekonwn. Zij waren 

in uiterste gramschap « altijd maar vloPkPmle, zwPirPIHle 

en stampende op de deure van de pastorie». V:ïj weten 

wat er verder gebeunl is. De geestelijkPil lwhhen dan hun 

huis verlaten en samen met hun meid gingen ze bij de 

kapel, waar ze zich «in hosschPn, hagen PB kantPil la·h

hen verhorgen ». Toen zij, rond negen uur, van iemand 

vernamen dat alles kapot geslagen was, lwbhen zij de 

parochie verlaten. 

Natuurlijk kwam Best<' Kazakke ook in de genm· 

genis terecht. Maar in tPgenstPlling met anrlPre ge\·angP· 

nen, bekende hij bijna al de feitPn rlie hPm te last!' WPr· 

den gelegd ( 14). Hij hekende dat hij gPlwlpPn had aan 

die hekstijl Pn aan h<'t inheukPn van de rleur. Hij hP
kende ook dat hij Pen lantaar·n dnwg, <'n dat hij daar

mee in de pastorij dmng. 1\laar rlat (lef'(l hij om zijn 

hoed te zoPk<'n, zPgrlf' hij. Hij gaf ook top dat hij wi,in 

harl gestolt>n <'n diP ondNweg had uitgedronkPn. En zplfs 

dat hij geld g<'krPgPn had van rl<' buit diP op de zol(lPr 

van de pastorij wpr·d v<'nlPeld. St<'ppPns was :)<) jaar mul, 

was hoerewerkman van lwroep <'11 woonde tt• B<'ntillt>, 

grondg<'hied Kaprijke. 

Op 4 DecPmh<'r 1790, >'.ijnde Sint Barharatlag, gP· 

(14) Bru~ge. R.A .• Aanwinstf'n m 1772, hltlz. 115. 
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beurden er ook buitensporig;hetlen te Maltlegem. De bal

juw stelde, zoals naar gewoonte, een otlllerzoek in en 

dit onderzoek werd ook aang;evraagd door J actpies Pee

steen, conunissaris van het Y rije. Pi eter Parijdaen, bur

gemeester van ~Ialdegem, was de eerste die kwam ge

tuigen. Er was schepencollegie geweest, juist in verband 

met de troebelen die zo wat overal ontstaan waren, en 

tle burgemeester ,·erliet in de avond de schepenkamer 

om naar huis te gaan. Er was veel volk op straat en Pa

rijdaen werd tegengehouden door een hoop knechtjon

gens waaronder lgnatius Willemarck zich vooral deed 

opmerken. Die rekel vroeg zo maar « frank weg» de 

sleutel van de toren aan de burgemeester om de klok te 

kunnen luiden. Parijdaen antwoordde daarop dat de bal

juw tlit verboden had. Hij keerde echter terug naar het 

schepenhuis. «Ga maar naar de wacht » riep Willemarck 

hem achterna. «\'re zullen u wel vinden, wij gaan om de 

groote ». ::\ a1lien hoorde 1le burgemeester van ZIJn zus

ters zeggen dat er een hoop jongens aan zijn deur ge

weest waren die de sleutel van de toren vroegen. Die 

zusters hadden de jongens naar hun broer gestuurd, maar 

kort nadien had men drie ruiten ingeslagen in hun huis . 

.Jan Bourgonjon, haas-metselaar te Maldegem, was 

li1l van de wacht die hij hoogdringendhei1l was opge

richt om de troebelen te dempen. llij was de avond van 

4e December op dienst en hij kwam langs het smal Bal

linkstraatje naar de Voorstraat toe. Op het einde van het 

straatje kwam hij enkele manspersonen tegen die naar 

het kerkhof gingen. Hij wiHt niet juist meer of hij een 

van die kerels vast greep of zelf vaHtgegrepen werd, in 

elk geval herkende hij in de persoon die met hem in 

aanraking kwam, .Jan MaLthijs herhergier in Sint Bar

hura. Bourgonjon kon lr.ieh loH trekken en hij ging zo 

vlug mogelijk naar d1! wa1·ht in het sehepenllllis. llij 

ging daarom langH het kerkhof e11 daar hoorde hij ruiten 

uit,.;mijt1·n in de pa11lorij. 11 ij lit·p er lu·t~ll maar er was 

niemand nu:f~r t.e lr.it~n. 

Barhant Lams, 24 jaar oud, kwam nadl'r·hand ook 

gduigen. l>c 4P I>Pcemher om H uur, kwam lr.Î.Î langs de 



Noordstraat naar haar huis en :.dj zag daar Jacob van de 

Casteele die bezig was met stenen te verzamelen. Toen 

Barbant hem vroeg wat hij deed, zegde van de Castee

Ie : «Dat zijn steenen om naar de patriotsche :rroote 

koppen van Maldegem te smijten». Hij was allOminabel 

vloekende en zweirende. « Het zal vannacht een leven 

zijn » zegde hij verder, «ik vrees dat er doodslagen zul

len gebeuren. En bijzonderlijk op de vuilkonte, die pa

triotische beeste, juffrouw Zauter en meer andere groote 

koppen van Maldegem». Van de Casteele ging indenlaad 

<le vensters van mijnheer de Zauter uitsmijten. Kort na

<lien, tussen acht en negen uur, zag Barhara Lams dat 

Constant Haelewijck buiten kwam met een grote stok 

in tle han<l. Hij vroeg aan van de Casteele : « heht gij 

ook een groote stok ? ». Haelewijck trok toen ook naar 

het huis van mijnheer de Zauter, wierp een steen in de 

ruiten en liep weg langs het straatje tot op het hof van 

Jan iVIauhijs, herhergier in Sint Barhara. Al deze feiten 

had Barbant Luns gezien « liggende over haar halve 

deure ». Verder· wi;;t ze nog te vertellen dat Constant 

Haelewijck 's anderendaags gans verwonderd naar de 

aangerichte schade kwam kijken. « lloe is het mogelijk» 

zo zegde hij, « dat men mensen vindt die zulke dingen 

durven <loen ». Hierop antwoordde Barbant Lams : «zijt 

ge daar in verwonder·d ? Als ge gisteravorul daar in smeet 

waart gij alsdan niet verwonderd ! » llaelewijek maak

te zich toen natuurlijk kwaad, «Zoudt gij zulke dingen 

houden staan"( » riep hij. «Zwijg, of ik geef u een sdwp 

onder uw conte. » 

De volgende getuige was Pieter VermeN;;eh, ontvan· 

ger van :\Ialdegcm, en die had de gnwp jongen;; ook ont· 

moel. Een er van had de tromnwls van het vrijwilligers

koq>s gevraagd. i\laar Vt~rrneersch gaf :t.c niet. Een half 

uur later· kwamen Constant llaelewijek, .laeoh \\ïllems en 

Frans Speliers op zijn deur k Joppen en men eist!' de 

trommels. \'ermeerseh \Tocg met wiens orders :t.ij daar 

om kwamen. .I aeoh \\ Ï llems ant woonlde « hij ons or

der». En Fram Speliers : «wij :t.ijn nu nwestl'l". <:ij

lieden lwht lang genoeg meesll'r gcwce;;t ». (hu beters-



wille gaf Y ermeersch dan maar 1le trommels en terwijl 

hij wegginl! stak Haelewijck zijn vuist uit, « ge zijt ge

lukkig dat ge ze gegeven heht » riep hij. Hierop sloot 

Yermeerseh de deur van zijn huis. 

~chepen Pieter !\Iatthijs had het volgende beleefd 

op die woelige avond van 4 December. Hij kwam om 

acht uur over het kerkhof van Maldegem en hij ont

moette daar een bende volk die rechtover de lijkdeur 

van de kerk bleef staan. Pieter l\Iatthijs ging eens kijken 

wat 1lat betekende en hij vond daar ook de advocaat 

de Smet en Jozef Cloudon die het volk wilden tot he

<laren brengen. Op aanraden van schepen l\Iatthijs zeg

de de a<hocaat, terwijl hij weg ging : « Doet gij zo 

maar voort, ik zal wel burgers vinden die met mij zul

len meekomen. » Pieter Matthijs herkende uit de groep 

alleen Frans de Blaye die op het \'\'esteindeken woonde. 

Aan die kerel vroeg de schepen « wat zij in de zin hall

den». En de Blaye antwoordde : « wij /!aan naar de 

pastoor om wat drinkgehl. » Hierop merkte schepen 

~Iatthijs aan dat het nn geen uur of tijd was om hij 

iemand drinkgeld te gaan vragen. « \V a eh t Lot morgen », 

zegde hij, « ik hen er zeker van dat de pastoor u morgen 

zal kontent stellen». Hierop ging het volk uiteen. Maar 

laat in de avond ontmoette schepen l\Iatthijs een paar 

keren Fram; de Blaye. Hij, Matthijs, was aan het pa

trouilleren met andere sehcpenen en ook met commis

saris Pcekstecn. Toen Peeksteen aan de kerel vroeg waa1· 

hij woonde en waanHn hij niet naar huis ging, antwoord

de de Blaye «mijn affairen:; liggen hij naehte op straat 

en ik win zo mijn kol'! ;1), EiJHlclijk, tus:;t•n elf t•n twaalf 

uur, verdween die vervelcude de Blaye ook van de straat. 

Pietf~r \'ermeerseh, haas-hrouwcr, bchhen wij reeds 

als getuig•~ g.·lwonl. :\'laar ook ..:ijn selwonhroer, .laeoh 

de Sacr, wist lu·t •~•·11 "" lwt aJJdt•r ~~~ ve~rlellt•IJ. 11 ij slonel 
op de: avond vau :j.,~ IJPccmiH~r aan lu·t sdH'JH'Illlllis l'll 

hij ..:ag l'i1~11-r de~ Blap· een sle·e·n WPrpeu in de ruiten 

van Bemard .\lattltijH, l•~id1·r vau d1~ \lalde•ge·mse patri

otl•~n. Aanl'llonds daarna lie·p Blaye nwl aude1· volk iu 

lwt sdwpe·nltuis 1'11 lwgon duar te~ Hehrc·•~uwt•JI e11 Zl.Jil 
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hoed omhoog te steken. Op 6e December, om zeven 1111r 

in 1le avond, zag J acoh 1le Saer dat Constant Haelewijck 

aan het huis van Jan. de Zauter slorul te schreeuwen : 

«gij patriotschen duivel, gij :.ójt de meesten patriot van 

.\Ialdegem. Uw ruiten zijn in stukken gesmeten, maar 

uw huis zal daar wel geheel aankomen». De Saer ging 

daarop naar Haelewijck en zegde : «ik ben hier ook 

en ik hen ook een patJ·iot. Ik zal u wat geven». De Saer 

ha1l een geweer in zijn handen en hij dreigde er mee 

te slaan. Dat geweer droeg hij als lid van de wacht die 

opgericht was om de onlusten te dempen. De woorden 

die hij tot Haelewijck sprak waren wel gewaagd. Ze had

den als gevolg dat Haelewijck naar de Saer sprong om 

hem vast te grijpen. Maar de Saer richtte zijn geweer 

op de aanvaller en hield de haan gespannen. Dat wa

ren natuurlijk afdoende argumenten en Haelewijck trok 

zich terug. Zijn moeder kon loch niet nalaten te roe

pen : « ik zal het u wel op uw brood geven ». Haelewijck 

kwam la ter in de gevangenis tereelt t te Brugge, samen 

met de Blaye en Speliers. Hij loochende daar de mees

te feiten en zegde dat hij zijn huis niet verlaten had 

omdat hij een zere hiel had ~15 I. En toch was Haelwijck 

de leider van de opstootjes. ln de herberg van zijn va

der had men op 4e December met zevenendertig man 

getekend dat «ze volgeude nacht gingen branden en bla

ken ». Men had aan hoer de Zulter nm Butswene 

gevraagd om mee te doen, en die had gezegd dat het 

goed was. !\laar de voorzichtige hoer verliet stilletjes de 

herheq!;. «Het deugt daar niet », zegde hij, «ik hen blij

de dat ik daar uit hen». Nu, zo erg werd het wel uiet. 

]\laar zoal:; we gezien ht-hlwn wt•rden er toch enkele 

ruiten uitgeworpeu. Zo h.v. ook in dt• pastorie t'n hij de 

E.H. Bentani Venneenwh, gewezen pastoor van ~t Anna 

te Brugge en hij Frans de Lille. Zo ook hij Catltarina 

Arnaul, die met haar broeder op het dorp woonde. De

ze ruiteu werdt-n in de tta<"ht van 5 Decemlwr uitgesla

gen en dit nietlegenslaande het feit dat Catharina Ar

naut, daags-te-voren, zo gewillig lwt vaatlllt-•1 van het \TIJ· 

( 15) lltidem, ltldz. 152. 
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korps had af~el!t'H'n aan Ph i lemon tle ~met, Bernani Pn 

Frans ~peliers, Frans de Broex, Lucas Timmerman en 

Jan Reel1ter. « ~[oesten wij er niet omkomen » ze1!1le 

File de ~met. « de boeren zouden ze komen halen ». Hij 

was dus zeer vriendelijk maar hij vroeg ook de geweren. 

Die wilde Catharina Arnaut niet :w gemakkelijk geven 

want ze behoorden aan de parochie, zegde zij. En toen 

de huisvrouw van Pieter Neyt ook naderhij kwam en 

Yroeg of ze een briefje hadtlen, antwoordde de Smet : 

« ::\Ien vraal!t daar niet naar, men vraa~t naar geen brief

jes». De mannen gingen dan ook zonder veel omhaal 

het huis van Arnaut binnen en namen drie geweren mee. 

's Anderendaags sloeg men toch negen ruiten in, maar 

toen had men juist St Elooisfeest gevierd. 

Dit was ongeveer alle:; wat te Maldegem gebeurde 

m December 1790 toen de Oostenrijkers meester waren 

van ons land. Het valt op hoe al die feiten het onder

werp uitmaakten van een onderzoek. Dit is des te meer 

opmerken:;waardig al:; men voor ogen hotuit •lat deze 

aanslagen tegen 1le openhare veiligheid, gepleegd werden 

door Oo:;tenrijhgezinden en dat de Oostenrijkers toch 

meester waren. Dat men, spijt:; dit feit, een onderzoek 

instelde tegen deze personen, bewijst dat men hegaan 

was met de veiligheid van de men:;en. v;· e moeten. ech

ter aam;tond:-; opmerken dat deze onderzoeken nogal op

pervlakki:r wan~n en dat men alleen de groot:;te herrie

sdwpper:-; in de gevangt>ni:-; hraeht. De 2(1 Februari 1791 

werd er hovendien nog een keizerlijk decreet uitgevaar

digd waardoor amnestie verleend werd aan misdadiger:-; 

die de onlusten van 1790 veroorzaakt haddPn I 161. Van 

Sl~~~~waeglH'n en t•on:-;oorlf~ll moehl~>n dus ZPer spoedi:.r 

naar huit~ :raan. En ook op andere dorpen in het Bru:.rse 

\' rij•~, k•~•·nlt•n dP lwPI hoofden lP rug. De n·pressie had 

zi•·h imm•~r~~ ook efden~ voorgt~daan ( 171. TP ;\liddPfhurg 

I )(J) ll.id•·m, l.ld:r.. JIJ. 

I 17) Over de ff"ilf'n di•· in lwt Bnq.tMI' Vrij•• vuurvif·l•·n zul d•· h•·•·r 
dr J),. Srnf"! miMM<·hi•·n uuk w•·l if"IM pnhli•·l·rl'n. Op MfiiiiiiiÏ)W 

duqlf"ll '1\-111'1'11 f'l' IIII'IIHI'II dil' zi1•h llflj.l 111111 f'I'J.II'I'I' IIIÏMdlldl'll 
"'·huldi~ muukt•·n dun vu11 SI<·Pwn•·i.dlf'll, III'HII' 1\u;o:ukk••, l'llZ. 

lid zuu lf'll antl•·re ,J,. lllfwit•· wuurd zijn nuk voor d•· undl'rt' 
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lil Vlaanderen h.v. harl Jozef Leliaert een ganse groep 

verzetsmannen aangevoerd en op 5 December zouden zij 

ook eens hun woede uitwerken. Leliaert en zijn vrouw 

verlieten die dag, het was een Zondag, de kerk na het 

Evangelie, en toen het volk huiten kwam riepen ziJ : 

« dat al die fijgen zijn, mij volgen ». Er waren veel 

mensen die met hen meegingen en natuurlijk ging men 

overal hier eisen en er werd flink gedronken. De vrouw 

van Leliaert heette Anna Ma ton en, (zoals dit gewoon

lijk het geval is), zij was veel heviger dan haar man. 

« lk hen nu kapiteinsvrouwe » had zij op de vooravond 

van 5 Dec. gezegd in het stadhuis van _lVIiddelhurg, «het 

is nu onsen tour, wij zijn nu meester dat zal u wel rau

wen ». Haar man zou 1barop gezegd hebhen : «Zij zul

len het wel gewaer worden, zij heeft geroepen : wij zul

len onse handen wasschen in het bloed van de patriotten 

en in het gonnen van den hacker». En toen 1le baljuw 

van Middelburg deze feeks eindelijk kon gevangen ne

men, kon ze nog niet zwijgen. « Gij doet mij om mijne 

fraeigheid coorden en hiuden » zegde ze tot de baljuw, 

« siet maer toe, ge zult er ook wel komen. » En dan 

zou ze nog geroepen hebhen : « \Yee het stadhuis, in

dien wij uogh wederkeren, rlaer en za I p;ecn een en steen 

daer aen meer p;eheel blijven» (18). 

Ook op Ursel gebeunle wel het een en het ander 

i19). Daar kwam, op 6 December, Pieter Yersehaeve 

met een bende volk op het hof van Johanna Batsleer, 

weduwe van Pietcr Lottefier. I lij vroeg of hij ecu lied

je mocht ziup;cn. De hocrin gaf hem ecu plaquL•t en twee 

oorden. Maat· Versdtaeve zegde dat de kapitein \'an de 

patrioUcu (daL was de zoon vau nouw Batsleer ), p;c

takseenl was op ecu halve kroou. Gaf zij het geld niet, 
dan zou het huis gepllllulenl wordeu. ()ok hij !\larie de 

Meyere, huisvrouw van Pictcr de 1\luer, kwamen die 

delen van het land op te sporeil uf er daar der):elijke dadt•ll 
gesteld zijll. Wellil'ht is daar wt•l reetls ht•t een l'll lwt !IIHit·r 
over gcplllllieecrd maar dan zeer ~JH>radist•h. :Een al):t'lllt't'll 
overzieht zou dm zeer geWt'llSI zijll. 

( lH) Brugge. H.A .. Aallwillslt'll nr 1772, hltlz. 126 eu vol):t'llde. 

( 19) Geilt . H.A .. Ursl'l nr 525. 
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kerels een lierlje zin~en. De vrouw vroe~ wie ZIJ waren 

en Pieter Coctptyt ze~de dat hij d'Aiton was terwijl Ycr

schaeve bt>weerde dat hij Leopold was. Gaf de vrouw het 

geld niet, een kroon, dan zou er geplunderd worden. 

« En kom maar niet naar het dorp, deze namiddag » 
zegde \ ersehaeve venler « ten zou u niet wel afloopen. 

\'îj zullen de pastoor en de griffier gaan plunderen of 

zij moeten elk tien pond geven ». 

Op sonunige dorpen, zo b.v. Adegem, blijkt er niets 

~ebeunl te zijn. ~laar toch mogen wij aannemen dat de 

volkswoetle algemeen was en <lat de « mannen van de 

daad» meestal eenvoudige mensen waren uit de lagere 

sta111l 120). Eenmaal de woelige dagen voorhij werd het 

tentg kalm. 

Later gebeurde het nog wel dat een vroegere patriot 

moeilijkheden had. Zo b.v. in de herhergen of op ker

missen. Te St Laureins geheunle zo iets, op kermis-dins

dag, de 27 September 1791, in de herberg « De Zwaan » 

waar Pieter van Damme nog altijd herbeqóer was. Hond 

zes uur in de avond, kwam Antoon Everaert, handelaar 

te Eeklo, daar binnen en hij vroeg een fles wijn. Als hij 

zo nederzat, begon hij stekken te geven op sommige ver

bruiken; en zegde dat er gewezen patriotten in de her

berg waren. l'icter Steyaert, zo zegde hij, was kapitein 

van de patriotten geweei'lt en dw; wal.'l hij een deugniet 

zoals al de andenm. Steyaert ;;tond eeltter recht en he

weerde dat hij nooit kapiteiu geweest was. llij was alleen 

maar si IJl pcle sul daa t geweest en hij moest iedere dag zij 11 

hel-lt dot~u om zijn kol'!t te verdienen. ( )p dit gezegde werd 

Everaert geweldig !..waad l'n hij wilde zijn J..apotc en 

zijn kazal..ke afdoen om te vt~dtten. \laar· Picter van 

Damnu: hield lwm tel-!;1'11. «IJ.. lwh Hooit in mijn ltuiH 

latt~ll ve1·htP1t ~ wgdt~ hij. «IJ.. heh liever dat zulkt~ ~al'l

t•·n ltit~r WPj!; hlijvt•ft. BPtaal uw gdaJ.!; t'll gaat uit mijn 

hui~; of iJ.. zal u mot•tf'll llllitellHtl'!..t•n. ;I) llierop hq1;on 

1201 Spr111IUIII' 1111111!(1'11 van vulk~wrwdr· lwl.llf•IJ altijd ui~ kr·nnwrk 
dut lwt lul(r•rf' volk dr· 111r·r·~l rluorluKif'IHic· dud"" Klf'lt. Wij 
lwlolwu dit kmrru•u wuurllf'lllf'll ltu de· luniKit• ourluj.t. 



Everaert «abominabel te vloeken en te zweiren » en hij 

riep dat van Damme best nooit naar Eeklo kwam, want 

men zou hem daar « in stukken en brokken » trekken. 

Al roepende en tierende verliet Everaert toch de herberg 

maar hij kwam weldra teru~ met Jan Goegebuer en Pie

ter Cijffers, twee timmermansknechten van St Laureins. 

Dit drietal begon daar «met alle gramschap overvallen, 

zeer sterk te vloeken en te zweiren ». Vol~ens Goe~e

buer waren volgende personen de grote deugnieten van 

St Luureins : de pastoor, de onderpastoor, notaris van 

Damme, l'ieter en Jan van Damme. De kerels zegden 

verder dat al wie patriot was uit de herberg moest gaan 

of dat zij die er zouden uit slaan. « Ge zult binnen een 

uur moeite hebben om de scherven san;en te vagen », zeg

de Goegebuer tot de herbergierster en deed met geweld 

drank geven. Maar Antoon Schntijzer, officier van St 

Laureins, was ondertussen ter plaatse gekomen. Hij zag 

,}at die mannen «niet méh nodig hadden », en hij ver

bood te tappeiL Jan Baptiste van Basselaere, de andere 

officier, kwam ook naar de Zwaan en, samen met Schut

ijzer, deed hij zijn hest om de orde te handhaven. Hij 

riep onder andere, de brigadie1·-recruteur hij zich en hij 

vroeg hem kalm te blijven. Die hrigadier-n'eruteur was 

een militair in Oo~tenrijkse dienst die mot'~l trachten 

soldaten te ronselen (21). Natuurlijk hielp de brigadier 

de lawaaimakers en hij moest niet onderdoen voor E,·e

mert in zijn aanva1len op patriotten en geestelijken. 

Dan geheunle het dat !'ieler Cijffers met Piete1· \\'el

vaert wilde vechten. Sehutijze1· en van Bas~elacre sta

ken de vechters huiten en toen ze daar de djallllelijk

heden nog voortzetten, wnden zij door de officieren 

« gecallan~iert » t.t.z. een proces aangedaan. Onderlu~scn 

(21) He!"ruteurs waren militairen in Oo~lenrijkst• dienst dit• moes
ten tradtien soldaten te ronsl'lt·n. Heeds ~edert lwt einde nm 
de regering van l\rariu-Thaesia was lwt zo een ~ehruik dut 
men alhier en aldaar soldult·n p:inf!; zorken. Ilrt v;ehcurde wl'l 
dat het gemeentehestuur lijslt'n moest maken \'!111 umHllli!!t' 
pt•rsortt•n, die mensen konden dan rw~ altijd dienst doen uls 
soldaat. De onrwttiv;e personen ( werklozen, luntllopt'r~. t•nz. l 
zodHen het ook niet altijd soltfaal Ie worden. Zij ltlt•n•n Pen 
heetje uit de drculatic en om ze op Ie sporen wertlt'n l't't'l'll· 

tcurs uungestcld. 
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wenl het kalmer in de herberg van Pieter van Damme, 

maar veili~heidshalve bleven de officieren daar want er 

was veel volk vóór de herbPrg samengestroomd. Dat volk 

was echter niet meer zo geweldig als het vorig jaar en 

toen En'raert de parochie verliet, werd alles kalm en cle 

mensen gingt"n weg. Pieter Bernani Verheecke, herber

giPr uit ~t HubrPcht. wist nadPrhancl te vertellen dat de 

woelmakers ook bij lwm geweest warpn en daar ook al 

PW'n erg op de patriotten hadden gevloPkt. EveraPrt 

ha1l aan YerhPecke gevraagcl «wat voor enen hij was». 

En Yerheecke had geantwoord : « ik bt"n patriot ». Hie

rop begon En'raert te vlot"ken, «ge zijt ook et"n deug

niet» zegde hij. "\laar cle verbruikers in de herberg moes

ten lachen. « Hij is gePn patriot » zegden zij, «hij is 

de zoon v·an haas YPrhePcke. » Tot"n zag Everaert dat 

111<"11 hem et"ns had willen in actie zien. «Kom met mij 

naar van Damme», zegde hij, «ik zal u tracteren». 

\laar Yerheecke wilde niet. Dan ging Everaert alleen 

naar 1le Zwaan Pil wij weten reecis wat daar gPbeurde. 

Toen hij dan einrlelijk St LaurPins verliet kon hij niet 

nalatPn nog een te roepen dat alle van Damme's deug

nieten waren. 

Op kermiR-Zondag, dus twee rlagf'n vóc'Jrclien, was 

f'r eigf'nlijk ook al iets gebPurd te St Laurf'ins. Natuur

lijk ook in de herberg van PiPter van Damme, dus in 

de Zwaan. TussPn de vrcwgmis en de hoogmis zat daar 

Pen gezf'lschap waaronder vier « RouverPins-gasten, post 

lwblwndf' op St Laun•im;, (dat waren de lwlpPrs van c]p 

hrigadier-n•eruteur 1, en dan nog Jan van llccke, die in 

de~ h1wk van dP schouw aan het vuur Rtorul (hij waR Re

df•rt vePI jan·n knPcht hij mijnhf'Pr ChariPI'I J>lwnl ), .Jan 

Frans KatiJIP, viM;;f•r Pil Alacht1•r van MliPI, l'if'tPr dP Wai

Mc·lw, wonPtHif• op de~ Komnwr, l'if'lf•r Prt .lozf'f Cf'trle

naf•n·, l'if'lf•r Langc·rwPrl van St :VIargriPif' f'tl andf'n•. l)p 

IWI'I' ( :w·1Prlaf•rl'4 1'11 I ,angPtJaPrl IH•gonnen ovf'r pal rioiiPn 

h~ 14pn·kPn. tt. 111'1 zijn wf'dcrom al dPugniPIPII diP nwn 

zi1•l 11, z1·gd,. Langc·rw,.rl. En l'if'tl·r Ctwlf•Jiaf•n• : «al dl' 

palriolll'll zuil,." na1•r d1· IH•ntf•l gaPn maar dil' llf'nwl ligt 

w1•l dri1• un•JJ voorl1ij d1· Iw i.» 11 i1•rop nam ~~~~~~ v·un d,. 
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souvereinsgasten het woord en zegde dat er te Brugge 

uitgetrommeld was dat men daar niet meer mocht over 

spreken. «Trekt gij u fle patriotten aan ? » vroeg Pieter 

Ceulenaere .«Als ge epn patriot zijt, zijt ge epn deugniPt 

zoals lle anderPn ». Hierop « repliqueenle » lle souve

rPinsgast : «ik hen 1lie ik hen, dat Pn gaat u niet aan ». 

Het fluurde niet lang of Pieter Ceulenaere en de souve

reinsgast hallden Pikander vast. Ze wenJen echter ge

scheiden. « Gij zijt met vier souvereins », zegfle iemanll 

uit het gezelschap, «maar komt met tien man, wij la

chen daar nog meP ». De herhPrgiPrster, LaurPntia Goos

sens huisvrouw van Pieter van Damme, verklaarde later 

dat zij iPmand, zij wist niet wie, ha1l horen zpggPn : 

«wij schijtten in mijn hePrPn van 1lt>n landt> Pn in hun 

dienaren ». De vrouw had ook gevraagd aan Pieter Ceu

lt>naerc : «maar kozijn Ceulenaere, hoe kan ht>t toch ge

lwurt'n dat gij zulks doet en ruZÎP maakt. Het is alsof 

gij daar op uit waart». Kozijn CeulPnaere antwoonldP 

daarop : « dat ze mij nwt rust laten ». 

De 17 Oetoher 1791, weeral tP St LmrPins, warPn 

het twee recrutPurs die van hun neus maakten. Zij lw

weenlen dat zij opdracht haddPn naar verhorgen wappns 

Ie zoPkPn Pil ZIJ maakten het zeer hont hij schepen Yer

cntPye waar ze logenwnt-biljt>lten eistt'n. Tof'n gingen 

ze naar notaris van Damme om epn Vt'rhorgen sabel lP 

halen. De nwi1l, Francisca Yerhet>cke, was allt't'n thuis 

en de rPeruteurs tradPn !laar zo hrutaal op dat de mPid 

« ovPrvallen WPrd mPt grooten angst, \TCPZe Pil ht>naut

lwid ». Nat u u r1 ijk kon het meis.k niPts gPven want er 

was niets. De recntteurs zouden terug kert'n als de notaris 

thuis was. Ondertussen gingen ze naar Philogonus Hief· 

vt'lt, meester-kleermaker tt' St LaurPins, waar ze ook 

twee sahels OJH'isten. Philogonus had niets in huis Pn liet 

de kerels kasten en kisten doorzoPken. De selwondoehter 

vergpzelde hen naa1· hoven want ze wilden ook ZÎt>n of 

er niets in dt' lwddt>n verhorgPn was. Tot>n ze lt'rug naar 

lwnellt>n kwamPn vnwg dP kiPermakPr of ze ook dt' kt'l

tlcr wilden zÎPn. Maar dat was nu niPt mPt'r nodig. 
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Ook te Bentille ~in~en de recruteurs zo hrutaal te 

werk en bij Jan de Hijnek namen ze een sahel mee PH 

een jachtgeweer. 

Zulkdanig optre1len van militairen in 11ienst van Oos

tenrijk. bracht er niet toe hij om ze hij de mPnsen 

sympathiek te maken. En toch blijkt het dat mPn loyaal 

was tegenover de Oosterijkse regerinl!:. Om maar één 

voorbeeld te geven : Jan Crispijn van Stroobru?:lo!:e maak

te in April I 792 ruzie met Lodewijk Hottier en zijn 

vrouw Marie van Nevel. « Miete », 1le dochter van Cris

pijn was gehuwd met de broeder van Marie van Nevel. 

Crispijn kwetste :\larie van Nevel met een schPPnnes en 

hij png zich aanstonds op lwt schepenhuis te Malde?:em 

aangeven. «Ik wil zulk ~!:Pen volk in mijn huis,» zegde 

hij «de broer van "!\larie van Nevel is een deserteur van 

's l\Iajesteits troepen en hij is met mijn MiPte weg?:Plo

pen ». ~atuurlijk was dP l!:rootstP oorzaak van dP ruziP 

het feit dat :\liete ?:eh uwd was met de hroPr van Marie 

van Nevel. .\laar dat Crispijn, om zich tP vPniPdigPn, zpg

de dat hij gePn zaken wilde lwhhPn mPt de familie van 

een deserteur bewijst toch dat desPrtPLrrs als uitschot van 

de maatschappij WPrden beschouwd. 

Door al die woelingPn en omwPntPiingPn was dP goP

dP zPdPn van lwt volk Pr niPt op vooruit gPgaan. Er gP

hf•urden vN•I dieff-ltaiiPn. Ook hij dP ondPrpastoor van 

St Laurf'Îns, .Jan Franciscuf-1 LPiwkP, werd ingPhrokPn Pn 

dan nog tPrwijl de ondPJ"fHifo!toor en :r.ijn mPid thuis wa

ren. Dit gPiwunle in de narht tuAAf'll 27e Pn 2B .I ui i 1792. 

Hon1l ,~f.n uur 's na('hts WPnl dP ondPrpastoor wakkl'r 

Pil hij hnoniP dat r>r volk in ;r.ijn huis was. IJ ij Atond op 

1'11 riPp : « Catharina, zijt gij IH't ? » En toPn hij dat nog 

I'PfiH riPp, antwoordd" d" nwid : « Nr>Pn, mijnlu•t•r·, ik 

lwn hi1·r. » «Dan zijn Pr diPvr>n in huif-I,» rÎP)I d1• on

pastoor. llij nam ;r.ijn piAtool 1'11 trok dl' dPIIr opr>n. Tof'll 

lword1• I rij loJH'II. 11 ij ging naar IH·nPdl'll in dP kPuk1•n 1'11 

zag dat d1· a('hff•nJ,·ur otwn fo!lotul. llij Atak diP dPur 

lfH~ nwl zijn arlrt1·r~ll~ l'rl slf'ldP :t.i('h Pr IPgf'n IIPI.WII dt• 

df•tJr natuurlijk. ( )nd,·rlliMHI'n ri1·p Ir ij zijn nwid 1'11 :t.PgdP 
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dat ze moest opstaan. Met een kaars in de hand 1-!:inl-!: hij 

dan de toestand verkennen. Er lagen veel voorwerpen 

in wanorde op stoelen en tafels, maar de dieven hadden 

de tijd niet gehad iets weg te 1wmen. 

Dit alles bewijst ons dat de tijden niet veilig meer 

waren en het zon er niet op verbeteren. Die ruzie tussen 

patriotten en Oostenrijksgezinden zou weldra volledig 

vergeten geraken want cle Fransen kwamen in de streek 

en hierdoor werden a1le politiPke verhoudingen gewij

zigd. EPn incident kunnen wij echter nog vPrmelden, 

voorgevallen een paar maanden vóór de komst van de 

Fransen het gebeurde te Maldegem in cle herberg St 

Barbara, nu bewoond door Frans de Baets. Op 1.5 Oogst 

1792, tussen cle vroegmis en de hoogmis, zaten daar vol

gencle personen : Pieter de Blaye van Strobrugge die 

« zich geneerde met mosselen te halen en somwijlen ge

never en visch », .Jan van Meen en, kuiper, Pieter Greel, 

huidevettersknecht hij .T acqnes Rechter, Jan de Bree, 

herhergier in de \V armstraat en J au de Clercq uit dP 

Biezen polder, jPneversmokkelaar . .l an de Bree, die zijn 

gelag betaalde aan de herbergier, kreeg geld terug en 

daarhij was ePn patriotsen halven stuiver, dus een munt

stuk geslagen door de VerPuigele Staten van BelgW. J au 

elP Bree wilde die halve stuiver nif't hPbhen en hij wierp 

hem op tafel. Jan de ClPrcq nam lwm op Pil beet lwm in 

stukkPn. « MoPst het geld gopd zijn, » zPgde de ClPrcq, 

«het zou hard zijn Pn ik zou het niet kunnPn in stukken 

hijtc•n ». Hierop zegde PiPtPr Grep) : «Dit p:Pid is lwtPr 

dan gij. Gijliedf'n zijt VPtlappPn en dPugniPtPn. En flp 

kPiZN is nog een gro!Prc•n deugPniet ». Tof'n hij dit hoor

de riep PietPr de Blayc : «Gij zijt een patriot, gij zijt 

eenPn van dP 1leugnietslwnde. » «Ja », riep Pi eter Greel 

terug, «ik zou willen vPchtPn vom· de patriottt•n ». «En 

ik ..:ou willf'n Vf'chtf'n voor df' kf'iZN » riep Pietf'r de 

Blaye. «Ge zijt Pen vPtlap » zegdP PiPtf'I' df' (;rPPI nog 

ef'ns ; «en de keizer is een deugniPt en een kt•rkplun

deraar. Ik schijt in hem. Ik lwn patriot tot in mijn zif'l. » 
llierop sprongen heidf' n•ziPnHikPrs naar t>lkaar !Iw om 

Pen gevf'l'hl te lwginnen. Ze warPn f'ehter dronken Pil de 
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herheqáer dt't'd ze hui ten ~aan. Piet er de B laye ~lil!!: de 

huiden•tter~kneeht <'nkt'le dal!:ell later aan een rt>erut<'lll" 

,-<'rklikken en tlezt' liet zich aantonen waar de vm·il!:e 

patriot woontle. 

Dit ineitlent lwwijst ons dat tie patriottt'n zovt'el 

sehrik niet me<'r hatldt'n om hun 1-!;edaeht te zel!:gen. Na 

dt' komst ,.<111 d<' Fran~en zou men lwn tt>n .mdt're nooit 

me<'r verwijten. Het ,-alt lmitt'n het bestt'k van dit arti

kel, lwt gedrai-?: ,-an de mensen van Maldei-!;em tijdens de 

e<'r~te <'11 kort~tondil!:e hezettini-!; van tle Frans<'n uit te 

l<'l!:l!en. 'laar het mag misschi<'n W<'l V<'rmeld woniPn dat 

sommige Oostenrijksi-!;ezinden ook anti-Fransen werden. 

Zo b.v. zou het schild mPt dp duhhele ar<'ml, dat de Fran

S<'n. hPgin 1793, aan de vrijheidsboom hadden hevestil!:d, 

door d<' familiP Halewijek verwijderd geworden zijn t'll 

in hun huis weg i-!;estok<'n. \'\'i_j wet<'n reeds hoe hevil!: 

patriotisch de Halewijl'ks warPrl. En in 179:1 W<'rtl <'r <'en 

pistool genmden hij Piett'r de Blaye op Stroohrugge. 

D. VEHSTHAETE. 
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ZOMEHGEM 

ZIJN HEEHLIJ"HEDEN EN HUN HEHEN 

EE:\ \';.OORD VOORAF 

Dt> studie van dP vroPI!Pre hPPrlijkhedPn hPPft altijd 

een hPlanl!rijk onderdeel gevormd van de plaatselijke 

gt>schierlschrijving. Nochtans wordt hieraan doorgaans 

vt>el tt> weinil! aandacht gesehonkPn. ledert> parochie, 

ieder hestuurlijk of rechterlijk l!ehied was gedurPnde 

het « anciPn rPgime » vPrsnippPrd in talloze heerlijkhP

df'JJ, IPnPn en achtPrlPnPn diP iPder hun SJ>Peiaal PH vaak 

PÎgenaanlig karaktPr droegen en aan de regionale ge

schiPdenis klf'ur Pn vorm gaven. 

Ondanks hPt feit dat Pr ovf'r dit ondf'rwerp f'en ont

zaglijk groot arehiefmateriaal voorhanden is, blijft het 

altijd rwg PPn lang Pil moPizaam werk de oude hPl"taans

vorm van Pen vroegerP lrf'Prlijkht>id wedf'r op tP houwPrl. 

\Tof'ilijk is hf't vooral, dezc· gc>hiedPn mPt hun juish• lig

ging en oppc·nlakte aan te duidt·n, warlileer men te doc>n 

hc>eft nwt lwPrlijkhPdt·n of fpm•n diP gc>en aanPt•ngt•slotPn 

hlok vorrnd••n maar uit afzoiiiiPrlijkP, ~om~ VPr van elkaar 

gplf•gen dPII'n he!'tondPrl. 

Jk heh gPtrac·ht in dPze !'tudie dit moeilijk onder

werp naar lwl'tvt·rmogt·n tt• lH'harulelt·n. I )p IP:.r.Pr mag 

:.r,Pif oordPic·n in hot'Vf'rrt• ik daarin i!«'l'laagd hPrl. 

(;;wrrw I'Jirt'Pk ik mijn dank uit aan dt• VPIP vor~Pr~ 

1•n lri!4torÎI'Î, dit• mij nwt raad t'll daad lu·hht•n g.·lwlpPn. 

M.H. 



INLEIDING 

Zomergem, gelegen op 1.5,5 km ten noönl-westen van 

Gent, op een van de twee voornaamste heirwegen die in 

vroege tijden deze stad met Brugge verhoud, is een van 

de grootste gemeenten van Oost-Vlaanderen en de hijzon

<lerste van het Meetjesland. Ze bestrijkt een oppervlakte 

van 2792 ha 17 a en had op 31 December 19.54 een be

volking van 6001 zielen. Ten dienste van deze studie 

geef ik hierna <le oppervlakte per wijk, gelijk ze gevon

den werd in een parochierekening van het jaar 1694 : 

Beke : 10.5 bunder 1 gemet 246 roeden ; Durmen : lil 
bunder l gemet 21.5 roeden ; Hoetsel : 1.52 bunder 2 ge

meten 79 roe<len ; Korteboeken : 126 hurHler 2 gemeten 

.52 roeden ; Langehoeken : 174 hunder 2 gemeten 29 

roeden ; Het Dorp of de Kerkwijk : 1.50 hunder 192 roe

den ; Meirlare : 239 hunder 2 gemeten 261 roeden ; 

Nekke : 129 hunder 2 gemeten 67 roeden ; Ro : 208 bun

der 2 gemeten 218 roe<len ; Stoktevijver : 136 bunder 2 

gemeten 122 roeden (l). 

Bij samentelling van deze cijfers kom ik met een 

tekort van ongeveer 133 bunder om <le algehele opper

vlakte te hereiken van 1718 hunder 1 gemet 210 roeden 

die wordt me<legedeel<l door een laJHlhoek van 1691. Van 

<le andere kant worden <1e wijken Daalmen, Rijvis en 

Kruisstrate in hogergenoem<le opgave niet vermeld, wier 

gezanwnlijke oppervlakte vermoe<1elijk de r<'steren<le B3 
hun<1er zal uitmaken. 

Zomergem grenst ten noonlen aan "\Yaarsehoot, Oost

winkel en Honsele, ten oosten aan Loven<legem, ten zni

<1en aan :!Vlerendree en Hanshekt>, en westwaarts aan Ur

sel en Bellem. De grens tussen Zomergem en Honsele 

wonlt gevormd door de Golfswaterloop, de Daalmstraat 

en de Stoktevijverstraat ; tussen Zomergem en Ursel ligt 

de Sint-Maartensweg, de GnH'neweg en een waterloop, 
die in oorkondt>n van de XVI J•· <'n XVIII'' eeuw, dt' « 1\lal

deghemschen waett>rloop » wordt g<'JJO<'IlHI. Tussf'n Zo-

(I) H.A. G. Zomt>rl(<'lll nr ·~5. 
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mer~em en Hansbeke vloeit de Brugse vaart, terwijl een 

klein deeltje van de grens tussen Zomerf!:elll en Merendree 

gevormd wordt door de Dunne. In totaal heeft Zomer

gem ongeveer 7 km natuurlijke grenzen. Een grensafba

kening nm Zomergem's grondgebied greep plaats op 23 

September 12-!2, door "'alter van Marvis, bisschop van 

Doornik (2). Yerscheidene malen in de loop der tijJen 

rezen processen nopens de grensafbakening van Zomer

gem. 

Zomergem Is een landbouwgemeente ; ZÏJn grootste 

bron van inkomen en de bestaan5mogelijkheden van zijn 

bevolking worden in de akkerhouw gevonden. De arbei

dersklasse moet, bij gebrek aan nijverheid ter plaatse, 

naar Gent, Eeklo en \V aarschoot om den hrode gaan. 

Onder het feoJaal regime behoorde Zomergem tot 

Je Kasseirij van de Oudburg van Gent, doch had als 

ambacht, zeer vroeg reeds een tamelijk grote autonomie, 

waarop ik later in deze studie terug kom. Alhoewel het 

niet duidelijk omschreven wordt, blijkt uit een register 

van het « groot en kleyn slach, het schaepgelt ende rech

ten van maeldereye » van het jaar 1713, dat Zomergem 

toen reeds hoofdplaats was van een bestuurlijke ag~lo

meratie, waartoe de genleenten Zomergem, \Vaarschoot, 

Knesselare, Ursel, Bellem, Oostwinkel en Honsele behoor

den. Het is wellicht aan een louter samentreffen te wijten 

dat het juiHt diezelfde gemecutPn zijn, hehalve Oostwin

kel althans, die tot het huidig kanton Zomergem he

horen. 

Gedurende het Frans hewiud IJ 792-1814 ), maakte 

Zomergem deel uit van het Dcpart("lllPllt der Seheldc, 

en werd hij hesluit van 28 l'luviose jaar VIII (17 Fe

hruari IHOOJ hoofdplaat!! vau 1'1~11 militi1~- t"ll vredt>ge

n~dttHkanton, met iulwgrip vau de geiiJel"llleu ZomergPm, 

Lovl~rHieg•~rn, KrwH!!elare, lJrHt"l, \l!·reudrf'(", Bellt>m 1"11 

HoHHclc. Verder hangt Zomergcm af van ht'l hel'lllllrlijk 

12) Andri4"K kun.: .\uti4't" Kllr Iu llruyc•r•· dt· llul"t'UillfiVI"Id, llru!(Jl;P 
IH67. 
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arrondi!;semcnt Gent-Eeklo en van het kiesdistrict Ever-

gem. 

Van de herhaalde betrachtingen voor een hestuur

lijke eenmaking van Zomergem en Honsele, is nooit veel 

terecht gekomen. Besluiten werden dienaangaande door 

de heide gemeentehesturen en door de Gedeputeerde 

Staten van Oost-Ylaanderen en later door het Provinciaal 

bestuur genomen op lO September 1816, op 24 ] uni 1818 

en op 13 Februari 1829. Er werd vooropgestelel Honsele 

bij Zomergem in te lijven, met uitzondering van het 

kerk- en armhestuur en de politiemacht. Het enige wat 

er van verwezenlijkt werd is, dat de gemeentesecretaris 

terzelfdertij,[ de gemeente Honsele bediende en de se

cretarij op het gemeentehuis van Zomergem gelwuden 

werd. Honsele bleef zijn algehele autonomie behouden. 

De charters van de Sint Pietersabdij te Gent zijn de 

eerste oorkonden die de naam Zomergem tot ons bren

gen. De oudste dagtekent van 814 en vermeldt een schen

king aan dit sticht door \l;.ulf,·ik, van een d.eel allodiale 

;.(ronden die te Zomergt'm ( sumeringem l gelegen wa

ren ( 3). 

Uit de schrijfwijze van de naam, en meer nog uit 

deze, voorkomend in een oorkoude van 9..J.1, ( sumerin

gahem), blijkt duidelijk dat Zomergem een Frankische 

netierzetting is, vermoedelijk van zekere Sumar die er 

de stamvader van geweest is. 

\\'ij mogen het ontstaan nm Zomergem, over de 

Fraukisehe periode heen, vele et•uwen verder doen op

klimmen, omdat enerzijds de « ingahem »-namen ook op 

Saksische nede,·zettingen wijzen en andt·rzijds omdat de 

Zomergemse bodem overblijfselen ht>waa rt van een gal

lo-ronwinsc gemePnsdwp. l>e vondst nm een paar bron

zen stukkeil ntclaalsdwim laat o11s toe ee11 \'olksgemeell-

(;I) (;ri('rsnn l'h. : Annales de St. l'ii·rre à Land, an1utlt·~ Blandi
niensis, Bn1ssel 1937, 1,1. 10. 
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schap op de Zomergemse bodem m het bronstijdperk 

daar te stellen. 

De Yoorwerpea in de ondergrond van deze gemeente 

gevonden stellen ons in staat ken.nis te maken met dat 

volk, waarover alle boeken en geschreven documenten 

volstrekte stilzwijgendheid bewaren. Door enkele arché

ologische vondsten kwam de langvergeten bewoner van 

Zomergem weer tot ons. In Diepenbeek, op de achten

twintig meter hoge heuvel, die de « Steenberg » wordt ge

noemd en de hoogste is op de vlakke zandstreek van 

noord-westelijk Ylaanderen, werden een hele voorraad 

verminkte gallo-romeinse gebruiksvoorwerpen in aarde

werk aangetroffen, op de plaats zelf waar zij vervaardigd 

werden. De lel!:ende die ons verhaalt over het bestaan 

van een oude pottenbakkersfamilie te Diepenbeek, ten 

tijde van de :\Iénapiërs, schijnt dus wel aan de waarheid 

getoetst te zijn. Trouwens heb ik er reeds op gewezen in 

mijn werkje over de geschiedenis van de gemeente Ron

sele, de gebuur van Zomergem ( 4 l. 

De tegenwoordigheid van enkele benodigdheden die 

onafscheidbaar tot het materiaal van de wever behoren, 

geven mij het recht te beweren <lat de inwoners van 

Zomergem, onder de gaiJo-romeinse tijd, tot een zekere 

graad van ontwikkeling gekomen waren. 

I t J Hyc·kac·rt \lauric·C' : l!ijclra11c' lul clc• C ;c•Kc-hic•clc·niM vun Hclf!Mdc·, 
(;c·nt 11J:i0, l.I. fl7. 
l'lanc·quu .. rr \1. ,'(( J. H.j.: !\uur uanlc·iclin11 clc•r vuurhiKICII"iHc-lw 
<llltclc·kkinJ.!C'II te· Valkc·nlourlo(, in llii'IHc'hc• \\ urundc• ,'( llc•lforl, 
juurf.!:aiiJ.I XXIV, Januari ICJ21, l.I. 21 c·n vlf.t. 
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EEHSTE DEEL 

l-IET WEZEN VAN DE 1-IEEHLI.JKHEID. 

Gedurende het feodaal regime, dat ontstond uit de 

verhrokkelin~ van het uitgestrekte Karolin~errijk door 

het Verdrag van Verdun in 843, en eindigde met de Fran

se Revolutie omstreeks 1793, was het ~raafschap Vlaan

deren versnipperd in ontelbare heerlijkheden, t.t.z., ~ro

te of kleine gebiedsomschrijvingcn, waarover iemand 

zekere overheidsrcchten mocht uitoefenen otHler het 

hooggezag van de graaf. Die iemand, die een physisch 

persoon (heer of dame), of een rechtspersoon (abdij. 

klooster of een ander kerke i ijk gesticht I kou zijn, was 

niet de eigenaar van <le heerlijkheid maar had die slechts 

van de vorst in leen gekregen voor zekere diensten die 

hij hem bewezen had. De leenheer (schenker van de 

heerlijkheid) en de leenman of vazaal (houder van de 

heerlijkheid) hadden tegenover elkaar zekere rechten 

en plichten. De vazaal moest zijn leenman dienen met 

wapenen en man~;chappcn in oorlogstijd, hem steunen 

met ~eld in verschillende om~;tmuli~hcdcn en allerlei ju

ridische bezigheden en hofdiensten \'oor hem uitvoeren. 

Ook de vorst was aan zijn leenman militaire hulp ver

schuldigd. Hij moest het leen van zijn vazaal heseher

men en eerbiedigen en aan :r.ijn leenman loyale rt'cht

spraak toekennen. 

De uitgestr!'ktheid van de ene heerlijkheid tot de 

andere was zeer versehillend. Sommige liepen over hon

derden hunderen terrein of strekten zich uit over een 

gans dorp, terwij I andere sll'chts een hoeve met t'nkele 

hunderen land uitmaakten. I>e heerlijkheid vor'HHie niet 

aiLijd (:t:u aalleengesloten hlok, maar strekte :t.ieh soms 

irr af:.-;owlerlijke delen over versehillende, soms veraf~e

lcgen ~enreenten uit. Ik kom hier later op terug. l>e 

rneni~vrrldigde processen, die \'tHil' de Haad van ' laan
deren k warnerr, doen mij gelon•n dat de ~rensa fhake

nrrrg van een heerlijkheid dikwijls in twijfel werd gt'· 

trokken. Dergelijke prtH'essen kwamen \oor, o.a., in 



l5h-! tu~~en dt> ht>t>t" 'an Zomer~em en de baljuw 

van het Ambaeht Waar~choot-Oo~twinkel-l{onsele, in 1643 

tu~~en tle het>r van Zomt>r~em en deze van JVIerendree, 

en in 1660 en 1713 tus~en de heer van Zomer~em en die 

van Oo~twinkel. 

De oppervlakte van een heerlijkheid splitste zich 

normaal in twee delen, n.l., het Foncier, of de wezenlij

ke ei~endom \au de heer, en de ei~enlijke heerlijkheid 

of het deel dat de heer van de vorst in leen hield. Elk 

leen werd omstandig; in het « Leenhoek » van de heer in

geschreven en elke heer had daarvan een copij of « de

nomhrement ». Telkens wanneer een heerlijkheid van 

eigenaar veranderde werd een leenverheffing gedaan en 

een nieuw denomhrement of beschrijving van het leen 

opgemaakt. 

Het hestuur van de heerlijkhei1l werd geregeld door 

een aantal personen wier hevoe~dheden zeer nauwkeuri~ 

omlijnd waren. Het hoogste personage was de heer zelf, 

de persoon die de heerlijkheid van de vorst in leen 

kreel!: e11 als gezant van hem alle rechten die er aan 

verbunden waren uitoefende of onder zijn hooggezag liet 

ui toef enen. 

:\aast de heer stond ZIJn baljuw als rechtstreeks 

vertegenwoordil!:er van zijn bPiangen. Hij werd door de 

heer aanl!:esteld voor een onbepaalde termijn en moest 

aan lwm de eed van trouw en dienstvaardigheid afleg

gen. Onder de hijzor11lerste werkzaamheden van de bal

juw di1~nen l!enoen11l ~ het vuorzittPn van de vierschaar 

of plaatl'!elijk I!Creehtlwf, het uitvoeren van sommige 

vonnil'!scn en het toezicht hotHien over het algemeen IH'
II~id van de heerlijkheid. 

Aan dke lw1~rlijklwid wm; ~~1'11 HeiiPJH'IIhauk V('r

hon dl'll, t~a llll'lll!l'l'!tl' I d u i I ZI'VI'II hd:d i gd1~ Hel wpt'llt'll, dil' 

d1~ ~ viert~..l.aar ~ of dP ~ w1·t » uitmaakteil 1'11 lwlasl wa

n·n llll't l11·1 lwlw1·r vau lwt n•st~ort. Zij wt•nll'n <'\'l'JH'I'IIS 

VIHII" 1'1'11 oulwpaald1~ duur door d1· lwt•r aang1•stl'ld maar 

IIIOI~t~li'JI d1~ lraditiolll'l(• l'l'd afiPI!I!~'JI iu d1• haudt>n VUil 



de haljuw. Hier moet worden aan toegevoegd, dat éPn

zelfde :;chepenhank soms meerdere heerlijkheden he

stuurde, b.v. deze die van éénzelfde leenhof afhingen. 

Soms gebeurde het wel dat ~rote heerlijkheden, die be

langrijke enclaves hadden in andere, soms verafgelegen 

p:.trochies, {·én of meer schepenen kozen onder de inwo

ners van deze plaatsen, dit om het bestuur te vergemak

kelijken. 

De ontvanger was gelast met alle ontvangsten en uit

gaven met hetrekking tot de heerlijkheid en met het in

nen van de «heerlijke renten » en cijnzen. 

De griffier (niet alle heerlijkheden hadden er een), 

was de opsteller van alle officiële heseheiden en algemeen 

boekhouder. Vanzelfsprekend zetelde hij naast de baljuw 

m de vierschaai·. 

Het denombrcment van bijna elke hee..Jijkheid ver

meldt meerdere ambtenaren die veelal in werkelijkheid 

niet bestonden, o.a., de prater of bewaker van het veld 

en de meersen ; de forestier of boswachter· en sehutters 

en vangers, aangesteld om «alle groote quaetdoenders, 

suspecteurs, vaeghehonden ('nde alle snt-ipeete per:;onen 

te vanghene, te arTctoileeren Pnde lle selven gerel'ht te 

1locne ». 

De ambtenaren, met uitzondering van de baljuw, wer

den niet hezoldigd volgens een vast barema maar inge

volge bewezen diensten. Op het einde van elk jaar werd 

een omt;tandige rekening ingehraeht, die door de grif

fier gevit-ieerd en daarna door de ontvanger uitbetaald 

werd tegen een goedgeaeq uit teen! onl vangshewijs. 

Het hestuur van de heerlijkheid veq~aderde niet dik

wijls en aiH dit van node was ~t>heurde het in het paro

chiaal \VethuiH, ten huize van de haljuw of op het kas

teel van de heer. Meestal werd de haljuw hij dt> heer ont

hoden. \\'ellen en hesluiten werd('ll door t'en heamhte 

afgelezen vóór het « proelamaticlwysekcn » de Zondag na 

de missen of bij middel van plakhrieH•n lwkendg;emaakt. 
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De o\erheitl:.;rechten of «heerlijke rechten» die de 

heer binnen de ~reuzen van zijn heerlijkheid mocht uit

oefenen, waren talrijk en soms van financieel ~root he

lau~. De twee bizonderste rechten waren de jurisdictie 

of het justitierecht en het innen van heerlijke renten of 

CIJnzen. 

Door het recht van justitie mocht de heer alle ge

schillen beslechten of doen beslechten die binnen de 

grenzen van zijn rechtsgebied gerezen waren. Er beston

den drie graden van justitie ~ de hoge, de middele en 

de lage. Sommige heerlijkheden bezaten er maar één, 

andere twee, andere alle drie. Het is moeilijk de drie 

graden van justitie uit elkaar te hotuien en ik geloof niet 

dat hun rechtsbevoegdheden zeer juist uitgestippeld wa

ren. Onder de competenties van het hoge ju:.;titierecht mo

~en gerekend worden ; de bestraffingen met lichamelijk 

leed, zoals zwaarrl, galg, rad, stokslagen, gevangenis, con

fiscatie van goederen, recht van verbanning, straatschou

wingen, dagwaarheden en hoeten tot 60 pond parisis. De 

middele rechtspraak of « justice viscontière » beslechtte 

alle misdrijven die enkel met geldelijke hoeten gestrafL 

werden, tot een bedrag van 3 pond parisis. De lagere jus

titie sprak zich uit over gevallen van lokalen aard, die 

rechtstreeks hetrekking hadden Lot 1le inwoners van de 

heerlijkheid, zoals dronkenschap, familietwisten, smaad 

aan de wethouden;, geschillen gerezen uit verkopingen, 

erfenissen, sdwnkingen en verkavelingen. De meeste 

heerlijkheden bezaten alleen de lager·e rechtspraak. 

Het heiaugrijkste recht voor de heer was het innen 

van heerlijke renten. \Vij kunnen ze extra lwlastingeu 

rwenwn, die de heer moc-ltl heffen op de iuwoners van 

zi ju reelt tl;gehicd. D•·ze rPnlen lwlwordt·n tol ePn Iw pa a I
de lteerlijklwid en wan~n door !togerltand vastgt•slt·ld : 

ze~ kondPn door de lwzittPr nit•l gPwijzigd wordl'lt. I )e 

n~nlt~n wan·n sorm; Zf'f•r talrijk c·r1 V<•nwlu•idl'n t'll vt·r

Heltild•·u Valt dP c~ne lwPrlijklt .. id tot d<· andl'rP. I )e meest 

voorkonwnd•· wan·n, d .. ~f·ldPiijk .. n·nl•· of JH'niiÎII:,!:I'I'Illt•, 

de n~nh·n in natura t'll d•· lwn·wliPHHh·n of diPII~In·ll-

11-n I lndpnwpn·nll'n 1. 
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De penninl!rente, het woord zegt het zelf, werd ge

kwelen in baar l!eld. De renten in natura verplichllen het 

leveren van dieren, vruchten of voorwerpen, zoals ganzen, 

hoenders, kapuinen, graan, sporen, speren, handschoenen. 

De drie laatstgenoemden komen in het rentehoek na de 

X V Ie eeuw niet meer voor. lJe renten wenlen ingevor

denl door de ontvanger van de heerlijkheid, die daartoe 

een zitdag hield in het plaatselijk wethuis of ten huize 

van (Ie heer. De meeste renten droegen de naam van de 

dag waarop ze vervielen ; zo sprak men van de Sint Tho

masrente, (Ie Kerstavondrente, de Sint l\farcusrente, de 

Sint Maartcnsrcnte, de Sint Haafsmisrente ( Bamesse), de 

V astenavondren te, de Paasren te. 

De herendiensten of dienstrenten hepaalden dat men 

hulp moest bieden bij de arbeid op de akkergronden die 

door de heer zelf uitl!ebaat werden. De meest gebrui

kelijke waren ; sneydal!hen, breellaghen en paardrenten. 

Een sneydag bestond in het pikken van het koren en 

het maaien van het gras, een breedag in het opensprei

den van de mest, een paardrente in het werk gedurende 

één dag met é>é>n paard hij het inhalen van de oogst of 

het bewerken van het land. Het kon voorvallen dat ie

mand, om zeer gel!ronde redenen, aan een hepaalile ren

te niet kon voldoen ; dan werd hem veroorloofd een an

dere rente hiervoo•· in vervanging te kwijten of de tegen

waarde ervan in haar geld te betalen want iedere gans, 

ieder hoen, elke kapuin, elke maat graan, iedere dienst 

ha<l een vastgestelde geldelijke waarde. Zelfs lll'h ik kun

nen bestatigen dat, na <Ie XVlle eeuw, de renten in na

tura en de herendiensten in geld werden gek weten. 

Behalve hogergenoenule renten, bezat de heer van 

hijna elke heerlijkheid nog tal van andt>re voorn'chlt'H, 

die in elk denombrement Vt'rmeld sla<m en ee11 woordje 

uitleg verdie11en. 

De meest voorkomende waren ; haslaanii!Ot'd, stra

~iersgoed, vrijgeweide, visseherye, vo~helrye, jal!lwrye, 

eooppe11ninghen, wandeleoop, heL heste hoofd of beste 

kateil, vond, tol, vrye molal!ie. 
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Ba~taanl~oetl was het toei;i~enin~srecht van de goe

deren die door een bastaani (sonder hoirs van syrwntwe

~he) werden nagelaten. 

~tragiersgoetl of verdwaald goed, d.i. goetl 1lat door 

een vreem1le was achter~elaten, verviel aan tle heer. 

De \rijgeweide was het recht waardoor de heer ZIJn 

dieren mocht laten grazen op alle plaatsen hinnen ZIJn 

rechtsgebied. 

De visscherye, de yoghelrye en de jagherye gaven 

aan de heer een vrije jacht, vis- en vogelvangst op gans 

zijn domein. 

Cooppenninghen beteken1le een deel van de gelde

lijke opbrengst van een verkoop. 

\Yandelcoop of doodcoop was hetzelfde als het voor

gaanlle, maar dan bij de verkoop na een overlijden. Het 

was ook dan dat de heer het beste hoofd mocht nemen, 

of het beste kledingstuk, het schoonste meubel of het bes

te stuk huisraad dat de overledene had toelwhoonl. 

Vond betekende dat de heer alles mocht opeisen 

wat bimwn de grenzPn van zijn rechtsgebie1l gevonden 

werd f'n rlat niet binnen een lwpaalde tijd door de recht

matif,!e eif,!Pnaar terugf,!evonlerd wenl. 

f>p hPPr mocht to I PisPn voor a llf' f.!Oedf'n•n die op 

de marktf'n binnen zijn heerlijkhPid verkocht werden. 

SomH gePft nu·n aan dit rf'cht nog Pen andPrf' df'finitie, 

n.l., dat de lu•pr f'f'n tolgPid mocht eist•n voor alle gof'

df'rf'n dif' « fWr tranfolito » door zijn p:l'hil'd Vt'I"VOPJ"d Wf'l"· 

df'n. 

Bijna alle IIf'l"f'll lu•zatf'n « vrye mola:,!ÎC » of het 

maaln·el•t. Dit hP~tond hil'rin, dut zij op hun llf'l'rlijk·· 

Jwid korPIIWÎnd- of I"O!o!IIIOfPII!o! nHu•!Jif•n opri<"hlf•n 1'11 tt•· 

VI'JII'! dP inworwri'! hirllll'll 1'1'11 lwpaaldP f...rin:,! kondPn vt•r

pliehtPn van 111111 graan op dit• moiPni'! lt• doPn mali'JI. 

Dit zijn zowat dP n·r·hlf·n dit• lwt lllf'Plit voorf...onwn 

t•n wuarvan d1· lwt•r gPwoordijf... w·hruif... maaf...tf' omdat 

zt• lu·ru dt• HJI'I'I'IIP fir~aru·ii:J,. voonlt·lt·n hijhradJIPn. 
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Tenslottf' wil ik no~ vf'rnwldt'n dat sommige lwrf'n 

zich « hePr van dP parochie » lietf'n noem·pn omdat deze 

parochie deel uitmaakte van hun rechtsgPhiell, of lwt 

grootste lleel van hun hezittingen aldaar ~elegPn was. In 

dit geval bezaten ze rwg het recht van burgemeester, kos

ter, kerk- en armmeesters, officieren en griffit>rs aan lP 

stellen of uit hun functie te ontzettPn, de kerk- Pn arm

rekPningen na tP zien Pn Pindelijk in het koor van rle 

par-oehiPkerk een trihune te laten plaatsen om er met 

hun huisgenoten de Heilige \Hs hij te wonPn Pn er Pen 

grafkelder voor hun en hun nakomelingen te laten ma

ken. 

Sommige grote heerlijkhellen en zeker de amhach

ten hadden een wapen Pn een zakenzegeL In veel geval

len had lle edele familie die het rt>chtsgehit>d oorspron

kelijk in hezit hield, hiPraan haar Pigen familiewapen 

verhondPIL 

liET AMBAOfT EN DE HEEHLI.JKHEID 

YAN ZOMEHGEM 

In de milldeiPPUwen was het graafschap Ylaanch--ren 

ingpdePld in pen veNtiPntal kassPirijen of grafelijke ]pen

hoven. Dit warPn staatHrPch tt' I ijke gehiedsomschrijvin

gen die bestuurd werden door Pf'n schout, Pen amman of 

f'Pn hoofdhaljuw, ondf'r lwt hooggPzag van een lwrggraaf, 

die hPt gPhiecl van lle landvorst in lePn hield. liPt nw

rt'ndPcl der kasseirijen warPn ontHtaan uit dt> Vt>rhrok

keling of de lwrgroepPring van dP vroegerP Karolin

gische « pagi », die ledPn van elP adel, omwillt' van z«>

kere rliPnsthewijzen, van elP vor~t in ]ppn hadden gckrP

gen, en waanwn et>n niet lP ondPI'schatten aantal over

ht>idsrechtPn vt>rhonclPn warPIL EPn daanan was tiP kafl

:owlr·ij van GPnl. Daarin lagPn PPn aantal kiPint>re rt'chtfl

gehieden die dP naam dnwgen van « amhaeht ». llt'l wa

mn de Oudhurg, lwt Land van Waas, dP \Ït'r Amhach

lPn en hPt amhaeht van ZonwrgPm. Een amhaeht kan 

als volgt gedPfinitiPPrd worden : « lwt gPhiPd waartnPr 



tle amha<'htshf:'er ZIJn oYerheidsrechten kon latt>n ~elden, 

met al de daaraan verbonden competf:'nties, met ui tzon

tlering nochtans van de hoge rechtspraak». Het was im

men• dit laatste recht tlat een ambacht in ondergeschikt

heid stel<le ten opzichte van een kasselrij. De ho~e jus

titif', die dus emaneerde van de graaf zelf, werd door 

zijn gezant. in casu de amman of de hoofdbaljuw van 

de kasselrij. op geregelde tijdstippen in de ambachts·· 

vierscharen be;;lecht. Deze grafelijke gezant was in de 

ambachtsYier;;charen geenszins een welkome gast, en ze

ker niet in tle Yierschaar van het ambacht van Zomer~em, 

waar de heer zelf aanspmak wilde maken op cie ho~e ju

risdictie, en er niet voor tent~deinsde om de functie van 

de baljuw te saboteren of hem eenvowli~ nit <le parochie 

weg te jagen. Deze prett>ntie van sommigt> heren van Zo

nwrgem was hijlange niet willekeurig maar had zijn mo

tief. Dit werd geput uit lwt feit, dat <Îe kern van de het>r

lijkheid van Zomergem, die deze heren dus hezatPn, oor

spronkelijk een hoeve was, « het Paehtgoe<l van Schip

donk », die in leen werd gehowlt>n van lwt hurggraa f

schap van Gent te Heusden, Pil waaraan verscheidene 

hoge n•chten verhondPn waren, o.a., het ambt van s<'hout. 

flpt warPn 1leze ruime attributies waarop de bezitters van 

dit pachtgoed zich beriepen om zich «heer van ZomPr

gem » te noemen, en waarvan ze misbruik maaktPil om 

hun verworvPn competf'nties uit te hreide11 over gans llf'L 

grond~Phied van ZomPrgPm, dat Pip:Pnlijk pen J'f'ssort 

waH van het amhaeht. f)pzc toPsland ondPrhield t'Pn hP

HlPndige twiRt tUSI'IPII de lu'n·n van Zonwq.wm Pn d1• hoofd

baljuw van de kaHselrij van Gent ; PPn twist diP om df' 

veertien dagPn op! aai de, wan Jwf'r dP ha Ij uw d<' vit·r

sch:wr lf' ZonwrgPm kwam voorzill!'ll. llt·t volstaat lwt 

ar!'hi<~f van dP Ha ad van V laarHif'n•n tf' doorldadl'rt'll 

om m1·nige gPvall!•n in diPn aard lt~ kumlf'll t•it.-r!•JI. Ik 

wil Pr Hl<~riJt~ e<•n paar aanhal!'ll. In 12:{;; n•Ps 1'1'11 !!I'SI'hil 

IUHI'!f'll gravin .loanna van Con~tantiuop!•l Pil BoudPwijn 

d1~ Pralris, al~dan lwPr vau ZonJPrg!•Ju, nop.-n~ lu·t aau

Kl!•ll(•ll vau 1'1'11 graft·lijk<• amJ,I<'uaar iu d1· amJ,a!'hiKVit•r

'wlwar. In d1• maand \Jpj van 111'1;-;l'lfdl' jaar w.-rd door 
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genoetlHle heer, aan de hoofdbaljuw van de kasseirij van 

Gent, alle rechtspraak binnen Zomer~em ont:~.e~d, om

dat, zo verklaarde hij, dit recht aan hem alleen toebe

hoorde uit hoofde van zijn titel van « heer van Zomer

gem» (5). Wanneer Boudewijn de Vos omstreeks 1420 
heer wer1l van Zomergem, trad hij in het spoor van de 

Pratris, maar werd door de Raad van Ylaanderen op kor

date wijze bimwn de ~reuzen van zijn attributies teru~

gedron~en ( 6). In 1.5.19 kwam het bijna tot een hefti[.!: 

haiHlgemeen, ja zelfs tot een gewapende vechtpartij, tus

sen de hoofdbaljuw van Gcnt en zijn schepenen ener

zijds, en Martin Snonckaert, heer van Zomergem en eni

ge dorpelingen anderzijds. Wanneer ik daareven het 

woord «misbruik » schreef, heb ik mij toch een ogen

blik de toestand moeten inrknken waarin de heren van 

Zomergem verkeerrlen, en men zal mijn mening moe

ten onderschrijven als ik zeg dat men nooit duidelijk 

bepaald had dat het « Pachtgoed van Schipdonk » of de 

heerlijkheitl van Zomergem, en het « ambacht van Zo

mergem » op n·chterlijk gehie<l niet PPn en hetzelfliP 

warPn. Het is rlan ook aannemelijk dat de hPren van 

Zomergem uit deze topstantl profijt trachtten te halen 

en er stof getweg in vondt>n om de draagwijdtt> van hun 

rcchtf'n te IH'twisten. Van df' anderp kant dif'llt weerom 

gezegd, dat het amha<"ht van Zomet·gpm geen eigen hal

juw had om recht te spreken : mf'n sprak altijil van df' 

« haillin van dt>r Auderhorgh f'nde van Zomerghemam

ha<"hl ». Deze haljuw moest om de veertien dagPn de 

vierschaar tP Zomergem komen voorzitten. Dt> hPrf'n nm 

Zomergem werdPn trouwPus altijd in ll('t ongelijk gpsteld 

en in 1:{79 gin~, als gevol~ van een door hun ingf'span

llf'n proces nopens ht>t houdPn van dp hoge jurisdictiP, 

voor de lwerlijkheid van Zonwrgem, lwt halsrPcht ver

loren ten hatf' van het grafelijk lt>enhof. Nadit•n moch

IPn enkt•l nog hoett>n tot 60 pond parisis wordPn opgt'· 

(5) 

(6) 

80 

I>!' l'olll'r F. & Bro<'t·ka<'rl J. : Gesdrieden i~ dt•r l!l'lllt'enlt•n 
vun Oosr-VIaarul!'rt'll, « ZomNp;l'm », (;enl 1!!66, hl. 22. 

B<'rh·n D. : Coulrrrn<'s d<'s l'avs 1'1 Comlt; dt• Flandrt•, lnlrn· 
clm·lion, Coulunu• du ViPuxh<;lll'l! dt• <:and, Brussl'l 11101, hl. 
6:12. 



IP~cl ( Î l. YPnl<'r in dit WPrkjP zal wordPn uitgPlegd, hoe 

zPkPrP 'lartin ~nouckaPrt er m I .562 top kwam, dezP 

m·nhPidsrPchtPn terul! tP winnPn PH zelfs riP hoge r<'cht

spraak van de kasseirij van GPnt afhandig te maken. 

HPt ambacht van Zomergem liPp over Zomerl!em, 

met een opperdakte van 1781 bunder l ~emet 210 roe

,Jen, over "·aarschoot, mpt 36I 0 gemet<'n I het zuidoos

telijk 1leel \·an deze parochie maakte deel uit van de 

Ken re van SleidingeI, over Oost winkel, met 1600 geme

ten, t>n over Ronse Ie, met I 78 hmuler 2 genwten ISO roP

den (8). De oorsprong van dit groepPmPnt schijnt onlw

kend te zijn, m:1ar de naam die men aan het ambacht 

geeft laat toe te veronderstellen, dat de primitieve kern 

van dit rechterlijk gebied zijn zetel te Zomergem moet 

gPhad lwbben, EPn bPwijs daarvan vind ik in het feit, 

1bt de zeven schepenen, waaruit de vierschaar van het 

ambacht bPstoncl, allf'n onder de inwoners van Zomer

gPm gekozen wenlf'n, omdat deze parochie alleen zó be
langrijk was als de drie and<'rf' tezamf'n en aan de vorst 

lwt grootste inkomen lwzoq!;df' aan rPnten f'n kooppen

ningPil 19). 

AlgemPPn wordt aan lwt amhacht van Zonwrgpm Pf'n 

hoge ourlPnlom toPgPschrPVPn ; waar zijn gPiwortf' tr 

clat(•rpn valt kan niPt worden gPZPgd, evPnmin all'l de oor

zaak van zijn quasi-zPifAtandiglwid. J)p Jllf'f•ste amhach

tPn kwamPn tot starul rond dP jan•n 1200. Op hPt einde 

van dP X I I Jo C'f'UW wist df' plattPlarulshevolking in dP kas

sPirij van (;Pnt Pigt>n Ac-IH•Jwnhankl'n van dt> ltogt>rP ovt>r

IH·id af tl' dwingf'n, dif' weldra Pf'n IIÎii.Wlm·idP jurisdic

tie VPrWÏPrvPn, zodat ZP zpffHtandig kwamen t<' staan l<'

gpnovPr lwt l'l·ntrall' kaH,wlri.jgf•rt·cht I 101. ~ommigl' am

hal·hiPII IH'kwanu•rr Z«'lf'" dl' lrog1• n·r·htspraak !rij mid

f!,.J varr 1'1'11 graf1•lijk,. k1·un· ; o.a., door k«·trr·r·rr vPriPr·rrd 

17 I Kudr A.C. F. : J),. Ht•t·l.r•·rlijk•· flfJ.WIIiMulit• van 111'1 I ;nwfMrhup 
Vluundf'r••n lot in dt• \liJ'' •·•·nw, Slunduurd Jlo .. kl.und•·l :\ni
W<'rJif'll I'J:i2,1·1. IIIJ. 

IHI lkrlf·n IJ.; u.<'. J,J. I I I. 
I')) ll..rlf·n IJ.; u.<·. l.I. (,:!2. 

I Hl 1 K u.-!1 A. I;, F. ; u.•·. l.I. I I :i. 
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door Dirk van den Elzas (ll28-ll68). Voor het ambacht 

van Zomergem werd geen stichtingsacte weergevonden, 

noch een keure waarhij aan deze rechterlijke gehieds

omschrijving speciale rechten werden toegekend. Herten 

is van mening dat ook voor het ambacht van Zomergem 

eertijds een keure moet zijn afgeleverd geworden, Pn 

staaft zijn he(lenking aan het hestaan van zekere voor

rechten, waaraan een niet te achterhalen ouderdom moet 

worden toegesch~ven. "' anneer de mening van deze 

schrijver in twijfel wordt getrokken, dan zal de tegen

kanter een verklaring moeten kunnen geven voor de gro

te autonomie die dit rechtsgebied bezat 0 l). 

In het begin der XIVe eeuw stelde de graaf m het 

ambacht van Zomergem een speciale baljuw aan, wier 

functie verbonden was aan de Oudburg van Gent, zon

der nochtans zijn persoonlijkheid te verliezen. Ik heb het 

reeds gezegd, dat deze baljuw om de veertien dagen de 

vierschaar te Zomergem moest komen voorzitten. Nu voeg 

ik er aan toe, dat deze baljuw al de rechten uit persoon

lijke naam moest uitvoeren en zich in geen enkel geval 

door een luitenant-baljuw of door een atHler aangestelde 

mocht laten afvaardigen. Het is eigenaardig te noemen 

dat een niet gepriviligieerd ambacht als het ambacht van 

Zomergem, althans niet van een keure Yoorzien, het hals

recht bezat en de rechtspraak in moordzaken, en er vóór 

1562 niet toe kwam de hoge justitie in de wacht te sle

pen. Terecht vraa:.rt Koch zich 1lan ook af, of het am

haeht van Zomergem niet jonger is dan dit van het Land 

van \Vaas, van de Vier Ambachten en van de Owlhurg, 

die hun vrijhed<'n en competenties onbetwisthaar op een 

grafelijk perkament neergeschreven kregen. Keren wij 

nu de rollen eens om en stellen de vraag : is het amhacht 

van Zomer·gem soms niet ouder dan de andere ? Kan 

zijn ontstaan, gelijk Koch zich uwent te mogen afvra

gen, niet te wijten zijn aan plaatselijke omstaruligheden 

of aan factoren van socialen aard ? Ik heb er zelfs aan 

gedacht dat een oorsprong zou kmuwn gezocht word<'n 

(ll) Herten D. : o.e. hl. 115. 
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m de ruime invloed die de \Toe~ere herPn van Zomer

{.!:t:'m bij lwt ~raft>lijk hof of bij dt> pNsoon van dP vorst 

zt>lf konden lat('ll ~t>ldt•n om hun eif!:en macht uit lP bou

WPil tot f"t'n qua:,;;i-ze)f,;tandi~ hehet>r. Yenier in dit werk

jP zal op deze macht f!:ewezPn worden en zullen wij ziPn, 

hoe dikwijls Zonu'r~em bPurtelin~s aan verschillende be

zitters over~in~, waaronder veel familieleden of ~unste

lin~en van de graaf voorkwamen. 

In 1562 gebeurde er iets dat m de rPchtNlijke or

~anisatie van het ambacht van Zomerf!:em een haast niet 

te verklaren omkeer tewee~ hracht. Ik heh reeds aan~e

stipt dat rle ho~e justitie alleen emaneerde van lwt gra

felijk leenhof ,·an Gent, en enkel mocht uit{.!:eoefend wor

den door de hur~~raaf of zijn aan~estelde amman of 

hooghaljuw, en hoe onwelkom deze rechtsdienaars in rle 

amhachts,·ierscharPn waren. \'\"elnu, in I S62 wt>nl hij f'r 

tf' Zomergem voor~oed huiten gezet. 

Dezp ~eschiPdPHis is !]p volgende. EnkelP jaren na 

de verhpunh·Prklaring van het leen op de erf~enamen 

van Jaerrues de Bourgog:nt>, lwraadslaa~de de fiskale 

Haad van OostvlaanderPn, de hePrlijkheid van Zomer

gPm lP vPrkopPn hij middPI van ophod. J)p ~rote schul

dPn die op de grafelijke domeinen wo{.!:en als gevolg van 

de opePnvolgPnde Pn langdurigP oorlogt>n « nwllPr Ian

dPn van herwaPrts overe », was hiPrvan dt> hizondPrste 

rPdt>n. J)p ondPrrichtingPn, die dif•naangaande door de 

al[!:emene onh·an[!:er dPr domeinr·n l!:el!:f'\'en wr>rdPn aa11 

de haljuw van dP Oudlmrg, LiPvin ~i<'IPr, lwlwh•uiPn Pll

kPI de Vf'rkoop van « dP iwgr> IH•f'rl'lirlwdP t'nde hPf'r

,;capyP vmuiP pnH"hil' van ~onwq.dtPill, lu·hlwndf• lwgiH' 

middPie Prule rwdr·n· jll!!litif', onlancx gPapplictfliPPrt f'n

dt~ gJH•VOIII'hf fot 1111!!1' VOOrl!( I')"Jr•) donH'}'III'Il Vall OOl'lf· 

vl;wndPn·n hy W) lt·n ltoo:zltloffPiyt•t• llll'lllOI"il'n dPn kPy

•wr Can·l dPn V) fdt•Jl d1•M ll<li'IIIH OJIMI'Il lit'VI'II lwPJ"I' •·ndt· 

vadf•n•, WÏI'tiM HÏf•)p f.!OIIt j!lll"nadiglt !!yn, 1111'1 Vt•lf' !!cltoOIII' 

IHJof.!IH·d•·n, aclt l•·r),.,·rwrr, vo:zlwl rp·, ja:zlwry<'... f'IIZ .•• 

glwlJOudt·n in lf'l'llf" van owwn liP\1'11 ''""'' gl'lraiiWf'll rid
dPr, lrt•f'rt' maxirrrili<ll"ll va11 llllll,•rn, ltf•t•n• van Cammunt 

alM MyrH· l111rgf.!ravyr· van I!'""'• Pnd" l10vt• tot IH·liMdt•Jlf', 
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hebbende een hof, geheeten thof te Schipdonck, riaer

toe behoorende onder lant, hosschen meersch ende wate

re, al te gader, tweentachtentigh gemeten al Jutter mir" 

afte meer ... » (12). Bij voorlopige acte van 5 December 

1559 werd rle koop toegewezen aan Martin Snouckaert 

voor de som van 12654 pond, ieder pond bestaande uit 

40 groten vlaamse munt. Niet tevreden over de draag

wijdte van de rechten die aan dit leen verhonden waren, 

liet Martin Snouckaert zich, op 14 Juni daarna, voor 

de som van 1255 pond groten, een nieuw decreet ter hand 

stellen, waarbij hem alle rechten en vrijheden binnen 

Zomergem werden afgestaan die de vorst er vroeger be

zat, met inbegrip van het beste kateil en de hoge recht

spraak. Nauwelijks in het bezit van dit nieuw docu

ment, liet Martin Snouckaert zich « heer van Zomer

gem» noemen, ofschoon hij enkel schout was van Zo

mergem, en stelde zijn vierschaar op Lmgsheen de grote 

haan die ]eidde van Zomergem kerk naar Gent, juist 

op dezelfde plaats waar de hoogbaljuw van de Oudburg 

recht sprak. Hij verbood aan de baljuw van om het even 

welk recht te spreken met betrekking tot de inwoners 

van Zomergem, en liet verstaan dat hij zich tegen elke 

miskenning van zijn rechtf'n hardnekkig zou verzetten. 

De hoogbaljuw, bijgestaan van serganten en werklieden, 

spoedde zich ter plaatse Pn gaf onlprs van de viNschaar 

van Snouckaert weg te nemen en naar de amman tf' 

brengen. Snouckaert versclwen geduretHle de afbraak, 

slingenle Pnige grove verwijten naar hPt hoofd \'an 

de haljuw, riPp enkele dorpelingPn hijeen en zou zich 

aan hanrlgemePn nwt de haljuw hehlwn plichtig ge

maakt, ware het niPt geweest dat rkze laati'te hem onder 

herlreiging van zijn pistool, tNng lot 1le onle had g<'rof'

fWll. \Vannee1· de gemoedf'rf'n enig,.zins tot kalmte waren 

gckonwn werd de zaak hPftig tusspn heide partijen he

twist. De baljuw verweet de koper zijn vrijpostig Pn hru

Laa I optrerlen, terwijl SnouckaPrt verklaarde dat hij, uit 

hoofde van zijn koop, alle rechl<'n lwzat over gans het 

{12) Bt•rtPn D. ; o.r. hl. 635 · H. A.G., Burp:p:ra\'ij "· (;t•nt nr QQ : 
dénornhrPm!'nt v. d. )tpprJijklwitl v. Zonu•rp:t•m v. 1562. 
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~rondgehied nlll Zomergem en de baljuw maar best deed 

nut rechtsomkeer te maken, teneinde « alle verdere on

aen~henaemheden » te voorkomen. De baljuw liet zich 

door de bedrei~in~en van :\lartin Snouckaert echter niet 

uit het veld slaan en beval zijn mannen de vierschaar af 

te breken en naar de amman te brengen. Dit gebeurde. 

's Anderendaags ontmoetten beide partijen elkander in 

tle Raad van Ylaanderen te Gent om er hun zaak te he

pleiten. Snouckaert verklaarde er <lat hij de vierschaar 

opnieuw bij de amman had laten wegnemen en tentg 

had geplaatst daar waar ze thuis hoorde en dat hij zijn 

eerste zitting zou houden de Dinsdag daaropvolgende. 

Hij zou de hoogbaljuw en zijn schepenen doen aanhou

den indien ze zich ald;tar dierven vertonen. De hoog· 

baljuw van zijn kant omschreef met veel bewoordingen 

de brutaliteit van de koper en verklaarde dat Jacques 

de Bourgogne en zijn voorgangers zich nooit aan der

gelijk vergrijp tegen de orders van de vorst hadden 

plichtig gemaakt en <lat Martin Snouckaert zijn bevoegd

heden verre te buiten was gegaan, «ter wylent het sel

ve {leen) aldaer (te Zomergem) voor gheene heerlicheyt 

en staet bekent, ende dat allomme by de voor (noemde) 

.:mcompste de contraire wordt uytgeducht ; wel is waer, 

dat voor den coop rle verweerder ( :\Iartin Snouckaert) 

gheen recht van justitie en hadde door ~ansch het am

bacht van Someqrhem, up alle de opsetenen aldaer. .. » 
(13). De Haad van Vlaanderen, t<•neindc een tumult te 

ontkomen, I de grafelijke vierschaar moest op dezelfde 

dag te Zomergem gehouden worden J, hesloot het ~cval 

aan een ernstig en loyaal onderz<H·k te onderwerpen <'n 

vroeg dat heide partijen voorlopig huu zitting zowlen 

hotuien « t(•r plaeti'!P ende ind<>r mauier<'ll vau ouds ~he

f~o!!tumecrt '>. lff~t hleek duidelijk dat de raad van zijne 

.\'f ajeF~tei I voor ge<' u eukele prijs nwt Snou<'kaerts voor u i t

zieht<~n ging inl'lll-tiiJII<'Il, omdat het hier 1-!:ifl/-!: om Cl'liW<·n

oude prr~rogatif~Vf'JJ di1~ d1~ grorull'llal-!: vormdt·n vau dt• au

tonomie vau de kal'!l'lelrij. :\J1•fl heklm•g zid1 derhalve h..f

tig OVI~r dP IJawJI'II'!WÏjZf~ VUil d<~ kopc•r 1'11 IIOPJIId<• Z!' 1'<'11 

( 1:!} Bo•rl4'11 IJ.; "·'··hl. 12fl. 
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willekeuri!!e inmerq.án!! in andermans zaken, een aan

slag op andermans rt'chten en vrijheden. Trouwens zou 

de afstand van alle vrijheden en rechten aan de koper, 

de afscheuring van het ambacht van Zomergcm van de 

kasseirij van Gent betekend hebben, wat voorzeker niet 

het inzicht was geweest van de vorst. :\lartin Snouckaert 

zal trouwens ook wel geweten hehbt:>n dat hij buiten de 

grens van zijn attributies was gestapt, maar hij camou

fleerde zijn stoutmoedigheid achter zekere prioriteits

rechten die hij hij de vorst kon laten gelden uit hoof

de van verscheidene diensten die hij aan het vorsten

huis had bewezen. 

Koning Filips gaf bevel van op het verkochte goed 

beslag te leggen, riep zijn hoge raad bijeen, en verklaar

de na grondig onderzoek van de kwestie, dat hetgene wat 

aan Martin Snouckaert verkocht was geworden, niets an

ders inhield dan datgene wat vroeger aan de voorgaande 

heren van Zomergem had toehelword en gelijk het he

stond op het ogenblik dat het op de el'fgenamen van 

J ac<jUes de Bourgogne was aangeslagen. De aanndlen

de acte van 14 .I uni 15.59 werd verheunl \erklaard en 

men beval aan :\Jartin Snouekaert van zijn ,·iersehaar op

nieuw af te hreken en terug te plaatsen op lwt Paeht

hof van Schipdonk. Aan de lwogbaljuw beval men op

nieuw te Zomergem alle reeht uit te oefenen in naam 

van de vorst, en alle renten te intu•n met inbegrip van 

het heste hoofd, «wel verstaende nochtans dat vande 

subjectie ende senitude vande voorscyde beste hoofden, 

voortaen vry ende ontlm;t I"UIIen wesen, ten t'cuwighen 

daghe, 't l11tys ende hof, staende indt• proehit• ('lllle heer

lychede van Somerghem, den voorseyden heere :\lartin 

Snouckacrt, eoopere toebehoon'IHil', midtllgat'derli ooek 

deselve coopere syne lutylivrauwe, ht•urlieder kinderen. 

<~rfg;euaemen ende naer·eommelynghen, heeren ofte vrau

wen van Somerghem uyt heurlieder familie ende huys· 

gesin, op 't voorseyde huys ende hof wonende ofte eldt•r~' 

binnen de voorseple pro<"hie van Sotm'q!;IH'm, dat•r de 

voonwcmde lteeren ofte vrau\n'n \'au Somerg;IH·m hun 

woonstede houden sullen, dt> weleke wy daenan om st•-



kere merckelieke redenen ende con~ideratien daervan he

vryt en geexempteert uyt onse sonderlinl!e ~!;ra tien ( 14) ». 

Het beste hoofd kon <loor de hoo~baljuw dus niet l!eïnd 

worden op de gebouwen die door de familie Snouckaert 

zelf betrokken werden. 

l\Iartin Snouckaert zou tenslotte toch het langste 

eindje vast krijgen. Van het voorrecht dat hem verleend 

werd om tegen de beslissin~ van de koning klacht neer 

te leggen, maakte hij zeer behendil! gebruik om op 9 

~Iaart 1562 \·au de vorst een nieuw decreet los te krijgen, 

waarbij niet alleen al <le modaliteiten van de twee voor

gaande acten opnieuw van kracht werden, maar waarvan 

de geldigheid uitgebreid werd over gans het ~rondgebied 

van Zomeqrem. In dit nieuw decreet staat onder meer 

het vol~ende : «ende hevelen allen onsen bailliu ende 

officieren en namentlick onsen voornoemden bailliu van

der ouderburgh, dat sy inde voorseyde heerlichede ende 

prochic van Somerghem inde appartementen vuyt onsen 

naeme niet meer eenige acten ofte andere exploicten van 

justitie en sullen doen, en hem coopere, dienvolgende 

overleveren alle rentehoueken ende andere bewijsen die

nende tot bewaernisse van syne voorseyde twee coopen, 

ten eynde so hy deselve twee coopen ende al dat <laeran

ne cleeft, paisibelick ghehruycken magh, so hem die ver

cocht syn ... (15) ». 

In korte woorden ; men had gedaan te ZCI!;I!;en dat 

het « amhacht » en de «heerlijkheid» van Zomergem 

twee ver!!chillendc dingen waren. IJc HelJOut verdween te 

Zomergem en werd vcrvangen door een amman. I let 

PaehtgOf~d van Schipdonk, de kern van de vroegere hccr

lijkhdd, werd in zekere zin van de heerlijkheid van Zo

mergem afge~;dwidcn en vormde nadil'n een quaHi-zclf

htandige heerlijkheid die door de heren van Zonwrgt'm 

in leen werd gehouden van de hur11:gravij van <;t•rtt te 

I lewoJden. 

11 n J)('JIIIIJJ1m·nll'lll v. d. 111'<'rl. V. Zullll'rJ.t;f'lll, 

115) IJ•·norn"n·nH'lll v.d. 111'1'r1. v. Zunll'rfl.l'lll, 
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Door de~e gcrschiedenis werd het ambacht Zomer

gem uiteengerukt en de grafelijke vier~;chaar verhui~;rle 

naar \Vaarschoot, dat nadien, 6amen met Oostwinkel en 

Ronsele, twee parochies die voordien tol hei ambacht 

van Zomergem hadden behoord, een af~onderlijk am

bacht uitmaakte, onder de benaming : «het ambacht 

\Yaarschoot-Oostwinkel en Honsele ». De ~even schepe

nen, die de vierschaar van dit nieuw ambacht moesten 

vertegenwoordigen, wenJen door de hoogbaljuw van de 

kasseirij van Gent in de drie genoemde plaatsen geko~en. 

Het staat niet vermeld in welke proportie de venleling 

werd gedaan, maar op de algemene vergaderingen ver

schenen er 4 van "' aarschoot, 2 van Oostwinkel en I van 

Honsele (16). 

Het ambacht van Zomergcm verdween voorgoed van 

het toneel en werd door de kasseirij van de Oudburg 

ingepalmd (17). 

Het ambacht \\' aarschoot-Oostwinkel en Honsele vit'! 

op z;ijn beurt uiteen in 1788, wanneer baron de Draeck, 

alsdan heer· van Honsele, op 14 Augustus van het~elfde 

jaar een decreet liet uitvaardigen, waardoor hij de lijf

straffelijke rechtspraak in ~ijn rechtsgebied verwierf met 

alle de andere rechten en competenties die de hoge JUS

titie kenmer·kten. 1-Iierdoo,r werd de heerlijkheid van 

Honsele op haar beurt van het genoemde ambacht los

gemaakt (18). 

'Ha rl in :;;nouckaert k welste zid1 nog aan meerdere 

hinderlagen alvorPns hij n•~tig van zijn vNworven redt

LPil kon gPniett·n. Op 17 .I ui i 1563 gaf .I an de llertoge, 

algemeen ontvanger van Oost·\' laanden'n, in de vergade

ring van het rechtgevPnd hof der haljuws t'n leenmannen, 

lc~ing van de ver·koopbrieven, hPehtte hieraan ~ijn defi

nitieve ttwstt·mming in naam van de koning, en t'i~lt' van 

het hof, onder eed van de hoogbaljuw, dat nwn l\lartin 

( 16) BniPII IJ.; o.t·. hl. 129. 

( 17) 1\.udJ A.C. F.; o.e. hl. I lil. 

(lil) Hyl'kaerl :\1. ; u.l'. hl. :11 1'11 :!5. 
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~noud .. aert als leenman zou erkennen. Dit lokte een he

vig verzet uit nmwege de baljuw, die rechtuit verklaar

lle dat 1le verkoping onregelmatig was geschied, en wei

genie de ver·zodlte eed af te leggen, waarna hij de ver

gadering verliet. :\lartin Snouckaert was dus nog niet de

finitief in het bezit van zijn goederen bevestigd en zag 

zich genoodzaakt het geval aan de Raad van Ylaanderen 

te onderwerpen, die de baljuw verplichtte, onder bedrei

ging van strenge maatregelen, de koper in het gelid 1ler 

leenmannen op te nemen, tenware de baljuw ernstige re

denen kon aanvoeren om de koop ongeldig te maken. De 

baljuw kon geen redenen opwerpen en moest zich hij 

het verzoek ,·au de Haad neerleggen. 

Daarmede was alles nog niet volledig m kannen en 

kruiken gegoten. Op 2 November 1565 moest Martin 

Snouckaert opnieuw de hulp van de koning inroepen en 

verzocht de vorst, dat hij een decreet zou laten uitvaar

digen waarin de modaliteiten van de laatste koop nog 

eens duidelijk zouden omschreven wonlen, omdat, aldus 

:\fartin Snouckaert, men hem langs alle zijden het bezit 

van sommige rechten en eigendommen betwistte, onder 

meer, het maalrecht en het recht van straatschouwingen. 

lr11lenlaad bevat het archief meerdere processen 1lie ge

voenl werden tussen de heer van Zomergem en deze van 

aanpalende heerlijkheden, nopens grensafhakeningen, 

pachtrecht, jaehtrecht, maalrecht e.a. De fiscale Haad 

gaf een f!llllstig gevo]l! aan Snotwkaerts' verzoek hij brie

ven van 5 :\ovemher l5f>5, waarin onder meer g1·schre

V1~n staat : « det den het.·re van Somerglwm moet jouissee

n~n in syne heerlichcde van alle de rechten die sync Ma

je8teyt daer arme wa8 lwhh1•nde, als deselve hem todw

hoorendc 8onder t1~genHeggcn van icmanl. .. (liJ) ». 

Ook de Snom·ka,~rtl'! hieven n i1·t altijd hinw·n de I ij 11 

va u h 1111 lH~voegdlwdPJJ I'IJ ik lllCI'IJ 1 e mog1'1J u·g:.wn cl at 
zij, vern~ van ~~Prlijk1~ lil'dl'n te zijn, ,.,. l'!tf•pcfs op 1111 

W<trl'll om zich oJII"PI'htvaardig n·dltt·n PIJ lwzittirq.wn 

llw t1~ df.,!;t~IJI'Il, waarvoor zij zi1·h IIH'I'I'!lal lll'rit•JH'Il op het 



· dcnombrement van hun heerlijkheid, waaruit ZIJ para· 

grafen aanhaalden die zij traehtten uit te leg;~en op een 

manier die in hun voordeel sprak. Ik twijfel er sterk aan 

of hun oneerlijke praetijken hun veel hebhen opge· 

bracht, want zij hadden het niet altijd te doen met klei· 

ne, onbeholpen lieden die zij met een paar bedreigingen 

in hun schelp konden sloppen, of tegen openhare amh· 

tenaren die zich om 's andermans hchmgen geen kwaad 

hloed gingen maken. Vaak moesten zij de handschoen 

oprapen die hun werd toegeworpen door machtige grond

bezitters, aan wiens eigendommen zij hadden durven roe· 

ren. 

Tot staving van mijn bewering citeer ik een paar 

markante gevallen. 

Martin Snouckaert bekJoeg er zich hij de koning 

over, dat sommige heren hem het maalrecht betwistten. 

Ik meen dat het juist andersom was, n.l., dat Snouckaert 

beslag wilde leggen op het maalrecht dat aan een andere 

toebehoorde. 

Het hetwiste recht was verhmulcn aan de windmo· 

len van 1-loetsel, staande op de heerlijkheid van Zomer· 

gem, waarvan het maalrecht toebehoorde aan de heer 

van het Land van de \\' oestijne, een belangrijke heerlijk

heid, die over vcrscheidene parochies liep, o.a. ook over 

een deel van Zomergem, en die haar zetel had te Aalter. 

Dit kwam hier door, dat de heer van het Land van de 

Woeslijne het maalrecht bezat binnen et•n kring van PPn 

mijl of (·(·u uur gaans, rond een slaak die slotul te Aalter, 

op de zuidelijke lwrm vau de vaart, ter wijk Oo1ilmolen, 

hinueu welke kring ook de molen van lloetsel stond (201. 

Deze toestand is ongetwijfeld een van de weinige uitzon· 

deringen op de algemene regel, maar ik zal U venler 

in mijn werkje aanlonen dat de heer van het Land van 

de \Voestijne le Zomergem meerdere competenties had die 

aan andere heren niet kotuien toege8ehreven worden. 

(20) Vcrlwu~trucll' A.: 1\'loll'n~ hinru·n lrl't nutull(l'hit•d vun hl'l 
Luud vuu dl' Wol'stijnl', in Appeltjt•8 vun hl't ~let•tjl'~luntl, 
ru· 2, hl. 32 en vil(., ook per·wonlijkt• ntl'rll'tlclinl( v. ~du·ijvl'r • 
H. A.G. Lund v. d. \'\' ocstijnl', nrs l en 2. 
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In ltl20 ~eraakte \lartin ~nouekaert in een proces 

met een twinti~tal ei~emwrs, omwille van het snoeien 

en het uitwerpen van bomen, staande op de «schoot

kanten » van private ~ronden, die gelegen waren langs

heen de openbare weg. In het denombrement van de 

heerlijkheid \ an Zomer~em stmHl onder andere, vol~en

de para~raaf : « dat den voornoemden heere (van Zo

mer~eml vermach te doene, alles dat de hoghe justitie 

vermaeh. metten rechte van hevrstraeten ende andre we

ghen om te sehauwen, beplanten emle andersints, ~heel 

de prochie deure... ( 21 I ». l\Iartin Snouckaert legde dit 

zo uit dat al de bomen die de wegen afzoomden, zijn 

eigendom waren, of deze al dan niet op private gron

den stonden. De zaak kwam eerst voor de vierschaar van 

Zomergem, waar men geen uitspraak dierf doen, en na

dien in de Baad van Ylaanderen, waar ze eerst in 1623 
haar heslag kree~. \lartin Snouckaert werd in het onge

lijk gesteld en veroordeeld tot fle proceskosten en de he

taling van een schadevergoeding 122). 

Het moet gezegd, dat de omvang van sommige rech

ten, aan duidelijkheid vaak te wensen liet, en gemak

kelijk aanleiding gaf tot eindeloze discussies, in casu het 

maalrecht op de molen van lloetsel. Is het dan te ver

wonderen dat de heren voortdurend met elkander in 

twist lagen nopens het hezit van hun rechten en eigen

dommen ·~ Het zou niet moeilijk zijn tientall(•n bladzij

den te wijdPn aan processen die gevoerd werden tussen 

de opeenvolgPnde heren van Zomergem ('n deze van aan

palende gebieden nopens grensscheidingen, jachtreeht, 

!!lraatsdwuwingen, n·ntchczit 1'11 wat al meer. 

Laat ik thaw; d1~ heerlijklu·id van Zo11wrgem zelf 

aani'inijdPn. Ik gPioof dar de hePrlijklwid, g1•lijk zl' tltani'i 

rruwt heMI'Iwuwd wordPn, Pig1·nlijk onli'ilaan i!'! uit de vPr

hrokkding van lu•l o11d1~ amha1'l11. Inderdaad ;~,i1•n wij, 

dat dP oorMproukPlijk!~ k1·m van dP lw!•rlijklu·id, n.l. hl'l 

t2l) Uc·nornlm·rrwnt v.d. lwnl. v. Zonwq.wm. 

122) H, A.<;. Zorrwqwm nr liJ I. 
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Pacht!!;oed van Schipdonk, na 1562 een gans aparte heer" 

lijkheid is gaan vormen, die door de heer van Zomergem, 

jui~;t :wals vroeger, van de burggravij van Gent te Heus

!len in leen werd gehouden, maar door deze heer aan an

deren in achterleen werd gegeven. Vandaar de grote 

moeilijkhei1l om de twee heerlijkheden precies uit elkaar 

te houden, net zoals het moeilijk was vóór 1562 de «heer

lijkheid» van Zomergem van het «ambacht» van Zo

mergem te onderscheiden. ()ok De Potter moet in deze 

verwarring geen klaarheid hebben gezien en het is wel

licht daarom, dat hij in zijn monografie van Zomergem 

tie eigenlijke «heerlijkheid» niet beschrijft, en zich bij

na uitsluitelijk gaat bezighouden met de opsomming van 

haar bezitters. Het was mijn taak deze tekortkoming goed 

te maken, maar ik betreur dat het eerder mager resul

taat mijn moeizaam werk niet heeft beloond. 

Noch de verschillende denombrcmcnten, noch de 

verkoopacten, noch 1le ]eenverheffingen, noch enig ander 

document, heeft mij in staat gesteld de juiste ligging en 

de oppervlakte van de heerlijkheid te bepalen. De ver

schillende renten, die volgens het !lenomhrement aan de 

heerlijkheid verhonden waren, spraken op ongeveer 150 

hunder groud ; hiervan lagen er 66 hunder I gemet 269 

roeden in Ho-Uitgem-Nekke ; 2 gemeten 125 roeden 

te Schipdonk (omgeving v.h. sas) ; 12 hunder 2 geme

ten 184 roeden tussen Hoetsel en Nekke ; 8 bu111ler 2 ge· 

meten 2.53 roeden ten westen van de dor·psplaats I Kerk

straat- \Vestelink-Dekenij- en Alfous Si Herstraat) ; IJ 

huuder 2.50 roeden binnen Honsele ( 9 hunder 2 gemet eh 

ISO roeden te Daalmen en I hunde1· I gemet lOO roeden 
in How;ellwek I ; ;{.t, hundPr I gemet te Stoktevijver na· 

hij het Pachtgoed van Ha penburg (den Bos l en te 1\leir

lare in de nahijheid van de Lieve ; 3 hunder 2 gemeten 

125 roeden in Hoost I richting I\. ruisst ratel en tenslotte 

ongeveer I hunder langsheen de Daalm:,;traat naar de 

Vierweegse toe (23). 

Laat mij hier doen opmerken, dat de n·ntt·~elderule 

(23) H.A.(;. Zumergeru nr 56-232-6:!. 
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~ronden niet systematisch in het renteboek werden in~e

schrPH'n noch per ~ewest ~e~roepeenl staan, zodat het 

niet mogelijk is de juiste lip:~in~ ervan aan te gevPn. Ik 

tlurf tierhalve geen garantie p:even aanp:aantle de opper

vlakte van tle heerlijkheid ~ trouwens geven de rente

boeken van de oppervlakte van een heerlijkheid niet al

tijd Pen juii't beeld, enerzijds omdat de p:rootte van de 

p:ronden niet altijtl wordt aange~even, en an<lerzijds om

dat de heer ook renten mocht innen op p:ronden die niPt 

orHler zijn heerlijkheid ressorteerden, terwijl andere, die 

er wél onder vielen, rentevrij waren. Een rente was een 

vast inkomen op een onroerend goed <lat niet hoofdza

kelijk tot de heerlijkheid diende te behoren. Het is soms 

trefferHl om vast te stellen hoeveel de analyse van het 

rentehoek van een heerlijkhei<l soms kan verschillen met 

het denomhrement, wat aangaat oppervlakte en li~ging. 

Alleen de lamlboeken kunnen ons juiste cijfers verstrek

ken, maar weinige heerlijkheden hebhen over een tij<l

spanne van zoveel jarf'n deze ))('langrijke <locmnenten tot 

ons kunnf'n hren:ren ~ ook de heerlijkheid van Zomer

gem niet. 

Ofschoon de heerlijkheid van ZomcrgPm, voor zover 

ik lwh kunnen opmaken, territoriaal beschouwd, niet 

groot was- nog niet een tiendP van de totale opp<'n:lakl{' 

van de parochie -, was zij lwdf'eld met ef'n aa11tal rPntPn 

en overheidsrPchten die aan de IH•f'r f'f'n helangrijk in

komen lH'zor:rden. Aan sommif,!;e van dPze r<'llt<'n f'n rt'ch

tPn mag ePn hof.!;e ouderdom wordf'n lo<'g<'schrf'vPn Pn 

kan de oon•prong f'rvan missclti<'n g<'zocltt worden in 

de autonorni<' die d<' hPPrlijklu•id vroPgPI" als hoofdplaats 

van ef'n qua~;i-zP)fHtandig ambacht g<'noot, of in haar pro

ductif•v<~ lwlangrijklwid. AIH ik aantoon, dat hPt d<•f'l van 

ZomPrgPnt in df• tran,..port van dP Oudburg in 1:~17, 11 

JHHtd 't ,.,c)wllin~own lll'dnH'g op <'1'11 lolaal va11 211 po11d lP 

VPniPif•ll olldf'r dP 1(, panH·ItiPM di .. orulPr dl' ka!'~>~l'lrij rP~>~

,.,orlP<•rd,·n, <'11 daariPf.!;l'lloV<'r d<' l'ijfPrl" plaall" van d<' om

li gg<'llde pa rodrif•f! I\\' a a rl"t'llflol, ;, p. 12 s. ; LovPn dP!Will 

7 p. B 11.; lJr,..<·l, :H M,; Bomt·l,., 1:~ 11.; Oo,..IWillkPI, 2 p. 

H 14.; wf'l'l'llllrt·t·, 7 I'·; Aalll'r, JO p. 111 H. ~ ,,nf'i'll'lf'lan·,;, P· 



13 s.), dan moetf'n naar ~f'en duidelijker hPwijzf'n ~P

zocht worden ( 241. 

Op de hef'rlijkheid van ZomN~f'm sprakt>n 30 pond 

16 schellin~f'n 7 ~rott>n parisis pPmlingrentf', 132 hot>n

ders aan 14 groten het stuk, 32 kapuinen aan 3 schellin

gen ht>t stuk t>n 17 halsters of 82,5 zakkt>n ruwe of on

gt>dorsf'n haver, Gt>ntse maat, aan I 0 schellingen de zak. 

De oliPnwlen tf' Zonwq~Pm-hoven was helast met 3 pond 

12 schellingen I denier parisis (2.') ). Een afzonderlijke 

penningrt>nte die de naam droeg; van « Zwijgt>nde St 

Thomasrt>nte », werd ten }}('hoeve van de heer van Zo

meq~;em geheven op onrot>rt>nde goedert>n die gelegen 

wart>n in de Molt>nstraat te Oostwinkt>l, te Daalmen, tt> 

Nekkt>, te StoktevijvN, te 1\>Ieirlart>, tt> Kortt>hot>kt>n, in 

Overdam, te Durmen t>n op de Stet>uht>rg te Honselt>. Ik 

gt>loof nit>t dat dt>ze gronden tot dt> ht>Niijkheid van Zo

mergt>m ht>hoordt>n ~ een groot dt>t>l daarvan evPnwel tot 

heerlijkht>dt>n die van ht>t lt>t>nhof van Zonwrgem geluHJ

den werdt>n ( 26). 

De heNlijkht>id lwzat dP drit> !!radt>n van rt>chtspraak. 

De hogt> rPchtspraak werd, gelijk aan!!Pioond, in IS62 
door Martin SnouckaNt van dt> kasseirij van dt> Oudlnn·g 

van GPnt afhandi!! 1-!emaakt. Uit hoofdt> van zijn compe

lf'nlies had de hef'I' van Zonlf'rgt>m ht>t rPcht van uit

h:mnin!!, waardoor hij aan inwonf'rs van zijn rt>chtsgf'

hied, ht>t verhlijf aldaar kon ontzt>g!!f'n voor Pen INmijn 

van 10 lot SO jaar, naar!!elan!! df' zwaarheid van hf't mis

drijf. I lij mocht jaarlijks omtrPnt Sint Haafsmis ePn sou

vPrainf' vrijt> waarlwdt> dopn hottdf'n, met ondPrzot>k naar 

alle misdrijvPn diP hinnPn 11ijn /.!PhiPd gt>plf'f'/.!d warPIL 

V f'nlPr I)(' zat de ht>t>r van ZomPrgPlil pen vrijf' jacht, vo

gf'lvangst, visvan!!sl, warandP, vollt>dig maaln'eht. has

tanrd- en verdwaald goPd, rPeht van straatsehouwin!!f'n, 

vond, tol, rPeht van vPrh!'lll'dvf'rklai·in!! !'n mark!!Pld van 

6 pond pPr hondPrd of (J lt·n hondPnl van d1' ophrt'ngst 

( 2-1. I BPrll'n I>. ; u.r. hl. 71. 
(25 I H.A. 1;. Zoml'r!);f'lll tll' 56 .• FnmiliduntiH nr 837. 

(26) H.A.(;. Zonwrg:rm nr 56. 



'an een dood koop. De heerlijkheid bezat een amman, een 

baljuw, ze,·en "ehepenen, een ~riffier, een proeurf'tll", twee 

tlienaars of officieren. Het ammanschap werd in lef'n ~e

hmulen van het leenhof van ~chipdonk. Onder de attri

buties die de heer van Zomer:.rem bezat, werden ook f';e

rPkentl : het benoemt"n en afzt"tten van hurl!emeester, 

baljuw, schepenen, koster, kerk- en armmeesters f'n ~ildt:-

leden, het nazicht van parochie·, kerk- f'n armrt>kenin

l!f'n ( 271. 

lnf!evolf!P bepalinf!en van de verkoop van de heerlijk

heid in 1562, moest de heer van Zomerf!em tloor zijn ont

van:.rer een aantal renten doen innen ten behoeve van 

's :.rraven «spijker» in de kasseirij van Gent, behelzende ; 

7 pond 6 schellinf!en 10 ~!roten :.reldelijkP rente, 260 hoe

tien haver Hijselse maat, 20 halsters en 1 hoed mout, .)5,5 
halstPrs I!Prst, 72 hoenders, 25 pond 1 schellin:.r op de 

jacht en tenslotte ef'n Sint BaafsmisrPnte van 8 pond 2 

sehellinf!en parisis. Voor dit werk ontvin:.r de: he:er ee:n 

jaarlijksf' veqwedinl! van 15 pond 15 sehellin:.ren pari

sis I 28 I. 

De heerlijkhei•l van Zomerl!f'lll lwzat een ~root aan

tal achterlenPn of « manscPpen ». Tien daarvan Rtondt>n 

« tPn vollen coopc », d.w.z. dat hij hun verkoop aan de 

~rraaf lwt volle koop~reld moest lwtaald worden. ()p an

dere !!tonden «ter trauwe Pndf' waPrhf'dt• myns ~heduch

tf'n lwen· 1h·n grave van V la en derPil tPn vo I Ie r<' liefvp, 

df•n tiendt>n (H'nninl! hy coope of hy vPrandPrin~hf' al;; 

arulf'rHinh;, 20 l'chellingf•Jl van eanwrlynekgeld, doodeoop 

ofte wandPicoop ». Dit lwtPkPruh• dat f'f'll tif'rHIP dt•f'l va11 

elke koopHom dP lu•t•r toekwam, ofwPI dt> jaarlijk!-~P op

hn·ngto~t van hf't IPI'II, naar ki'IIZI' van dP hPt•r, ~ .. dun·nde 

1h~ drit• f'f•rto~tP jareu. Elke oVPrdnu·ht van •·ijnsgrondPn, 

't zij hij Vl'rkoop, 't zij hij gift of ruiling, ntot•to~t I!Piwun·n 

voor d1• Hciii'(H'Ilhank dl'f lu•f'rlijl..lwid. In dit gpval w...-d 

tt·n lwh•wv•· van d1· lu•pr •·•·n n·cht van tnarkf,!••ld l!l'lwvl'll, 

127 J IJr•nrunhn·rrwnl v. d. llf't·rl. v. Zumf'I"Jif'lll. 
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of een aantal penmn~ren per pond op het bedrag der 

koopsom. Het recht van doodkoop of sterfkoop, was een 

erfenisgeld door de heer ~reheven hij overgang van een 

cijns~rrond op een nieuwe bPzittN krachtens erfrPcht 

i29i. 

Er dient nog een woord gezegd over. de manier waar

op in de vierschaar van Zomergem geprocedeerd werd, 

en over de inhoud van de zaken die men er beslechtte. 

De vierschaar van Zomergem was samengesteld uit 

12 leden ; et>n amman of aupman, een baljuw, zeven 

schept>nen waarvan et>n de titel van burgemeester droeg, 

een griffier en twee dienaars of officiert>n. Gewoon werd 

de vit>rschaar voorgezeten door de baljuw of door Pen ge

volmachtigdt> officier; zelden door een schept>n. 

Naar alotul gf'IHuik werd de vierschaar van Zomer

gem, uit naam van de heer, om de veertit>n dagt>n, dt> 

\'\'oensdag gehouden in het parochie-wethuis. De zaken 

die in Pen ePrstvolgende zitting gingen behandeld wor

den, werden ingeschreven op de «rol» of in ht>t « fet>t;

rieboek », onder de volgende hoofding: « \~'ettelickPn 

dyngheda~rh ordinaire binnen de prochit> endt> lwerliche

de van SomPq.dwm, J-lprsele etc, IPr nwt>nynghe van Bal

juw, Amman, HurghPmPesiPr <'n Schepenf'n, actum dt>

sen ... ». lt>dPre zitting werd de Zondag IPVOrt'n hij mid

del van ePn « kerl'kgt>llOd » afgt>kondigd, waarin allf' par

tijPil Wt>rden lwkPtHI l!f'maakt dif' op de rol warPil inge

scltrPVPn, en dat f'venPens diendt> als dagvaarding van de 

raadsiPden. l-Iet voiHWNJl van dP hetwislf' zakt>n staat op 

de rol of in lu•t fN•i:riPilot'h. niPt n•rmPid f'll wt•nl aan de 

fwvolking ook niet hekend gPmaakt. Ik lwh uit geen Pil

kei gf'gPven kunnen opmaken of dp zillingPn van de vier

schaar lP Zomf'rgPm al dan niet puhliPk wan'JI. Ik lllPPII 

l'chtPr van wPI. 

(291 llt·nys J. dr.: lnll'idl'ndl' Jwtn ovt•r dt• lij~t dt•r ht•t•rlijldlt'tlt•n 
vnn ( ln~tvlnnntlt•n•n, ( ;, .• 11 19:i0, lol. J.l. 1'11 I :i. 



door e:>en officit>r". hij middPI van N'n door dP ~riffiPr on

dertekeml biljet gt>dal!vaard. "·anrwer hij, of zijn ~P

volmaehtil!de in dt> vierschaar nit>t verscheen, wenl zijn 

zaak van vierschaar tot vierschaar vt>r·schoven t>n zo tot 

drit>maal tot>. "·annt>f'r hij na het derde dilatoir no~ niPt 

was vt>rsclwrwn. of op de te~en hem ingebrachte aan

klacht nog niet schriftelijk had ~eantwoord. werd hij 

vt>roonleeld hij verstt>k en tot de kosten van het pro

ct>s. In ~eval dt> ,·erweerder zich lit>t afvaardil!f'll, Wt>rd 

zijn zaak e\·eneens in drie opeenvol~ende zittinl!f'll op

geroqwn. teneinde hem toe te laten van op de te~en lwm 

~evorderde klacht te antwoorden. Bij ontstt>ntt>nis van 

een verhaal of schriftelijk antwoord na het derde dila

toir, werd hij van alle verwet>r uit~esloten en de zaak op

gf"schort. J)pze opschorting was echtf"r nit>t ddinitit'f', 

want. in ge,·al de verweerder nadien toch nog een ant

woord instuunle, werd zijn zaak opnieuw op dt> rol in

geschreven en in de eerstvolgende vierschaar voor~edra

gf"n ; ditmaal echter werd het advies in~t>wonrwn van 

één of meer leden van de wet, en van (>én of rnet>r advo

cate:>n van df" Haad van \ïaandf"rPn. Deze adviezPn we:>r

den dan, na visa \·an gehf"PI de wet, in gPhanrien vier

schaar voorg<>lezPn en golden als definitief vonnis. llt>t 

wal' vooral dit stf'lst>l dat in dt> vierschaar van Zonwrgt>m, 

Pn wPllicht ook Plde:>rs, WPrd toPgt>past. Dit hond PPn 

groot voorriPPI aan de:> vPrWPPniPr, want dP advocaten van 

dP Haad van \'laanderPn wan·n niPt f'rg gPhaaRt, zodat 

l11m advif'A soms maandPn uithiPPf. liPt gPI)f'urdt' vaak 

dat hei dP part i jen on dt·rtlll'\!'lf'n tot PPII O\'f'rt'f'n komst 

wan·n gr-komPn ~ dan wt•nl dP z:wk f'l'nvoudig van dP 

rol gP!'!f'hrapt 1•n IH•t orHIPrling accoord hij middel van 

1'1'11 f'Prtvowligc• ordonnanti1• gPn·g,·ld I;{() I. Laat f'I' mij 

IPrloops op wiju·n dat hl'! gl'l'n Zl'ldzaam Vl'nwhijnsf'l 

wa~. wanru·1·r prol'l'fl!'lr'n jan·n lan:.r in d1· viPnwlwar 1'11 

vooral in d1· Baad van \ laand1•n·n hi1•VI'II hangPII, en dal 

}H•Îdl' partÎjt•fl, ft OIIJIIII'n :.fl1• Vl'rtlf•rt• CO!'(I'Il I'IHI1• JII'OI'I'· 

dw·n·u !1· Vl·rnwydt•fl », nif'l~ lwt,.rs vrot•g•·n dan d1· zaak 

ond1·r l11111 lwt•t·I.ÏI'II ft• mogt·n rt'gi'II'Il. 

1:1111 Bl'fl•·u I),; "·''· l'•·liiPH "''il!rll'uri•·• •·u•·lavi·•·•, J,J. fr:!ll. 



Aangezien de heerlijkheid van Zomergem de drie 

graden van justitie bezat, werden in haar vierschaar alle 

zaken beslecht, van welkf'n aard of van welken omvang 

zij ook waren. lk heb de honderden processen, die het 

archief nopens de rechtspleging te Zomergem bewaard 

heeft, nauwkeurig doorgewerkt ; een korte samenvatting 

van mijn bevinrlingen zou voor deze studie reeds tP veel 

zijn. Ik vond f'r hetwistingPn nopens nalatenschappen, 

grensafhakt'ningen van eigendommen en erfdienstbaarhe

den ; vervalsing van geschriften ; onregelmatigheden in 

het hf'lwer en de rekeningen van parochie- kerk- en arm

wezen ; buitenwettelijke verkopingen of overdrachten van 

onroerende 11;oederen ; wanbetalingen van belastingen 

( ommestellingen ), renten, intresten, cijnzen, kapitalen. 

rekeningen en wisselbrieven ; onwettige verkoop van 

geestrijke dranken ; straatschenderijen ; openhare dron

kenschap ; schermutselingen ; laster; herbergrelletjes ; 

vechtpartijen ; diefstallen en tientallen andere overtre

dingen. Vaak kwam het tot lange discusies tussen het ka

pittel van de kathedrale kerk van Doornik, die te Zo

mergem de hijzon1lerste tiendeheffers waren, en de wet

houders, de geestelijkheid, de kerk- en armmeesters, no

pens het heffen van 1leze tienden. Zelfs het onderduiken 

van leveringen aan bevriende of vijandige legers kreeg 

in de vierschaar haar beslag. 

Misdrijven die met de dood of met lichamelijk leerl 

gestraft werden wan·n eerder zPldzaam. 1\'lf'n paste 

meestal de verbanning toe, waardoor rle gestrafte het 

verblijf in de parochie of binnen een hepaalde kring 

voor Pnige tijd werd ontzegd. 

Toch zijn mij enkele gevallen met toepassing van 

de doodstraf of van lijfstraffen hPkend die ik hier Wf'ns 

aan te halen. 

In 164.'1 werrl zekere .loos Grijp W<'gens inbraak in 

Pf'n ht>rherg te "' aarschool, onder lwt t·echtsgt'bierl nm 
Zomerg<'m, waar hij, onder bedreigingen de waardin las

tig viel, door de vierschaar van Schipdonk gestraft om 

« ghegceselt lP wonkn mPt ~cherpe roerli'H toltt'n loo-

9H 



)H'IHit> hlot>!lt> f'IHif' daernaer syn<> !\lajPstt>yt lP diPH<'n m 

~pai~m~ dt>n tyt van thien jaen•n I :31 l ». 

In 16-t-7 Wf'nl. tf'n~t>vol~e van ef'n straat~evecht, ef'n 

man door Pf'n mPssteek ~<>dood. J)p lijkschouwinl! had 

plaats in ht>t wethuis door de plaatst>lijkt> l!f'IIPPslwPr Pn 

in het hijzijn ,.,m de haljuw en twee schepenen. De da

der, Jan :\lartens, voortvluchti~, werd hij verstek tf'r dood 

veroonleel1l. Het is mij niet hPkPnd of hij nadien zijn 

straf onder~in~ (32 I. 

Zekere \". Yerstryn~he werd in 1679 we~Pns zeden

schennis op de voll!ende manier ~estraft. Hij moPst, ~e

knielll «in witter lat>ckene, God ende de v.·et om ver~f'

vin~ \Tae~hen », daarna in Pen kapel tt> GPnt tf' hit>chte 

~aan en er een witte wassen kaars offt>rt>n. Et>n attest van 

dt> plaatst>lijke pastoor ~old als ontlastin~ van een ver

derf' boete \·an 100 gulden 03). 

fn de nacht van ;~o Juli werd zekt>re Pietf'r Van 

Ooteght>m door dt> nachtwacht hetrapt toen hij tien scho

Vf'n tarwf' stal ten nadele van Joos Hlommf'. 11 ij Wf'rd in 

ht>t gevang van het Gravt>Hstef'll te GPHt opl!eslotPn (:34). 

Op S \'"ovemher I 7;)8 werd ter wijk VJeirlarf', ten 

lwvp van Jan \';ïlle, i11 Pen gracht achter de schuur, lu't 

lijkje gevmuh·n van ef'n pasgPI)()rt'n joni!I'Htjf'. lfit de 

lijkr-whouwing, I!Pdaan in lwt WPthuiR door PiPtPr BPyaert 

Pn .fan BPrth, hPiden gPIIf'l'siH'rl'll lP ZomergPm, in tP

gt>nwoordiglwid van dP lt'l'rJJilanrtf'tl va11 Schipdonk 

hlePk. dat hPt kind moedwillig in d1• sloot waR gPworpl'll 

I'Il door Vf'rdrinking waR omgPkonwll. ZPkf'rt' .loanna 

Hijckaf'rt, jongPdol"lttPr, nwid hij .Jan "ïiiP Pn moPdPr 

van llf't kind, WPrd hij VPrslc'k tot d1• galg VProoniPPid. 

Al haar kl1·df'rt'll, huisraad 1·11 llli'IIIH"IPn wPrdPH in lw
~o~lag g1·nonwn 1•n door dt> Wl"tlwud1•rs op d1• dorpsplaall'l 

OJII"IIJ,aar Vf•rkot·ht ( ;~;) l. 

I :$1 J H. A. I;, Zunwqtt·ru ur IIJfl. 
1:121 H.A. ( ~. Zmrwrl(t'lll ur I'J9. 
13:$) H.A.I~. Zuuwrl(f'lllllr lllfJ. 

t:$1) H.A. ( ~- Zum•·rJ:••n• ur 211. 
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Bernani Haeck werd hij vom11s van 27 Juli 1761 
wegens het plegen van verscheiuene diefstallen met le

venslange verbanning {!;Cstraft. In het vonnis stond ver

meld dat hij ter dood zou worden gebracht indien hij 

binnen de grenzen van de parochie betrapt werd. Hij 

kwam terug en maakte zich opnieuw plichti{!; aan inbra

ken en diefstallen. Bij de kraag {!;evat werd hij, na een 

kort proces op 14 ~Iaart 1766 aan de galg opgeknoopt. 

Zekere J udocus Heirbrand werd betrapt toen hij 's nachts 

het lijk van Bernard Haeck wilde wegnemen. Gezien zijn 

onbesproken verleden moest hij enkel met « outdeck

ten hoofde ende op syne blootc kniens » over zijn nns

drijf aan de wethouders vergiffenis vragen ( 36 I. 

Het is éigenaardig om vast te stellen dat alle cn

minele zaken beslecht wenJen door de « leenmannen 

vanden Lf'f'nhove van Schipdonck in Somerghem » en 

niet voor de « burghemeester, Baljuw ende schepenen 

vande Ambachte prochic ende heerlicheede van Somer

ghem » gelijk dit voor alle andere processen het geval 

was. Een ogt>nblik zou men zich kunnen afvragen of de 

heerlijkheid van Zomergem geen lijf- en doodstraffen 

mocht berechten. Ik meen hiervoor de volgende verkla

ring te mog<'n geven. Tot Yóór· 15.')9 werden de crimi

nele vonnissen te Zomergem herecht door de ~trafmid

delen van de grafelijke viNschaar, tNwijl het Pachtgot>d 

van Schipdonk, alsdan de kern van de heerlijkheid van 

Zomergem, zijn t>igen galg hezat. Na de op~chorting van 

ht>t ambacht door dt> verkoop van de hogp competentif's 

door Filips 11 aan Martin Snouckacrt, vNhuisde dt> gra

felijke vier~chaar naar Waar~choot, zodat pr voor dt> heer 

van Zomprgem n ÎPts mult>rs overh leef dan dt> st ra fmiddc

len van de heerlijkheid van Schipdonk, die eigt>nlijk ook 

de zijne warPrJ. De ht>er had pr JWr slot van rckt>ning niet 

veel helar1g hij om de galg van Schipdonk naar· Pen an

dere plaats binnen zijn rechtsgebied te docn m·crln·en

gt>n, al evPnmin om cr ePn tweedpop te richten. [)p sclw

p<'nf'n van de viPrschaar van Schipdonk warPil trouwens 

(:i6 I H.A. G. Zonwq.(t•m nr 29:!. 
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toch dezelfde van de vier:>ehaar van Zomer~em, ~elijk ze 

ook de vierscharen voorzaten van al de heerlijkheden die 

aan de heer van Zomergem toebehoorden. In feite be

r.-ehtte de gal~ van ~ehipdonk alle vonnissen uitgespro

ken binnen de grenzen van het vroegere ambacht, W' aar

schoot er buiten gelaten. 

Laat er mij tenslotte op WIJzen dat sommige proces

sen aan eerlijkheid vaak te wensen lieten en sonunige 

ambtenaren op flagrante wijze misbruik maakten van hun 

bevoegdheden om er hun persoonlijke belangen mede te 

dienen. Er zijn mij een paar gevallen hekend waarin de 

baljuw «causa offiei » een proces inspande tegen een in

woner der parochie, onder beschuldi~ing van laster en 

straatrumoer, die de betichte in het gevang van he·t Gra

vensteen bracht. Uit het getuigenverhoor, door de advo

caten van de Raad van Vlaanderen afgenomen, bleek dat 

alle beschuldipngen vals waren. 

HET WAPE:\ EN HET ZAKENZEGEL 

YA.:\ DE HEERLIJKHEID 

E.:\ DE HEREN VAN ZOMERGEM 

Van het wapen van de heerlijkheid van Zomergcm 

worden vier ver;;chillende specimens opgegeven. Het eer

ste draag als legende : porte d' azur au chef d' or à Lrois 

pais de gueules, het tweede : porle de synople au chef 

d' or à troi!'l pais de guculeM, het derde : porte d' azur· 

au chef d' argent à troi;; pais de gucules, het viPrde tPII

slotte : porte de synople au chef d' urgent à trois pais de 

gueuleH I :H }. Alle vier hebhen zr~ du;; liPtzelfde wapen

lu~r~ld ; alleen hun kleur is vcr;;l'hiiiPrHI. Bij het eerste is 

dr~ voet lwmch•hlauw en hPt hoofd verdeeld in rode Pil 

gouden pal1'n. \'an lwt tweede ÏH de vo<'l tJ:rocn en lll't 

1:!7) I )•• I ;lwllirll'k V;wrrwwyk, ltrrq.q.t.ruuf ; S•·r·urrx I' I Arrrwiril'~ rii'H 

Villr·H ... 1'1 ~··i~trwrrri•·w rlr• Iu Flurrdrr· unl'il'lllll' 1'1 rrrudr•rrr•·, 
l'urijK JIH:i, J,J. :1:11 "" :1:12 •• Armuriul dr· Flurrrlrr· du XVI" 
Hii•dr•, UiiJLI'I(I'VI'II duur Jll'rJLriiUIIH J',, JlnJHHI'J JIJ JIJ, llr :!0 J. · 
H.A. ( ;, Zurrll'rJLI'III rrr 1211. • Furrrilir·H, furrdH llururr d'lldr·k•·rrr 
rJ'AI'IIZ, rrr l:iiJO, l.I. JfJ7. 
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hoofd ~elijk aun het eerste. Het derde draa~t op een he-· 

metsblauwe voet rode en zilveren palen. Het vierde heeft 

een ~roeHe voet, terwijl het hoofd weder·01n ~elijk is aan 

dit vaH het derde. Welk vaH de vier nu het echte wapen 

is kan ik niet :.-;c~~en en een voorbari~e defiHitie kan stof 

geven lot diseusies en hetwistiHgen die de vraag tenslotte 

toch zouden open laten. Eigen

lijk heeft het vcrschil in kleur 

naar mi,jn menin~ maar weinig 

betekenis en het zal er van af

~ehangen hehheH in welke staat 

het wapen werd weergevond<>n. 

Het schild met de groene voet 

en waarvan het hoofd verdeeld 

is in rode eH zilveren hamJen 

ne~m ik voor het vermoedelijke 

echte want L'Espinoy onder-JI 

5chrijft het in 1632 reeds met~ 

de volgende tekst : «La terreet ~~~ 
, . . , . -t·~i Heerlijkheid Zomcr!(em 
~e1gneune de ~omerghem, g1- iJ 
saHte au quartier de Gand, est une tr<;~ noble et ancienne 

seigneurie, et laquclle a produict semhlahlement une no

bie familie de ce surnom : les anciens seigneurs porti'rent 

l'armoir·ie de la dicte terre, de synople au chef d'argent à 

troispalsde~ueules » (38). 

lVlet welk familiewapen dit 'an de heerlijkheid van 

Zomergem kan vereenzelvigd worden is mij niet lwkend. 

\\'aanwhijnlijk met geen enkel en zeker niet met dit \'an 

een van de bezitters van de heerlijkheid na de XIY" 

eeuw. :\1 en mag dit versehij nse I klasseren onder de weini

~e uitzonderingen op de algPmelte regel, wa11t bijna alle 

heerlijklwden voerd<>n het:.-;elfde wapen van hun ht•er, ge

lijk vele heren hun naam verhonden aan hun heerlijk

heid. Aangezien nochtans, dat aan het wapen van de 

heerlijkheid van Zomergem een zeer hoge ouderdom 

wordt toegeschreven, blijft nog altijd de mogelijkheid 

hestaan dat het kan vcrbonden worden aan een heûttcr 

(:lll) De (;hdlinek Vucnll'wijk h!(r.; o.1·. hl. 218. 

102 



van vóór de xn·o eeuw, o.a. aan de familie «van Zo

merl!em ». In dit ~eval staan wij hier weerom met een 

uitzonderinl! op de al~emene regel, n.l., dat het niet de 

heer was die zijn naam aan de heerlijkheid l!egeven 

heeft, maar wel het om~ekeerde. Immers bestond de 

naam Zomergem reeds van vóór de geboorte van het fe

odaal re~ime. 

Een valse verklarin~ van het ~emeentebestuur van 

Zomergem, gedateerd 28 October 1817, bracht mij in 

· twijfel nopens de definitie van het wapen van de heer

lijkheid. Deze verklaring werd gegeven in zijn antwoord 

op het verzoek van de intendent van het arrondissement 

Gent, met betrekking tot het vaststellen van het gemeen

tewapen der gemeente Zomergem. Hierin staat onder

meer het volgende : « considé

rant qu'il s'agit pour Ie bien

ètre de la commune de propo

ser pour armoirie de la com

mune, Ie dessein ou description 

de l'armoirie de la Seigneurie 

de cette commune ; un soleil 

dormant sur un champs de blés, 

représentant l'éte, étant Ie sym

bole en flamand du nom de la 

commune» ( :~91. Ik heb mij 

een o~cnblik afgevraa~d of de

ze verklarin~ op cni~e grond 

van waarheid berustte, omdat 

het g•~meentebestuur in lll17 nog wel goed moet ;.,!:CWetcn 

hebhen welk wapen de twinti!! jaar vroc;.,!:cr af;.,!:l'Ht'hafte 

heerlijkheid ;.,!:evoenl had. Een door de zon besdH•JJell 

korenveld it~ inderdaad een schoon 1'11 zuiver spnl10ol van 

de naam 41: Zomer~em » c·n daarin lweft lwt 1-WJJJeente
lw~;tuur ovcmwhot van ;,!:dijk, maar zijn hewt"rin~, dat dit 

warwn aan df~ lwerlijklwid Vt'riJOJid('JI wall iH vals. Trou

Wf~W; moe11L ik dat wapt"n toc·h i11 c·Pn of and<·r wap<•JtiHu·k 

lwblH:n aaHgetroffPn, wat niet lwt geval is. 

I 39) H .. A. I;, Zorrwrg.-rn nr :111 •·u J%. 
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] let verdient dat ik even de aandad1t vestif,! op het 

feit, dat het wapen van de vroegere heren van Oostwin

kel, het:t:elfde beeld en de:t:elfde kleuren draaf,!t als dat

l!:ene dat door I'Espinoy aan de heren van Zomergem 

wordt toel!:eschreven, t.l.:t:. ; portede synople au chef d'ar

gent à trois pais de gueules. Het is niet uitgesloten, maar 

daarom ook niet waarschijnlijk, dat er enig verhand kan 

hestaan hebben tussen de heren van heide heerlijkheden 

vóór de X nre eeuw. Beide gemeenten leunen immers te

gen elkaar aan, terwijl de vroegere heerlijkheden van 

de:t:elfde naam over het grondgebied van heide parochies 

I iepen, ja :t:el fs tot i•én:t:elfde reehtsgebied behoorden, n.l., 
het ambacht van Zomeq~em. 

Eif,!enlijk is over de:t:e kwestie het laatste woord 

Hof.! niet gesproken en ik :t:al dan ook :t:eer gewillig de 

oren openen voor elke redelijke en verantwoorde kritiek 

ter:t:ake. 

Specimens van het :t:aken:t:egel van de heerlijkheid 

van Zomergem vond ik op meerdere documenten : het 

was een papie1·en opplakzegel en droeg het wapenbeeld 

van de familie de 

Montmorency, een 

der laatste he:t:itters 

van de heerlijkheid. 

l-Iet :t:egel vertoon

de een rond sehild 

van ctS mm d iamc

ter, dragend een 

rood kruis op gou

den achtergrond, ge

kwartileerd met 16 

hemclshla uwe adf'

laar:;. flpt schild 

rustte op ef'n her

melijnen mantel e11 

Zakt·uz!'~t·l \'1111 de 

I ll'l'l"lijkh!'id ZnmPr~Pm 

droeg een hert og~k roon. Tussen de hu i tenrand en Pt'n 

gekal"lelrandc cirkel leest lllf'n ht'l volgende opsehrift : 

« SIGiuluml- SCABINOHUl\1- TOPAHCial- DE- SO-
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\IEHGHE:\1 - AD - CAU~A~ », (zakenze~el van de heer 

'an de schepenbank van Zomer~enl) ( -t.o). 

Eil!enaanli~ is het te noemen dat ik alleen docu

menten teru~vond die met dit ze~el bekleed waren en 

dus allen van na de tweede helft der XYlll'' eeuw da~

tekenen. :\loet ik hieruit afleiden dat tie heerlijkheid 

voordien ~een zakenze~el had ? Ik durf het veronder

stellen want ook in het werk van vicomte De Ghellinck 

Yaernewyck : « Sceaux et Armoiries des villes et sei~

neuries de la Flandre ancienne et moderne », wordt al

leen dit specimen op~enomen ( 411. Deze veronden;tel

lin~ wordt tenandere fel ~esteund door het feit dat de 

parochie in 177-1-, 1 pond 15 schellin~en ~roten betaalde 

aan zekere Pieter \Yauters, ~raveerder te Gent, voor het 

~raveren van het zakenzegel van de « prochic ende hec

relichede van Somerghem ( 42) ». 

DE HEHEN YA~ ZOMEHGE!\1. 

\Ieerdere families hebben in de loop der tijden de 

heerlijkheid van Zomer~em in hun bezit ~ehad. L'Espi

noy geeft ze oorspronkelijk in handen van een geslacht 

dat de naam van het dorp droe~, n.l., de familie «van 

Zomergem ». Ik dl"nk er niet aan de hewering van dt'ze 

lu·faamde schrijver tegen te spn·ken, maar het weze mij 

echter toegelaten op te merken, dat schrijver zijn me

ning door ge«·n enkele hron dm't staven, en dat ik, na 

een lange poging, ev1~nruin de hand lu·h kumu'tl leg~l'll 

op het minslf' document waaruit mocht hlijkl'n dat el'n 

lid van de familie «van Zomerg1~1ll » heer of vrouw van 

Zonu~rg1~m zou g1~weest zijn. Een dergelijk stuk hestaal 

waarsf'hijnlijk niet 1'11 ik verotlfh•rstel dat I'Espinoy, en 

ook anden·n na lwrn, l111n lu~wPringf'n laafdPn aan lu•t 

f1~Ït, dat Vfde familiPH d1~ naam droegf'll Vall de lwPrJijJ..

Iwid di" u~ in hu11 IH·zit lwddt·n Pn zielt zelfs « IH'er » 

1101 J),. l~lwlliru-k V:wrrlf'wijk ltlf.r.; "·''· 1•1. 21H. 
liJ) Ue l~llf'lliru·k Va•·rrlf'wijk ltJtr.; u.•·. I•!. 21H. 
112) H.A. ( ~. Zlllrwr~t••m rrr I'JfJ. 



van dat dorp lieten noemen, waar <leze heerlijkheid of 

het grootste deel daarvan, gelegen was. Over grote IJezit

tingen die de « van Zomergems' » alhier zouden gehad 

hebhen is mij evenmin iets bekend. Het zou niettemin 

belachelijk zijn de beweringen van een ander omver te 

Wêrpen wanneer men zelf geen materiaal heeft om hetere 

weder op te homveiL Er bestaat wel enige kans dat de 

heerlijkheid van Zomergen oorspronkelijk aan een ge

lijknamige familie heeft toebehoord en wij kunnen het 

voorlopig zo aannemen. Het beste wat ik dan ook kan 

doen, is de « van Zmnergems' » even in revue te laten 

passeren ( 43). 

Herman van Zomergem is 1le eerste wuarover de ge

denkschriften ons inlichten, en van wie men verhaalt dat 

hij in 1085, onder Robrecht den Fries, deelnam aan de 

eerste Kruistocht. Galterus van Zomergem hechtte zijn 

zegel aan een keure van de ahdij van Drongen, gedag

tekend 13 April 1143. Oorkonden van 1le St Baafsabdij 

van Gent spreken in 1122 van Waltcri en Boudewijn van 

03) De aanl(chaalue gegevens ovc1· de familie «van Zomergcm » 
komen uit de volgende werken : Du Chcsnc A. : Histoirc gé
néalol(ique des maisons de (;uines, Parijs I6:ll, deel 11, hl. 216 
en 227. Diegerit·k I. : Arl'llives tie l'anrienne Abbaye de l\les
sines Brugge 1876, hl. XVIII. Vuylsteke J. : (;entsdw Stads
en Baljuwrekeningen, (;ent 1900, hl. l28-H9-739 en 870. t:il
liodts-Van Severen J. : lnventaire des urchivcs de la ville de 
Bruges, Brugge 1879-1882, Naamregistt•r deel I, hl. 99-132-150-
165--130--1·12 en -196, ded 11, hl. 3 en ll6, deel lil, hl. 3 en 165, 
deel IV, hl. 276. Van Der Haeghcn V. : liet Klooslt'r ten 
Wallc en de Ahdij van den (;roenen Brie!, (;ent 1888, hl. 213. 
d'llerhomez C. : Cartuluirc tie Sint l\1urtin à T(lurnui, Brussel 
1898, deel I, hl. 181-178 en -125, deel 11, hl. 618 en 872. lle 
l'ottt·•· F. en Brot•t·kuert J. : (;esrhiedenis der Ct•mpenh'n vun 
Oost-VIaunden·n, Cent 1861-1870, « Zomt•rgt•m », hl. 11 it 15. 
Mussely Ch. : lnvcntaire des mThivt•s de Iu ville de Courtrai. 
L'Espinuy F. : Herherrhl's s11r li's untiquitez et noblesse de 
Flandrc, Do11ui 16:!2, hl. 218. I> I' S11wt ( ;, pr. 1'11 V t'rstrut'te ll. : 
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De Proosdij van l'apinl(lu tt' !\luldt•gt•m-1\.lt'it, 1\laldegem 1951, 
hl. U en 15. Van Lukert'n A.: lli~toire de I'Aithaye dl' ~uint 
Bavun, (;t'nt 1855, dt•t•l 11, lol. 11. tie Lettenlwve 1\.. : llistoirt' 
cle Flandre, (;ent 1865, hl. 285. Brucl'kacrt J. : Curtularium 
van het Be!-(ijnhof van Dt•ndennonde, l>t•ndernwnde 1902, hl. 
I:l en I-J.. llavenith A. : Hedlt'n·hes historiques sur Ie Chah'au 
ct la Seigneurie !Ie Heusden, Antwerpen 190(), hl. :llliJ. Bun
tinx J. : De A11dientic vun de (;ruven vun \'luandcn•n, Brus
sel 19-19, hl. 1·111. - R. A.G. Lund v. Aulst, let'nhoek l-173, f" 
-123 en '124. 



Zomeqrem. Ze~er van Zomer~em treedt tussen 1157 en 

1166 verscheidene malen op als getuige in het onderte

kenen van officiële stukken : in 1158 o.a., bekleedde hij 

met zijn ze~el het charter, waarbij Dirk van den Elzas de 

jaarmarkt van :\leesen voor vier dagen verlengde. In 1166 
vin1l ik hem als getuige in een acte van de abdij van 

Drongen. In verkoopbrieven van de abdij van St Pieters 

te Gent in date U April 1163, tref ik de namen aan van 

Boudewijn en Herman van Zomergem. In 1192 gaf Fi

lips van Zomergem ~ alsdan baljuw van Brugge, met tue

stemming; van zijn moeder .1\largareta, een rente van ze

ven pond op zijn bezittingen te Benlisande, aan graaf 

Boudewijn IX en zijn vrouw 1\Iargareta. Hij bqáftigde 

in 1216 St :\laartenskerk te Papinglo (Maldegem-Kleit I, 

met een rente van 30 schellingen, bezet op de heiden 

«Step», « \\astina 1le ;'\lalhem » en « Scoudehruch », al

len gelegen in de parochie van Schoondijke in Zeeland. 

Hij beweerde dat zijn tante !\lathil1le in deze kerk he

graven lag;. Deze Filips van Zomergem had veel hezit

ting;en in het Maldegemveld. \Xïllem en Zeger van Zo

mergem ·waren heren van het Land van de \X' oestijne 

in Aalter, ten jare 1203. Het baljuwschap van Brugge 

werd in 1216 waargenomen door \X' alter van Zomeq!;em, 

die aldaar in hetzelfde jaar g;etuig;de in een charter van 

Joanna van Constantinopel, en in l20H in een ander van 

g;ravin 'Iathilde. Op 4 April 121:{ ondertekende hi.i, te

zamen met andere edelen, de aete waarhij Beatrix van 

Laarne een tiende schonk aan de ahdij van St Baafs tl' 

Gent. \\"aan,chijnlijk was Walter de zoon Van Filips, 

die baljuw was van Bru:.q.~e in 1192, en van wie hij de 

functie overnam. Boudewijn van Zomergem was klerk 

van \[arg;areta van Conslantinopel ten jan~ 1250. In 1:{02 
vind ik Frank en Arnoud van Zomerg;em onder de rid

d,~rs di•~ d!~!'lnanwn aan de Slag d!'r <;.ddPn Spon·n op 
d1~ (;ro•~ning;,~koul!'r t1· Kortrijk. 

De Stadt~n·kening;1·n van Brug;g;c lusHen de jart•n 
12111-l:mo maken vt•(•l (,.d,~n van dl' familie« van ZomN-

1!'~111 ~ lwk1·nd, 1~V!'nal11 dt· HladH- l'n llaljuwn·kPning('n van 
(;,~nl o\'l'f' dt· fl!'rtodl' I :{17-J:tH. (;ftiHI'llm·cltt van Zomer-
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!!:CIU was stadsbode van Gent in April 1317. Maroyen van 

Zomer!!:em ven;chijnt op een rekening van 1325. Vooral 

\VuiLer van Zomergem komt er veelvoudig in voor, in· 

zonderheid twssen de jaren 121 B-1297. 0 p een van zijn 

zegels werd het volgende opschrift aangetroffen : « Wal

te·ri + de + Somer-gi1Cm. Do. de . Hole». Hij was dus 

heer van Heule. Was hij ook heer van Zomergem ·~ Ik 

!!:eloof het niet, aangezien hij het op zijn ze!!:el niet liet 

aanbrengen . .I ehan van Zomer!!:em wordt in een stadsre· 

kening van Bru!!:!!:e van Augustus 1303 opgetekend als 

« lekehroeder ». 1\Iargareta van Zomer·gem, dochter van 

Filips, maakte hij testament van 6 Juli 1304, al haar be

zittingen over aan het begijnhof van Dendermonde. De 

versieringen aan de vooq.:;cvel van de eerste halle van 

Brugge, werden in het jaar 1307 uitgevoerd door den 

« beeldenmaeckere Boudouin van Zomerghem ». Ghille

bicrt van Zomergem komt meermalen voor in allerlei 

documenten met hetrekking tot het algemeen bestuur 

van de stad Brugge. In 1309 trad hij op als getuige in een 

keur·e van Filips de Schoone, koning van Frankrijk. Om

streeks de jaren 1330·13:12 was hij schepen der stad. 
Ook Arnoud, Callen, Grieten, .I ans en Gielen van Zomer· 

gem kourPn i 11 a llt>rlei stuk ken voor. Om st rPeks 1330, 

dus vóór of !Hl Ghillehiert, was het schepenambt van 

Bru!!:ge in harHlen van Boudewijn van ZomergeuL ;\lis

schien waren heiden het terzelfdertijd. liet zegel van 

Boudewijn draa!!:t de vol!!:ende tekst : « S' BonJin van 

ZOMEI{.(;JIEJ\!1 » .. lori;;se van Zomergem bewaakte in 

1:~50 de goeden·n der 1\leehelaars te Bn•!!:!!:C· .losse van 

Zornel'l!:<'m was in 1:~51 procureur van d!' !!:raaf van \laan

deren hij lwl !!:eeslelijk hof van I )oomik. Ghisekin v;m 
Zomer!!:em was schildknaap van (;iiJis van Stavde, een 

der· aanvoerders van het le!!:er der Genienaars in zijn 

strijd tegen de stad Dendermonde, in !\lei n79. De he

lastin!!:srollen der Htad Bn•g!!:e over l379-J3HO W'rmelden 

.laeoppe, \\ïllt•mnw en .lanne van Zomer!!:t'm. l>e t>Cr:<tt> 

was lakenkoopman, de tweede ;;tadshode. l'iett•r van Zo

mer~em was poortwachter van Brug!!:e in I :3HO. Filip~ ,·an 

Zomer!!:elll was in 1461 onlv<llll!:t'r der stad Aalst ; hij 
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had er, samen met ZIJn dochter Catarina, verscheidene 

ei~etHiommen en lenen. De laatste die ik uit de oorkon

den ltt'b kunnen oppikken, was Ghiselbrecht van Zomer

~em, die in "\lei l-t9l, twee da~wanden land schonk van 

zijn bt>zittingen te Erembodegem, aan de ahdij van d<'n 

Groenen Briel te Gent. 

De t>erste aan wie ik met 

zekerheid het bezit van de heer

lijkheid kan toeschrijven, is ze

kere Boudewijn de Pratris, alias 

vander :\leersch. Ik heb reeds 

gewezen op een proces dat in 

1235 aan ~ang was tussen hem 

en ~ra,·in Joanna van Constan

tinopel, nopens het aanstellen 

van een ~rafelijke ambtenaar 

te Zomer~em. Yeel bizonderhe

den ZIJn llliJ over deze heer 
niet bekend. De Pratris 

De volgende bezitster van de heerlijkheid was lsa

bella van Lierde, gezegd lsabella van Ylaanderen, na

tuurlijke zuster van Lodewijk I van Nevers, graaf van 

Ylaanrleren, die ze haar hij luieven van <) April B26 
ten geschenke gaf, tf'r gelegenheid van haar huwelijk met 

~irnon rle :\lirahello, alias van llaiP, zoon van Jan, rent

meestf'r van Brahant Pn afkomHtig uit Lomharrlii:. Simon 

de \liralwllo was ePn 1-4clwtrijk man en ef'n dPr grootHIP 

gronrlhezitten; van (;Pnt f'n oml'\tn·ken. Door Filips dt> 

Goede als algenwf•n ontvangf'r van \îaandf'ren aang<'

fltf•ld, Vf'rkref'g hij fiJHWdig df' riddf'rl'litf'l Pil Wl'nl hij nwl 

d1~ lu•f'rlijklu·id van PPrWf'Z lwdl'f'ld. Om Vf'f'l onn·g<>l

matighf'df'n van zijn amhtKVf'rvulling wat lf' eammollfll'

n·n f'll fPVI'IIS ((. 11)'1 VrPl'll' (;odl'l », KIÎcltllf' hij dl' abdij 

van d1·n <;roPIIPII Bril'l lf' (;,·nl, diP l1ij nwt grol«> 1'\0III·· 

nwn I.Wid l'rt andf'rl· goPd«>n•n lw:ri ft igd1•. OndPr Iu· I lw

ll·id van .lacoh van Art«>vPid1· Wf'rd hij lot Huwaard van 

Vlaand1·rf'n aangf•to~!Pid 1'11 Pindl'lijk, al!-4 aauhang«>r van 

Artf'VI·IdP'H politiPk, op 1J \lr·i I :H(, Ir• ( ;1'111 v1·rmoord. I )t• 



Sint-Veerlekerk lP GPnt lwwaart zijn stoffelijk overschot, 

onder een blauw-arduinen zerk, waarop het volgPnde te 

lezen staat : (44 I 

Anno Domini, MCCCXLVI, die mensis maii, 

ohiit, Dominus Simon de Mirahello, Baro, 

qui fundavit & datavit missam B. Virgi-. 
nis, cum nota in isto loco et parvas, 

distrihutioJH's quotionas, in choro, et 

etiam honus pueros, orale pro anima 

De vereffening der nalatPn

schap van Simon de Mirahello 

hraeht veel moeilijkheden met 

zich. Grote twisten ontstonden 

tussen zijn weduwe, Isalwlla 

van Zonwrgem, en de erfgena

men, omwille van de verdeling 

der nagelaten goederen. Enige 

erfgenamen trachtten hiervan 

in het hezit te komen door de 

authenticiteit van ZIJn testa

mt>nl in twijfel te trekken. Het 

kwam op den duur zll ver, dat 

dt> hissclwp van Doornik t usst>n
lsalwlla van Vlaandt•n·n 

ht>ide moest komen, mt>l de hPdn•iging van iedt>reen in 

de han van de Heilige Kerk lt> slaan, die :t.ich onregel

matig enig got>d IPn nadefp van halwlla zou hwi;igenett. 

De procPsst>n die hit>1·uit voortsprolPil slet>plt'n met'r dan 

6 jaar aan, zodat moPt gewacht wordt>n tot in l :~S6 om de 

likwidatie van dt> nalatPnsehap lP zit•n voleindi:rt•n. Al dt' 

bezittingen van lsalwlla wt>nlen op 2B 1\lei I :~-1.9 door haar 

nPef, Lodewijk van Male, aangpsfa:ren, uit lwofdt> dt>r ach

lt>rstalligc rPkt>nin:ren dit> haar man, ~inum de '\liralwllo, 

als ontvangPr van Vlaanden•n niPt had vt>rdfend. Nader

hand wen! op B '\lei BS:{, Pil dit op vprzoek van Hendrik 

van Vlaanderen, 1wef van de :rraaf, t't'll on•ret>nkomst 

gt>sloten waarin vooral ht>paald Wt>rd : )i dat de :rraaf 

(11) Vn•diuH 0.: (~t'llt'Hinl(ia t'un1itum Flauclriae, Brtll(l(t' 161:1, dt•t•l 
IJ, hl. 266. 
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pn ZIJn opvol~ers in het bezit zouden blijven van het 

« hof ten \'\'alle » (het latere Prinst>nhofl, en de weiden 

~ele~en tussen dit huis en de Gentse Lieve, die Simon 

hadden toebehoord : 2 l dat lsabella en haar tweede echt

l!enoot, Arnoud van 1-leurle, in lwt hezit mochten blijven 

van de heerlijkheid van Zomer~em, maar <laarente~en al

le rechten verloren op de heerlijkheden van Kaprijke, 

Eeklo en Lemheke. (4.5). 

Na de dood van Simon de :\lirahello hertrouwde lsa

bella met Arnoud van Heurle, heer van Rummen, die 

stierf te Luik in 1373. Zij zelf overleed te Gent op 27 

.\Iaart 136.5 en wenl bij~ezet in de ~rafkelder van haar 

eerste echt~enoot. Haar ~rafsteen liet het vol~emle le
zen: (46). 

Anno Domini, .\ICCCLXV, XXVII die mensis 

.\lartii, deceffit Domina Elisaheth, fi-

lia naturalis honac memoriae, Domini 

Ludovici, comitis Nevernencis, primo(,!:i-

niti, Roht>rti, comitis .Fiandriae, Uxor 

rptondam Symonis de Mirabello, anima e· 

jus requiescat in pace,. AmPn .. 

Volgt>ns Bf'rtPn f'n De Potter, die zich op hun lwurt 

aan ander!' schrijvt'rs referPr<>n, o.a., aan L'Espinoy, zou 

ZomPr~em door lsaht>lla verkocht zijn w·worden aan haar 

nf'f•f (!raaf LodPwijk van Mal<', di!' <'r zijn natuurlijk(' 

doehtr·r, BPatrix van Blaesvt>ldt medf' hP~iftil-!df', l<'r 1-!P

Iegf'nhPid van haar ltuwPiijk mPt FiJipil van Massf'nwn 

(47 ). Dat is juiHt, d1wlt ik vProorloof mij van hiPr f'<'ll 

kiPinP reclttzPttin[!: lf' dof'Jl. Bf'atrix van Blaf'sveldt was 

nif't df' natuurlijk<' d1whtf'r van LodPwijk van :\faiP, maar 

WPI 1'1'11 kJ,·illdo,·lttl'r lan~H ha~o~taardzijd1' van dP ~-!raaf. 

llaar vadf'r waH Holwrt Tillck,·, aliaH Mar/·cltal, mark-

I 151 V11n ll..r llm·I(IH·11 V. : n.t•. hl. 71. 
Ue l'nllt·r F. 1'11 llrflf•t·kllf'rl J. : u.t·. hl. 12 1'11 13. 

I HiJ Vn·diu11 0.: ''·''· dt•t·l 11, ltl. 2M•. 
( 17) llt·rll'll IJ.: u.r. hl. 115 •• dt· Snint Ct•nui~ J.: 111Vt'11lllirt· 111111-

lyti•pu· dt•H .-lutrlrt•K dt·M t•umlt'K dt· Fl11ndn·, 1;,.111 IHI2, lol. lil, 
nr 1719. 
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~?:raaf van Vlaanderen en heer van Blaesveldt, en haar 

moeder, Beatrix van Vlaanderen, bastaarddochter van 

Lodewijk van Male (48). 

Filips van Massemen (hij hePtte ei~enlijk van Hasse

~hem maar was heer van Massemen) was een zoon van 

Gerard van Hasse~hem, ~ouverneur van Hijsel, Douai 

en On·hies en een van de meest actieve leden van de 

Baad van VlaandPrPn en van 

de ~?:rafelijke audiëntie ( t 26-6-

1396), en van Catharina van 

Axel (-( 1:388). Samen nwt zijn 

vader zetelde Filips in de ~ra

felijke audii~ntie en streed naast 

hem onder de ~rafelijke troe

pen hij het hele~ van Dender

monde door Haas van Herze)p 

m 1379 149l. Hij stierf op 

St Niklaasda~ van het jaar 

1414, zijn vrouw op 26 Maart 

14:~2. Beiden li~~?:en lw~raven 

in het koor van de kPrk van 
Hassl'p:h<'m van Massem<'n 

ZomPrl!:em, onder een ~rafstepn, waarop vol~ens Vn·dius 

het vol~etHIP lP )pzen stond : ( SO) 

Hier li~ht he~raven myn hf'Pr Philips van 
Masseme 1 !wen• van Somer~llf'm I diP slarf 

1414 sintf' nicasen da~h. 
H. I. P. 

llier li~hl lw~ravpn Beatrix van Blaf'swldt I 
vraiiWP van Sonwr~lwm I myns hf'erPn l'hilip~ 

van !\lasS('IIIP wyf was I dit> start' anno l·H2 
df'n 26 !\lanlt•. 

H. I. 1'. 

lliet· li~ht hP~raven Lodewyek van :\lassPlliP I 
haPrliPdPr knul was. 

Bidt vom· haerliPdn ~it>l1•. 

(IR) Vrt'dius 0. : o.e. d!'<'l ll, hl. 297. 
(.1.9) Vredius 0.: o.<'. hl. 295. Buntinx J.: o.e. hl. !li en !)j, 

(50) Vr!'dius 0.: o.1·. deel 11, hl. 29i. SandPrus A.: Flandria Jl. 
lustrata, HottPrdam 17:!2, dePI I, hl. 156, de..J 111, hl. :!:"!1. 
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Aan!!t>Zit-n Filips nlll :\lasst-nH'n gt-t>n kindt>rt>n na

lit>t. kwam de het>rlijkht>id van Zomf'rl!em in handt>n van 

zijn broedt>r Jan van \lasst>nwn, heer van Axt>l PH van 

LaarnP l Slt. 

Kort daarop vind ik rPt>ds lsahPIIa van 1\T assPmt-n, 

dochter van .I an. als vrouw van Axel, Laarne en Zompr

l!em. Zij was l!ehuwd met Boudewijn de Yos, ridder, heer 

van Pollare en van Lovt>ndegem, zoon van BoudPwijn en 

nlll Beatrix ,-an Ackere, die stierf op 4 .Januari 1423. 

ls:lhella o\·erleed op 24 .Januari 1427 en al haar ~oedert>n 

vervielen op haar zoon Boudewijn, die op :~ .Juli 14.12 te 

Bru~~e overleed, waar hij in het Kartuizerklooster be

~ravt>n werd. Zijn broeder Boudewijn erfde zijn nala

tPnschap, waaronder de heerlijkheden van Zomer~em t>n 

van Lovende~em. Hij was !!f'huwd nwt :\lar~areta van Lo

vt>ndP~Pm l + 8-3-1423 ), dochter van Hoeland van Lo

vPnde~Pm en van :\Jargart>ta van Prapt l S2). Na BotHIP

wijn's dood ,-en·iPl ZomPr~Pm aan zijn zoon BoudPwijn, 

~ehuwd met ]accpwline van GrysperrP, weduwP van GP

rard van :\Jaldt>~em. 

Boudewijn de Vos, dP laatstp waarovPr ik hf't hiPr 

lwh, was ~roothaljuw van G<'nt van 1444 tot 1449 en voor

sdwrwn clPr stad in 14Sl, postjPs die hPm in ~rotP moPi

lijkheden hrachtPn ~edurPrHie de opstand van df' « ~oede 

stt>de » te~en Filips de GoPdP. Als lwstuurdPr van 's ~ra

VPn finantii:n, had hij zich rPPdR aan mPni~ ver~ri_jp 

plichtig gPmaakt, zodat hij tot dP ~alg WPrd veroon!Peld. 

Op 2 Novpmfwr 14SI traehttP hij, ~elwlpen door PPll paar 

vriPndPn, d1• stad lP ontvluchtc>n, maar WPrd PVPJJ huifPil 

de poortPn door de stadAiwwakPrM op~PIIIPrkt en gPvan

kf•lijk naar lwt f'haMtf'IPt ovPrg1·hracht. I >1• SdP I )p(•emiH'r 

daarop, lwt wa11 t•t•n Zorulag, WPrd d1~ Vo11 uit zijn ePI ~P

haald t•n op dt· \' rijdagmarkt op lu·l Mchavol ~el'ltPid. 

Dank aan nwnigvuldigf' vPrzoPbwhriftt•JJ, o.a. door df' 

graaf van f•:,.tampt•!!, dt· l'rirrR-BiMst·hop van I ,u ik Pil dt~ 

151) Vn·diuM 0. : "·''· dt·1·l 11, 1•1. 2% 1'11 2'!7, 
1:;21 d1• J.,i~eny kun.: SI'ÏJllll'llrÏI'M d•·M l.'lundn·M, uiiJCI'JCI'VI'II in An· 

nult•H du t'l•n·l1· urdu'·"l"~o:iqw· 1·1 ldMiflriqlll' d'A ud•·ru11'1'd1•, jUli I'· 
lfllllJC JIJ:!(, 1'11 111:17. 



ma~istraat van dezelfde stad, werd het vonms veertien 

da~en uit~esteld. Op 19 December stond de Vos ander

maal onder de bijl van de heul, en beloofde daar plech

ti~, geknield naast zijn biechtvader broeder J acoh Om

wedere, dat hij, « wanneer men deur des ~henadicheyt 

Gods hem ~ratie doen wilde », zijn leven lang als ~oede 

vriend van « allen de inwoonrlers der stede van Ghent )> 

aldaar zou blijven wonen. De Gentenaars, blijkhaar niet 

hijster op de vriendschap van de Vos ~esteld, eisten« met 

luirle stemme » het hoofd van de hedrie~er. Boudewijn 

deed nieuwe beloften. Hij wilde 600 pond aan de stad 

schenken om er ~raan mede te kopen en zou al de gelden, 

die hij zich ten nadele van het Gentse volk onrechtmatig 

had toegeëi~ell!l, terugbetalen. 

Hij werd verhoord maar voor

zichtigheids· en zekerheidshal

ve opnieuw in het chastelet op

~esloten, tot wanneer hij aan 

zijn beloften zou voldaan heb

hen. Boudewijn hield ook 

woord en schonk hovendien aan 

de stad twaalf paarden, terwijl 

hij er no~ zes andere op ZIJn 
kosten liet otlderhouden. Hij 

had het Gentse volk dat men 

hem zou vergeven om a I het on

rechtvaardige dat hij misdreven 

had en ver~af op zijn heurt al 

J)p Vos 

de smaad die hem, als 

«man van grooter eeren, van ootmoedighen ende soeten 

heleede ende eersaemer conversatien » had aangedaan 

(53 ). 

Het huwelijk van Boudewijn tle Vos bleef zonder 

kinderen, zodat de heerlijklwid van Zomergem te heurt 

viel aan zijn hroetler .Jan, die haar in 1461 te geldl' maak

te aan Jean Coustain, ridder, heer van Navilly Pn ct'rste 

kamerheer van Filips de Goerle (S..J.). 

(53) De Potter F. 1'11 Broel'knl'rt J. : o.r. hl. 1:1. Ook « LoH11tlt•· 
gcm», hl. 12 ;, 16. 

(5·0 De Pottl'r F. 1'11 BroPrknPrt J. : « Love11tlt·~Ptll "'• hl. 12 t't 16. 
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Het lot van onzt> nieuw hee1· was minder ~unsti~ 

dan dit nm de Yos. Zeer ~ewaanleenl door Filips de Goe

dt'. die hem als zijn ei~en zoon beschouwde, verwierf hij 

op zeer korte tijd een niet te onderschatten fortuintje. 

HPt wer,l t>chtPr zijn on~eluk. Zijn vrouw, lsahella '\la

chefoing, een hoo~moedi~e dame, tlroe~ weldra die hoo~

moed. zó lwo~ in de borst, dat zij al de andere hofdamen 

onder de voet liep en hun tot haar vijanden maakte. Het 

C'r~ste was, tlat die vijandschap zich had uit~ebrPid tot dP 

pt>rsoon van ~ra,-in tle Charolais, die niemand minder was 

dan tiP aanbPden echt~pnote van Karp) de Stoute en 

sdwondochter nm Filips de GoPtle. Coustain was slim ~P

noe~ om te weten dat dit ~evaarlijk spelletje van zijn 

vrouw nipt in zijn voortlePI kon eintli~en en had pr niets 

ht>tPrs op ~e\ondPn dan te trachtPil van Karel dP StoutP 

uit tiP we~ lP ruinwn. Het ~ebeurde omstrePks 146:3. Cous

tain ~Plaste ePn nrme knaap, met name Jean d'lnchy, om 

in l\ormandiP et>n dosis vt>qóf te ~aan haiPn. J)p knaap. 

verlekkenl op de ht>loofdP fooi, volbracht de taak maar 

wanneer zijn laf'tgevf'r hem de bf'loofde fooi Wf'i~erdf', 

klof'g df' knaap hf'm aan hij Filips de (~oede. Coustain, 

door eigenhandi~ gesehrPVf'n hrif'vf'n in het nauw gf'drf'· 

VPn, bPkPnde zijn misdaad voor de bisschop van Doornik 

Pil rle hf'Pr van Croy, Pn Wt>rd in 14(14 in lwt slot van Bu

pPimonde het hoofd afgf'slagPn. Om de lafhartighPid van 

zijn misdaad gof'd in hf't licht lf' stf'IJPn, ht>val Filips dP 
(~ot·de, dat men lwrn, in IPgt•n.,ff·lling met dt> gPhruikt'n, 

dirt>rt na zijn lwrechting van zijn guldPn f'poren zou ont

doen. A I rit• got·rlt·rPn van Cou8tain WPrriPn aangpsfagt·n Pn 

f't•n rlt~el daarvan, waart111rlf'r rit> hPPrlijkht>rlt>n van Zo

mPrgem Pfl LovPJJdt•genJ, door Filip~! df' (;,wdf' hij hrit•vPn 

van 2 April l..Jfvl, IPII g~"t·wlwnkl• I!~'I!~'VPII aan zij11 hal'41aard

zooll BoudPwijn dP BourgogrH•, hijg1·naamd va11 HijHPI, 

haro11 va11 BaH)!flllolo "11 IH·n van \laHilly. I lij w1·rd p;P
horPII 11' HijHt•luit t•1·n Porlllf,!:PHP da11w, nwl IHIIIIP Catha-

rifla dt· 'Jï,.,.f,·rit•M, l11rwdP "'"' \laria \lalllwl, dodJIPr van 

.loallllf'i'! d,. la <:1·rda, di'" lwm f'f'fl zoon 1'11 IWI't' dol'hiPI'i'! 

Jowlu111k. Boudl'wi.in dl' Bourgogrw waM 1•1·n df'r knap;~Jp 

"""'1'11 aan lu·t lwf van FilipM d1· ( ;1wdf' Pil dP,.d zirh \oor

<JI "fHIII'rkl·ll door zijn rwtlwid, zijn oulwri;~rwlijk1• hou· 
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din~ en de ~lansrijke pracht van ZIJn uitrusting. Op zijn 

helm zwaaide een lan~e ~roene wimpel met zilveren f ran

jen. Hij vergezelde de hertog op al zijn oorlogspaden en 

voerde het bevel over <le vloot die door zijn meester naar 

Afrika werd gezonden om daar te strijden tegen de «af

valli~en ». Ingevolge een misnoegdheid, waarvan de re

den niet bekend is, verliet hij het hof van Filips de Goe

de en trad in dienst van de Franse koning Lodewijk XI, 

van wie hij met de graafschappen Orbec en Normandië 

bedeeld werd. ~!eldra verliet hij ook het Franse hof om 

zijn bastaardbroeder, Karel de Stoute te vergezellen naar 

de sla~ van Granson en nadien naar deze van Nancy, waar 

hij werd gevangen genomen. Hij stierf in 1505 (55). 

Eerten verhaalt in zijn « Coutumes du Yieuxbourg 

de Gand », dat Boudewijn de Bourgogne Zomergem werd 

afgenomen omdat hij zich tegen sommi~e inzichten van 

Karel de Stoute zou verzet hebben ; deze zou de heer

lijkheid nadien geschonken hebhen aan de opzichter van 

zijn hofbakkerij, Willem de Terny, ten levenslangen titel. 

Elders wordt gezegd dat Zomer~em door Karel de Stou

te ten ~eschenke werd gegeven aan zijn kamerheer, Ka

rel de la Viesville, als vergoe!ling voor de schade die de 

hertog hem berokkend had wegens oorlogsfeiten, op zijn 

heerlijkheid van Frétoy. Op het eerste zicht schijnen lwi

de gezegden met elkaar in te~enspraak, maar wanneer 

men er echter aan toevoegt dat voor lwide ,;chenkingen 

~een datum wordt opgegeven, kan men gerust aannemen 

dat de Terny kort na de schenking overlt>ed, zodat de 

(SS) Voor de familie «de Bom·~o~rw » ruadplt·t·~tle ik dt• vol~l'ntl<' 
W<'rk<'n: Vr<"tlins 0.: o.t·. d('(•l 11, hl. ·106 à -109, 291 <'11 150. 
ti'J-fcn·kenrotl<' J. : Nohilnir<' tl<'s l'ays-Bas <'I dn Comté ti<' 
Bour~o~nc, G<"nl 1865, hl. 807 <'11 vl~. ll<"nne A. : Histoire tin 
rè~ne de Clrarl<'s Quint en ll<"l~itJIH', BrussPl 1858, tlt•t'l YIT. 
hl. <l7 en 157. Cartillièri 0. : Ln rour tlt•s dues d<' Bour~o~rw, 
Parijs 19-t.6, hl. 166-:H7 <'11 323. Bnrtit•r J. : Charles I<' Témé
rnire, Brussel 19(.~, hl. 31 <'11 :l2. De l'nllt•r F. Pn Brneekaert 
J. : o.t•. hl. 13 en U. (;esehi<"denis vnn Vlnnndt•ren, uit~e~<'VI'Il 
o.l.v. Dr. H. Van Hooshrot•rk, Stnndannl-hot•klumdt'l Anl\n>r· 
pen 19-l9. Bio~rnplri<' Nntional<' de Jll'l~ique, Brussel 1868, 
deel II, hl. 8-(.(i à 852. H.A.(;, : fnvenllrir<' tlt•s nrehivt•s tlè
(lnrtcmPntnles tin Nord, SPrie B, volume 2, Cnrtulairl' tlt• Flnn· 
tlre, 1.1. 180·183 en 229, volume I, tlt•el 11, hl. :ll5 en 316. 
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heerlijkheid nm Zomer~em teru~ aan het domein kwam, 

en zo het voorwt'rp werd nm de laatstgenoemde gift. 

Omstreeks 1530 was Zomergem in het bezit van Char

les de Bourgo~ne, enige zoon van Boudewijn en van Ma

ria :\lamtel. Berten maakt hieruit op, dat de verheurd

verklarin~ ,.<Hl de heerlijkheid 

op Boudewijn de Bourgogne 

niet definitief zal geweest zijn. 

Best mogelijk. doch in dit ~eval 

blijft het een open vraag waar

om Karel de Stoute de heerlijk

heid aan de T ern y schonk ten 

« levenslangen titel ». Charles 

cle Bourgogne was heer van 

Bredam, kamerheer van Karel 

Y, en gehuwd met Margareta 

de \\"erchin, dochter van Nico

las, baron van \\-erchin, groot-

drossaard van Henegouwen, en 
De Bourgogne 

van Yolande van Luxemburg. Dit huwelijk gaf zes kin-

eieren. Jacques, de owhte zoon, erfde na de dood van zijn 

vader omstreeks 27 September 1538, de heerlijkheden 

van Bredam, Falaix, Zomeq~em en Lovendegem. Hij was 

omstreeks 1.505 geboren, hu~vde voor de eerste maal met 

Yolande de Brederode en na haar dood met lsahella de 

lhmerswale. 

De loshandige .Jacques, die vroeger reeds een vcr

grijp tegen de statuten van de Orde van het Gulden \"lic8 

met gevan~ had bekocht, wPnl nadien van ketterij vcr
dacht, waardoor hij in ongenade viPI hij Karel ,. dit> al 

zijn goedc~ren verheurd vc·rklaardc 1'11 op 21 Maart LS47 
te gelde~ maakte aan c;aHJHlr Duce i ( 56 I. 

I>c~ze nieuwe hcc~r van ZonH·r~l'lll wm; een Flon•JJ

tijm.f: finanric~r die~ zidt te Antwc·qwn gevcHtigd had ; 

een arhitragc~ur, doorwintc·rd IIJH'C'IIIant c·n I!PWt•tc·nloot-~ 

1:",(1) ll•·tull' A.: 11.1:, dr·r·l VIl, 1,1. 17 1'11 157. J),. l'ullt•r F. 1'11 llroc· 
f·kat•rl J. ; u.r·. l.I. 11. 
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man, die voor ~een enkel middel teru~dcin:;dc om :t.iclt 

te verrijken, :.-.:elfs niet voor moordaansla~ op een mede

din~er. Ducci verte~enwoordi~de Ka1·el Y van 1542 tol 

1550 op de Antwerps3 ~eldmarkt, wi~;t door allerlei ~e

niepi~heden de ~cncgenheid en het vertrouwen van de 

keizer en zijn moeder te winnen, en hun door herhaal

de geldverschietingen voor 's keizers oorlogsdoeleindcn, 

aan ûch te verpliehten 1571. 

Ook Ducci bleef niet lang m het bezit van Zomer

gcm, want kort na de aankoop liet hij de heerlijkheid 

opnieuw aan het domein over in ruil voor de heerlijk

heid van Kruibeke I 58 I. 

Kort daarop kwam Zomer~em 111 handen van de fa

milie Snouekaert ; een oud vlaa~ns adellijk l!eslaeht : 

die de:.-.:e heerlijkheid gedurende ruim anderhalve eeuw 

m heût hield. 

Het is onnodig te herhalen hoe zekere :\lartin ~nou

ekaert in 1SS9-Li62 van de heerlijkheid in het bezit 

kwam. De:t.e Martin werd op 16 
Augustus 1S14 te Gt>nt ~ehoren 

uit het huwelijk van .VIartin, 

secretaris van Karel Y ( ~ehoren 

te Bn1ggc 16-4-l.,JH6 en er ovt>r

lcden 6-10-1.538) en van Livine 

Bcnning lg<:>boren 13-6-1491 en 

overleden 28-2-IS2BI. Hij stu· 

deerde te Gent tot lie<:>nciaat in 

de reeht<:>n, was in 15:{8 advo

eaal en t•er!<te pcnsionari:-; van 

de Baad van V laan deren, selw

pen van Brugge in I S42, nota-
ris Ie (;ent in IS-t.,t., rPehtsge

leerde te Bnq.q~e in ISS2, van ISS7 tot IS(J7 griffit>r al

daar, kwam nadien naar (;t•nt lt•rug waar hij overleed op 

27 April 15(19. In 1541 l111wdl' hij nwt dame .lossint' Om

mejager, weduwe van ~laillard Thierr~ n, doehtn ,·au 

1571 (;t•st·hiedt•nis van\ laandt•n•n, tlo•l'l 1\', hl. 298 it :1111. 
( 5!! I lle l'otta F. 1'11 llrtH"t"kaerl J. : o.t•. hl. 11. 
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J ac(ptes en van 1sabella van Hove, en na haar dood in 

1559 met PasqueUe Adams, dochter van J\laurice. Keizer 

Karel Y verhief hem tot de adelstand en verleende hem 

op 8 l'lovember 15-t.-t. het volgende wapen : « d'or à l'aigle 

de sable, partie d'argent à trois bandes de sable » ( 59). 

De St \\'ulburgakerk te Brugge bewaart zijn stoffelijk 

overschot. 

l'la de dood van .'\lartin kwam Zomergem aan ZIJn 

zoon ::\Iartin, die ook heer was van Herzele, Schaubrouck, 

~ekke, Beke Cattenbrouck en Stoktevijver, allen heer

lijkheden en lenen die binnen de grenzen van Zomer

gems' grondgebied gelegen waren. Martin was gehuwd 

met J acqueline van den Bussche. 

Zijn zoon ::\lartin volgde hem als heer van Zomer

gem op. Hij was gehuwd met l\larie Lansaem, vrouw van 

Del \\' aerde, dochter van J osse en van l\'larie van den 

Broucke. Hij werd op 10 Januari 1633 tot ridder gepro

moveerd en stierf te Zomergem op 16 Augustus 1638, 

waar hij in het koor van de kerk begraven werd. 

Zomergem en de reeds ge

noemcle leengoederen vielen te 

heurt aan zijn zoon l\Iartin. Ge

boren in 1621 huwde hij op 7 

Augustus 1642 met Marie l'Her

rnite, dochter van Antoin, rid

der, president van de Grote 

Haarl te :\Iechelen, en van Anna 

Gi lli!l I t Zomergem 6-8-Hl(ll ) . 

!VI:!rtin verkreeg de ridden;titel 

op 2:~ September I (,42 en stierf 

te ZonH~r~cm op :~ Scptemher 
16:)2. Zijn w(·duwc hertrouwde 

met Tlwodoor de Carnaq~o, 

\ 

\ 

J 

/ . 
--

~ 
De J on~hc 

lwt:r VUil AerlliVPide. Tot vt'H'1r de cerHte wereldoorlog 

vo11d lllt'll in het koor va11 de kerk van Zomergem een 

( J1J) :\'ullilain· ... J,J. 180 I r·n I 802. lliuJ.~ruphh~ Nationale ... deel 2:1, 
111. 58 •·n :i'J. (~uilliard J.: llruj.\I'K 1'1 Ie Franc·, llru~J.IC 11!60, 
d•·c·l VI, 1.1. :112 1'11 viJ.\. 
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blauw-arduinen ~edenk!:itcen met de wapenen der fami

lies Snouckaert, Lan!:iaem, van den Bussche en van den 

Bwucke 160 1. 

i-I un :won Martin was de laatste uit dit ~eslacht die 

Zo~nel·~~l'n in ~ijn bezit heeft ~ehad. Hij was gehuwd met 

lsahella de Blitterswyck ~geboren te Gent in ló43 en er 

overleden op 7 November 16941 en overleed in het :rroot 

Colt-ge te Leuven op 19 October 1693, aan de ~evolgen 

van verwondingen opgelopen in de sla~ van Landen te:ren 

de Fransen die plaats had op 29 ] ui i H>93 ( 611. Zijn 

stoffelijk overschot werd hij~ezet in de familiekelder te 

Zomer~em. 

Na de dood van J\lartin verkochten de erfgeJwmen 

op 15 December 170(> al de na:rehtten allodiale en feo

da Ie goederen aan jonker Jan Theodoor de J on:rhe, heer 

van ~1alhurgh en Ter Heyden, voor de som van 70.600 

~ui den ste1·k permissiegeld ( 621. 

Jan de .Jon~he verkocht op ZIJn beurt Zomer~em op 

27-9-1738 aan Anna Marie van den Eechaute, \Touw 

van ~· anneghem, dochter van 

Ferdinand, heer van Bulbin. Zij 

huwde op 9 Scptemher 1695 

met Charles Fran~ois Bym, ba

ron van Bellem en ."'cheu rve I de, 

heer van Eekenbeke toverleden 

te Gent op l-12-17151 en stierf 

op 4 Mei l75B. 

Aange;~,it·u ZIJ haar enige 

doeltter en diens eehtgenoot 

overleefde, kwam de heerlijk

heid van Zotner~em aan haar 

kleindochter, Mar~areta Eli;;a

heth Barhara, gehoren barones 
\'au dt•n Eedututt• 

de Wassenaar, gt•huwd in 1761 te Am~terdam met Louis 

(601 Nuhilairt• ... hl. 11!02. 1\.erkre~i~tt·r v. Zunwrw•m ur 22, hl. 130. 
(;ailliard J.: u.!'. dt•el VI, lol. 372 t'll vl~. 

(61) J'-'uhilaire ... hl. 11!02. 1\.erkre~i~ter v. Zumt·r~t·ru 111' 22, hl. l:lO. 

(62) H.A.(;. Zumer·~em ur 125. 
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Ern<>st Gabriel de 'lontmoreney, heer van Nt>uville, ba

ron van 1-louchin, kolont>l en later· majoor in dienst van 

Keizerin :\laria Tht:rt:sia, zoon van Louis François, prin:; 

de :\lontmort>uc~·, ~raaf van Lo~ny ( ~eboren te Gent 22-

12-1705 <>n er owrleden 25-7-17:16) en van Marie Anna 

Tht:rt:sia lhm (~ebort>n te Gent 1-1-1707 t>n er overleden 

17-8-1738). 

Aldus komen wij aan de 

laatste bezitster van de heer· 

lijkheid, m de persoon van 

Louise :\larie Coleta, princes de 

:\lontmorency, {!ehoren te Gent 

op 31 :\lei I 76:2 en gehuwd op 

31 December lï78, met Jozef 

:\larie de Lorraine, prince de 

Yaudumont, !!raaf van Brionne, 

hertol! van Elhoeuf, kolonel in 

het lel!er van kouinl! Lodewijk 

XY I van Frankrijk. Louise 

werd vrouw van Zomerl!em na 
de dood van haar moeder, De \lontnwreney 

hamnes de \X' assenaar, en hleef het tot aan de Franse 

tijd 16:~). 
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TWEEDE DEEL 

GEENCLAVEEBDE HEEHLIJKHEDEN 

Binnen de p;renzen van het grondgebied Zomerp;em 

lagen een groot aantal heerlijkheden en lenen of encla

ves daarvan. Hun hehandelinp; is het onderwerp van het 

twee(le deel van mijn werk. Laat mij toe vooraf te wijzen 

op het feit dat niet alle heerlijkheden en lenen tot aan 

het einde van het ancien rháme hieven voorthestaan ; op 

een bepaalde datum schenen ze voorgoed uit het gezichts

veld verdwenen. \'Cwraan dit te wijten is ? Ik meen hier

voor in de eerste plaats de godsdiensttroebelen der XVI• 

eeuw aansprakelijk te mo~en stellen. Na de beroerde 

heeldenstorm en de ontelbare onlusten en oproerigheden 

(lie de geuzentijd met zich bracht, waren onze parochies 

bijna totaal verlaten en waren onze gewesten een soort 

niemandsland geworden. Vage gronden, afgebrande hoe

ven en woningen vertoonden het toneel waar lange tijd 

welvaart en rm;t hadden gd1eerst. Een groot deel van de 

bevolking was naar· veiliger oorden geducht, velen waren 

vennoord geworden. I )e heerlijkheden lagen ,·erlaten en 

de heren hadden er geen afgevaardigden meer om over 

de belangen van hun gt·hieden t!.' waken. Het was trou

wens ook niet nodig want het land werd niet meer be

bouwd zodat het geen zin had renten te innen. 

ls het dan te verwonderen dat na I 600, warmeer 

het leven ten plattenlande opnieuw kleur !.'n vorm her

won, ve!.'l heerlijkheden en lt•Helt hu11 W!.'dl•rgehoorte Hiel 

keltden "? Dat zij door grolPre heerlijkhede11 Wl'nlen op

geslorpt of door het grafelijk domein wenfen ingPpalmd ? 
Dit schijnt vooral het geval tt· zijn gew!.'est met kleine 

lenen zoals Stammerarde, Overdam, Bein'rulerlaere, Telt 

Broucke e.a .. I>e twee laatstgeltoemde heerlijkhede11, die 

zich over Zomergem e11 Honsele uit~treklt'lt wenlen in 

1479 in leen gehoude11 door Anselme Opieius :\donH', 

heer van Honsele. Behalve een n·ntt•boek van dit jaar 

vond ik over deze twee lenen geen andere doeumeHten 

waardoor ik de mpning opper dat de ~odsdit'nsllroelw-



len deze twet' lenen vnnr~oed van het toneel deden ver

dwijnen. On~eveer hetzelfde kan ~eze~d worden van de 

heerlijkheden van Stammerarde en van Overdam waar

\ an reeds in de .\. yo eeuw ~een sprake meer is. 

Yol~ens een verkhtrin~ van de wethouders van Zo

mer~em, ~edateerd ~4 October 1782, la~en er toen bin

nen deze ~emeente no~ de vol~ende heerlijkheden ~e

ihiclaveerd : Sint Pieters of het Proostsche, Briarde, de 

Platte Gaverije, Den Rudder, Hoetsel of het Breusleen, 

Kruisstrate, Ronsele, Berendale, Oostwinkel, Lovende

~em, Pilkem, Rij vis, Leyschoot en het Land van de " 1 oes

tijne. Geen sprake meer van de heerlijkheden van Her

zele, - een zeer belanp;rijke heerlijkheid nochtans -, van 

Cattenbrouek, van Beke, van Schaubrouck, van Nekke, 

van Laetschip en van Leke. Deze heerlijkheden beston

den nod1tans no~ in p;enoenul jaar, want de heerlijke ren

ten werden re~elmati~ ieder jaar in~evonlenl tot aan de 

Franse Hevolutie en ook werden no~ al de wettelijke 

passeringen voor de schepenbank van deze heerlijkheden 

gedaan. Een verklaring hiervoor is wellicht aldus te I!C

vcn, dat alle heerlijkheden die door de wethouders niet 

werden opge~even, aan de heer van Zomerl!em toehe

ltoorden en zo gezegd deel uitmaakten van het «Am

ha('ht, de prochic ende heerlichede van Somcrghem, ller

!-iele, etc '-'· In elk geval moet worden aangPnomen dat de 

meeste heerlijkheden die hinuen Zomerl!em huu plaats 

vonden, nog het-~londen l1ij de opHchorting van het an

•~icn ri~:,.drne door de 14,ranr;en otn~t re(•kto; l79S-l796. 

J)f<: IIEEHLI.JKIIEIIJ VAN IIEHZELE. 

llf'l wt·inigt• lltalt•riaal waarovl'r ik mot·ht llf's('hikkt•tJ 

lwdt mij ni1·1 lof•gplatPII dt·:.w llf'laugrijkt• lu•t•rlijklwid 

opui1•1Jw lt· n~t'lllllllrut·n·n. Ze lag JIJt•! tal va11 afzotJdl'rlij

ke def'ltjt•l-l Vt~r11pn·id ovt·r garuo~ llf't I!I"OtJdgt·hit•d van Zo

rru~rgf'm 1'11 lit~p lri1·r 1'11 daar wt•l t't'llll l'llkt•le hutJden•tJ 

OVt•r dt• l!rf'lll-l. \' o lgt'IIM llf't 1'1'111 t•fJot·k 1'11 t•tJkt•lt• \\'t•lll•l ij

kt~ fHll-!1-ll'ringt·n mot•l llf't I!I"O!I :..wlt•gt·u llf'hlw11 ll'r wijk 



Korteboeken, westwaarts de Korteboekstraat in de rich

Ling van het heerlijk kasteel van Zomergem, dat tot het 

foncier van deze heerlijkheid behoorde ( 641. 

Volgens het denomhremeut liep dit foucier; d.i. het 

deel dat de heer als persoonlijke eigendom bezat, over 6 

gemeten 131 roeden, en bevatte «het casteel metten hof 

van plaisance, hoomgaert (laeronder hegrepen, hondert 

roi.~n erfve op den suyt cant vanden selven boomgaert, 

metten édificii::n, sclmere en st all ynghen daer op staende, 

gmot in gheheelen X1XcXXXl roeden » ( ö5). De totale 

oppervlakte van de heerlijkheid besloeg naar mijn me

ning ongeveer 13 bunder. 

De heerlijke reuten waar

mede de heerlijkhei(l bedeeld 

was waren tamelijk verschei

den. Ze hestonden uit : een 

penningrente van 29 pond 2 

schellingen 4 groten parisis, val

lende op Sint Thomasda~ ; een 

andere geldelijke rente ten 

be(lrage van 17 pond 12 schel

lingen 2 groten parisis, even

eens geheven op Sint Thomas

dag en daarom Sint Thomas-

. ~ 

.·.:.:· 

rente genoemd ; een rente van Van llt'rzde 

6 pond 16 schellingen l groot 

parisis, vallende op dezelfde dag en de Henle ter Bekc 

genoemd ; een rPnle van 15 mwlden havt>r die de naam 

droeg van « hofevenrente » ; e{'ll « sicheirelite » \'illl 24 
mudden haver en lt'nslolte een « lt'ent·enle » van :~0 hal-

sters. Venler· werde11 :~0 kapuiHell e11 15 lwenders gele

ven!. 

Evenals de heerlijkhei!l van Zomergem was llerzele 

helast met (le ontvangst va11 200 hoedt•n haver en 29 pond 

(61) H.A.(;, Zomergem nr ·100. 

( 65) H.A.(;, Zomergem nr 125. 
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19 schellin~en ~roten 's jaars ten behoeve van de l!rafe

lijke spijker van Gent ( 66). 

De heerlijkhei1l van Herzele behoorde in het begin 

tier XYI•' eeuw toe aan zekere Daniel van Herzele die er 

zijn naam aan verbond. Hij was ridder en heer van Li

laar en van den Hoorenschen, l!ehuwd ~larie de Cuin

g;hien, g;eze~(l van Kortrijk, vrouw van Hem, Lomme en 

~aillij, weduwe van Adriaan de Yillain, heer van Rasse

g;hem. ln 1603 was ze in handen van de familie L'Espinoy, 

in 1613 aan Henri Perreau, heer van Loodyck, Melden, 

Tremare en i\lacheville, later opnieuw aan de familie 

L'Espinoy, die ze op 12 November 1631 te gelde maakte 

aan ] as par Charles. Deze verkocht ze op zijn beurt het 

jaar daarop aan :\[artin ~nouckaert, heer van Zomergem, 

waarna ze aan de opeenvolgende heren van Zomergem 

bleef tot•behoren tot aan het einde van het ancien ré

gime (671. 

De vierschaar van de heerlijkheid, 1lie vNmoedelijk 

1le drie graden van justitie sprak, werd g?houden ten ho

ve van \Iichel Yan Lareheke, gelegen lang;slwen de grote 

steenweg op Gent, ter wijk Overdam ( 68 I. 

Yan deze heerlijkheid werden de volgt>nde aehter

lt>nen gdwwlen : 

1 J een hunder land 111 Overdam, diehthij de grens van 

\I en·nd rf'P, 

2 I 22 gf•nwtf•n land PH lllf'!'rKPll in HooRt-OvPrdam, 

;3) ePn partij land van 4 gt>nlf'l!'ll langKhePn dl' Kastpp). 

d ref•f. 

llE IIEEHLI.IKIIEII> VAN ~CIIII'I>ONK. 

\11'! d1·:u~ lwrwming kan f'Îf.!;l'lllijk nid Vf'f•l and1·rK 

wordPn aanJ.wdnid dan tiP primitif'VI' k1•rn van d1· \TOP· 

f,!;f'm lu•f•rlijldu·id van Zonwrgf'lll, nl., hl'l « l';whtg1wd 

({,{,J H.A. 1;, Zonwq(C'IIl 11r 12:i •• Fnmilif'fondM 11r IJ:l7. 
167) H.A. 1;, Zonu•rJ(t'lll nr :i!l, 2:11 t•n 2:1:1. 

I MIJ H.A. 1;, Zmnt·rJ(•·m nr z:H, 2:1:1 •·n :1711. 



van Schipdonk », dat samen met de 82 ~emeten hijgaan

de landerijen, na de verbrokkeling van lwt ambacht van 

Zomergem na 1562 als een quasi-zt>lfstandige hPerlijkht>id 

was blijven voortbestaan. Quasi-zelfstandig is wellicht 

rpeds te veel gezegd, verrf' van te mogen spreken van een 

aparte heerlijkheid. Schipdonk stond tegenover de lwN

lijkheid van Zomergem in dezelfde zin als het vroegen' 

ambacht nagenoe~ onafhankelijk had gestaan tegPtlüver 

het grafelijk kasselrijgerecht. Het is evenwel niet moge

lijk de juiste grens van de autonomie der ht>ide heerlijk

heden tegenover elkaar vast te legp:Pn, gezien de al te 

verwarde en vaak te~enstrijdige gegevt>ns die de verschil

lende documentatie met betrekking tot de administratie 

van Iw i de ressorten ons verst rPkken. De wettelijke pas

seringen en de staten van goed werden verleden voor de 

« Leenmannen vanden Leenhove van Schipdonck » of 

voor de« Mannen van Leene vanden Leenhove van Schip

donek in Somerghem » ; soms ook voor de « Balliu en

de Leenmannen vanden hove ende heerelieheyt van 

Schipdonek, competeerende den heere van Somerghem ». 

De heerlijkheid van Schipdonk hezat dus wel haar eigen 

vierschaar met een baljuw en ZPVf'll schepenen, al wa

rpn hPt dan ook dezelfdP van de heerlijkhPid van Zo

mPrgem. Deze schepenPil dt>den « Wf't ende vonnissf'H 

volgh<'ns de eostuynwn van ht>tst>lve lt>t>nhof I van Schip

donk) », sprakPn hoge justitiP ovPr eigen n'ssort en over 

gans het grondgebied va11 Zomergem en hPrPchtteH nwt 

hun galg al d<:' criminf'Je vonnisst>u uit~esprokPn tt>gPn 

misdadigers wont>nde himwn het r·eehtsgehit>d van de 

hf'er van ZomergPm. Van dP andPre kant wil nwn ons 

doPH ver·staan dat df' lwf'rlijklwid van Zompr·gpm Pn df' 
lwf'rlijkhf'id va11 Schipdolik (·(·n en hPtzplft){' ware11. lil

denlaad wonlt in 1592 de ht>f'rlijkhPid va11 -"'ehipdonk 

door Mar·tin Snouck:wrt als vol~t gt>denomhret'rd : «:\lar

tin S11ouekaert, lwhbPude als l)('diPrwlyck ma11 (~t>rard 

Bogaf'rl, halliu van Somer~hem, houdt van mynen hPPI't' 

dPn Burggntv<' van GPnt. <'Pil lePn gPtWPmpt de lwf't'· 

I iclwde van Somerglwm, mf't a liP a ppt>Htlf'nt f' t:'tHIP dt'IH'H· 

dentPn, Lot welck lePn lwhoort Pen hof gen:H'Illpt 't hof 

van Schipdon<'k, waPrtop lwlwrt•n. landPn, hosselwn, 
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mf"t'rsdwn ende water, tessaemen 82 ~hemelen, hebben

d.-. ho~ht>, middelt• ende needer justitie, achtedem•n, 

jae~herye, vo~helry<'n ... enz. ». Een ander denomhr<'lll<'nt 

nm 159-!. luidt als vol~t : « l\Iessir<' Nicolas Snouckaert, 

houdt een l<'en van myn heere den hur~~rave van Gent, 

west>rule 't hof van Schipdonck, metten huys<'n, schueren 

ende bomen daerop staende, behouden alleenlick <'en 
stuck lam] van vier ~hemelen metten wallen ~helegen l<'n 

oosten die van ~heene leenhove is afhan~lwnde, achter

lenen, renten, cooppennyn~hen, doodcoop, boett'n ende 

an<lere heerlicke rt'chten, metten vier ~hemelen metten 

wallen en<le amlere appendentien is verbonden aen desel

\·e heerlichede van Somerghem in dewelcke hetselve is 

gheleghen ». Uit de tekst van hPide denomhrementen 

moet blijken dat Schipdonk deel uitmaakte van de heer

lijkhei<l van Zomergem. Nochtans werd tleze heerlijk

ht'i!l rechtstreeks gehouden van het hurggraafsPhap van 

Gt>nt lt' Heusden en niet van de kasseirij van de Oudhur~ 

van Gt'nt gPiijk dit voor df' heerlijkhPid van Zomergem 

het geval was. Er zal nog heel wat mof't"n verduidPiijkt 

wonlen vooralef'r de juiste Vf'rwantschap van hPide heer

lijkhC'd<'n zal kunnen bepaald wordPn. 

f)p heerlijklwid van Schipdonk was hPdePid nwt :~ 

pond parisis rwnningn·ntP, :3,S lllLHidPn havf'r GPntsp maat 

f'n :36 razif'rf'n mout, allt> drif' valierHIP tf' Sint Baafsmis. 

V Prdf'r lwza t Zf' tol, vond, ha!"taa rd g<wd, vt>rlort>n Pil VPr

dwaald goe-d, markgPid van (, pond pt>r horHIPnl, de- et>r

stP kt>rkgehoden, dagwaarhPdf'n Pil dP driP grad1·n van 

justitif'. De vierHelwar van lwt lt>t'nlwf werd in 17BI gf'

houdt>n in dP llf'rht>rg « f>pn Swarlt>n At>n•nt » op ht>t 

dorp. f)f~ galg slorul lan(.!sht>Pn dP Bni(.!Sf' vaart niPt Vt>rn• 

van lwt g!·no<·mdf• pa<·lrlg!wd I (,1)). 

Evf•nalfol d1~ lu•t>rlijkiH'dPn van Zonwr(.!Pill t>ll llPrZ!'II~ 

W<IH S!·hipdonk w·d(•(•lt(•lijk IH·Ia,.;t liJf'( d .. onlvalll!"' \'llll 

d" grafPiijk1• ,.;pijkf•rn·nll·. 

Van d .. lu·Prlijklwid van Schipdonk I'IIHIIH'Prdf'll f'f'll 

groot. aantal ac-htPrll'lll"ll, waarvan !'1'11 vi1•rlal op zichzt>lf 

((,<)) H.A. I~- Zurtll'rJ~•·n• nr Sf1. 
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reeds belangrijke heerlijklwden war<>n, n.l., de h<>Prlijk

hed<>n van T<>r· Straeten, van Nekke, van Briarde en van 

Berendale. 

I. /)<> lle<>rlijklreid 1'flll T<>r Straet<>n. 

Door deze naam worrit een klein g<>hied bedoeld dat 

zich ten westen van het dorpsplein uitstrekte, langsheen 

de huidige Kleitstmat, over een oppervlakte van circa 

8.50 gemeten. Aan deze heerlijkheid was een heerlijkf' 

leenrente verbonden van S pond parisis, 17,.5 halsters ru

we haver, 5 kapuinen en .52 hoenders. Er was een bal

juw en een bank van zeven schepenen « omme recht en

de wet te <loene naer alotule costuymen ». 1\Jen sprak er 

de lage justitie met boeten tot 3 pond parisis. Yenier he

z:lt Ter Straeten wandelkoop en markgeld van 6 pond per 

honderd ( 70). 

Zeer vroege bezitters van deze heerlijkheid ZIJn mij 

niet lwkend. Volgens f'en denomhrement van 162.5 lw

boord<' ze toen aan zekf're .I an De H yeke, geneesheer tt> 

Gent, hem te beurt gevallen hij de dood van Jan De Poor

ter, die e<'n nef'f van lH•m moet gew(;'est zijn ( 711. 

In het begin df'r XV lil" f'ellw was Ter Straeten 111 

haruien van zekere Hf'ndrik Goethals, in 1717 aan zijn 

zoon .J acob Go et hals, na wit>ns dood het le<'n on'rging 

aan zijn kindf'ren dif' ervan in het lwzit hieven tot aan 

hPt einde van lu·t ancien n~ginw ( 72). 

Deze belangrijke h<>NlijkhPid, met ef'n totale opper

vlakte van eirea .t2S gemetPn, hPstond 11it nwerdt•rp dt>

IPn. 1-l<'t gros, ongevf'Pr :HIO gemt>IPn, slrt>ktP zich 11it lt' 

Nekke in ZomPrgem Pil in dP ZuiiPrslHwk tt> BPllem, in 

(701 H.A. C. Zonwr~em nr 197 en 125. 
(71) H.A.(;, Zomer~f'm nr 19ï. 
(72) H.A.(;, Zomt·r~t·m nr 237. 
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t>n om dt> drit>luwk. ~f'vormd door dt> .SJH'nnin~straat, dt> 

Hostraat en dt> Haa~straat. Afzonderlijke delf'n htgt>n tt:' 

\\-;tarsehoot in de Kerkstraat, in Speyhroek, op den Her~ 

t>n in de Swi,;pt>laert>hoek nwt on:rt>veer 43 gemeten, eni

:re strokt>n land te Hanslwke (6 f!PilH'tt>nl, en 76 gemt:'tPn 

land Pil hos in dt> gt>lmehten BullaerP en Daesdonek tf' 

Lover11legem. 

Deze lwerlijkheid bezat t>en pcnningrt>ntt> van :10 
pond 10 schellingen parisis en een hoenderrente van 4 

Pil half stuks tegt>n 2 schellingt>n lwt stuk, heidPn verval

len op Sint Ba,-indaghe 1 BoudPwijnsda~ I. Ze bezat een 

baljuw, een schepenbank van zevPn schepenPil en verdPr 

al de anderP gebruikelijkt> rPntPn en reehtt>n, waarondPr 

de lage jurisdictie tot :1 pond. Het Wenemaershospitaal 

hing van deze lwerlijkhPid af met Pen erfPlijke rPnte van 

4 pond parisis. 

De heerlijkht>id van Nekkt> schijnt vanouds aan de 

heren van Zomeq!Pill te hPbhen toebehoord. Tussen dP 

jaren I 700-1704 was Zf' Pehter in handPn van dP familit> 

van de \\-oestyne dit> ook heren waren van de ht>Prlijk

ht>id van Pilkem. ;\a hPt ovt>rlijden van Frans van de 

Woestyne in l70l kwam de IH'Prlijklwid in haruien van 

de familie Snouekat>rt, die hl'rr·n wart:'n van Zompr~t>lll. 

( )p IS l )ecPmher 1706 wPrd ZP door dP erfgPJHtiiiPII van 

\Jartin :inoiJ(·kaf•rt samen mf't dc hPPrlijklwdt•n van Zo

nwrgf•m, ffprzPIP Pil lllf'f•r andPrr·, vc•rkot'ht aan jonkf'r 

Jan Tlwodoor tfp .I orq . .dH• I 7:~ I. 

I)(~ ltN·rlijklwid van BriardP vond haar plaats 111 

lwt gt•IJII<"hl llol'hwl, Wl'dt•rzi,jdt•IJ dl' oudt• (;t•IJIWPf! t•n 

w·rd,.rop 11aar dt· ltoogiP van Bauwt•rwaan lol lt•gt·n dt• 

f!I'I'JIK IJ nu•(.( )o~fWÎIIkt•J. Zl' ht•Kff'l•t•J.. llllf!1'll01'f! 1'1'11 IIJIJII'I'· 

vlakh· va11 :~ gt•nw!l•n 72 nwdt•JJ 1'11 lag nwl af:~.ondPrlij

kt· .J,.(,." i11 dt• gf'll1wltlf'll llulsPJJt 1'11 ( >v•·nlam •·n lallgt-~-

(7:!) H.A. I;, Zuuu·q(l'lll nr 12:ï "" 2:10. • J.'urnili•·ruruiH nr 11:11. 



heen de Kerkstraat naar Hijvis toe. De heerlijkheid bezat 

een baljuw, zeven schepenen, tol, vond, bastaard- Pn ver

loren goed, een geldelijke rente ten bedrage van 3 pond l 
schelling 9 deniers vallende te Sint Baafsmis, 3,5 mudden 

haver vallende op Lichtmis en 

een moutrente van 36 razieren 

te innen op Sint .J ansmis. Van 

de moutrente moest de heer van 

Briarde 6 deniers per razier be

talf'n aan zijn leenheer ( 74). 

De eerste bezitters van de

ze heerlijkheid droegen haar 

naam. In ISSI behoorde ze toe 

aan jonker Charles (de) Briar·· 

de, heer van Coye, gehuwd met 

.laequeline vander Kethule, we

duwe van Nieolas van Sint Tho

mas, heer van Walscapelle ( 75). 
Dt> Brianle 

In het begin der XVIII• eeuw was ze in het bezit van 

jonker Jozef Gislain Bandry de la Tramerie, baron van 

Roisin, die haar bij acte verle<len voor notaris de Rynck 

te Gent in date 27 Februari I 712 verkocht aan jonker 

.I acob Anselme de Dra eek, heer van Honsele, Ter Kamer, 

Toriswalle en i\Ietteneye, voor de som van 750 pond gro

ten vlaams ( 76). Anselme huwde op 1 Februari 1691 met 

Marie Bernanline Allegambe, l + Gent B-2-1739) doch

ter van Hernard, heer van Auwegem en Cisoing, en van 

Catarina Volckaert. Hij overleed te Gent op 18 Februari 

1728 t>n werd hegraven in de k('rk der patt>rs Karnwlie

ten-Diskalsen in de,r,elfde stad. Briarde en de meer ge

noemde heerlijkheden vif'len te heurt aan zijn kinder('n. 

Briarde kwam aan zijn zoon Anionins Jozef de Draeek, 

kanunnik van de Sint Baafskatht>draal te Gpnt, ht>N nm 

Ter Kampt·, na wiens dood op 17 1\lei 1784, ze lP beurt 

viel aan zijn broeder Frans 1\Taximiliaan, di(' ('rvan in 

( H) H. A. G. Zornt>r~ern nr 2-l!l, 2·19, 260 <'11 306. 

(75) I>c l'olll'r F. l'll Bnlt'l'kaert .1.: o.r. hl. 15. 

( 76) H. A.G. Zomer~l'lll nr 218, 2'1-9, 260 !'I! 306. 
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het hezit bleef tot aan het einde van hPt oud lwwind ( 77). 

De heerlijkht>id van Briarde had op zichzPif drie 

kiPine achtt,rlenen, hestaande uit drit> nt>ven elkaar gelt>

gt~n stroken land in de nahijlwid van dt> kt>rk van Zo

mergem I 73). 

-1.. De Hf>erlijkheid l'WI HPrendale. 

Deze uitgestrekte heerlijkheid met meer dan I 00 

hunder oppen lakte, lag in meerdere delen verspreid bin

nen de gemeenten Zomergem, Honsele en OostwinkeL 

~len vond haar in Zomergem : op ;\leirlareakker over 

12.5 gemeten, te Bt>ke, in de nabijheid van de Lievehrug, 

met 79 gemeten, in Overdam, ingesloten door de driP

hot>k :\loerstraat-Hulst>mstraat-Grote Steenweg, met 50 gP

mPtPn Pn tenslotte aan het kruis van Rijvis met 2 geme

ten. Binnen Honsele vond men haar op de SteenhPrg met 

3 gemett>n en te Daalmen met 20 gt>meten. Te OostwinkPI 

hPsloeg ze :t! gt>meten op het gt>llllcht LPyschootakker. 

Tot deze heerlijkheid helJOordt>n twee grote paeht

hot>ven ; het Pf'rstP noPmde « f)p Bt>gijnen » of « HPt BP

gijnt>ngoPd ::~> t>n lag tf' :\IPirlarp mt>t een groottf' van S2 gP

mett>n. Het lwhoordt> in 17:32 tof' aan PietPr f)p \' liPgiJ('r, 

ht>m ht>dt>f•ld door de nalatPnschap van zijn tante \lar

tina, IH•gijntjr· in hr>t Sint ElisalwthiH·gijnhof tf' (;f'lll, 

naar wit> llf't pachtgot>d gr>naamd W<'nl. liPt IWr>f'dr> pacht

gor·d lag aan B<•kehrug <'11 mat 4(, g('ll){'ten. liPt gor>d was 

in 17:~2 f'il!<'ndom van jonkvrouw .loanna J)hont, wPduwf' 

van Loui" Blomrna<'rl, haar tf' lwurt gevallr·n door dl' 

nala1Pn8r·hap van haar vadf'r .la<'f(llf'H IHu111t (7<)}. 

I )r· lwr·rlijkr· n·ntf'n van di'Zf' lwf'rlijklwid hPI"Ion

rh·n uit : r•t·n JH'flllilll!l'l'nlt• van 2 pond I:{ sclwllinJ,!:Pn 

parÎHÎH, .) kapuiJH•n, 2 gamwn, I 0 IHH'Ildt·r" r·n (,(1 hall'ltPrl'l 

havPr (~f'lll~r· maat ; uilPil lP vr·rlwffl'lll'll op Sint BaafH

mÎtó. \'t·rdr·r lw:~.at zt• t•r·n baljuw, :t.I'VI'n !<H'ht•Jif'lll'n, tol, 

1771 H.A. f ;, z,.,n..rl(t'm nr 21!1, 21 1!, 2W ,.,, :wr,. 
I il! I H. '\.I;, Zunwrl(t'lll nr 2 tl!, 21 1!, 2MI t'll :wr,. 
111)) 11. \. 1;, HunMt·lt· nr l:l. 



vond, bastaard- en verdwaald ~oed, mark~eld, wettelij

ke hofwaarheden en la~e rechtspraak met bocten tot 3 

pond parisis ( 301. 

Berendale behoorde toe aan de opeenvol~ende heren 

van Honsele. 

Op 28 April 1751 verhief Pieter Yan Kerrebrouck 

een leen dat hij hield van het leenhof van Schipdonk, be

staande uit 7 ~emeten land in Durmen en be~iftigd met 

een rente van 4 schellingen parisis, ~aande uit 12 geme

ten land in Hoetsel. Aan 1lit leen was een baljuw verbon

den 1lie, samen met de schepenen van Zomer~em recht 

mocht spreken tot 3 pond parisis. Het leen bezat tevens 

tol, vond en wandelkoop van 6 pond het honderd. Een 

naam schijnt dit leen niet ~edra~en te hebhen I 81 1. 

Een aanzienlijk aantal achterlenen, ieder bestaan

de uit een of twee partijen land, lagen ,·erspreid over 

gans het grondgebied van Zomergem, o.a. rondom het 

dorp, te Dunnen, in Meirlare, in Ho, te Stoktevijver, te 

Kruisstrate, in de Hagekouter, te Daalmen en in Rijvis. 

Een klein leen lag bimwn Ronsele langsheen de grens 

van Oostwinkel, twee lagt•n in de ~t>meente Heusden en 

een leentiende was bezet op gronden te Sint Martens-La
tem (32). 

Het Pacht~oed van Schipdonk, gelijk het thans nog 

bestaat, bezit ~een enkele archeologische particnlaritf'it 

meer. Onder de heide wereldoorlogen grotendf'els ver

nield, werdf'n df' w·bouwen opnieuw p;t>restalll't'f'rtl of her

op~t>houwd vol~ens de noiHIWf'JHiighedeu van het bedrijf 

en de opvattin~en van de ~t>hmikelijkt> hoevdlOUW. 

EPn lichte glooiing rondom het lwf lwrinnf'rt nog 

aan de hrede omwalling. 

Nochtans is het Paehtgo<'d van Schipdonk Yf'l'llit dP 

grootste hoeve van dt> ~enwente ~t>hlf'\'<'11 met <'l'n totalf' 

(801 H.A. G. Honselc 111" 15. 
(811 H.A. G. Zonwr~t'm nr 300. 
(82) H.A.(;, Zonwrgem m 237 1'11 299. 
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uitbatin~soppenlakte van on~eveer 18 Ha. of 40 geme

ten. 

In de oude herbeqr, verdwenen in 1936, werd vroe

ger de vierschaar van het leenhof l!ehouden. 

DE HEEHLIJKHElD VAN CATTE~BROUCK 

Deze heerlijkhei<l strekte zich uit over een opper

vlakte ,·an circa 26 bunder, tussen de Rijvisstraat (oude 

\fallestraat I en de Diepenbeekstraat, eensdeels op het 

l!romlg:ebied van Ronsele, anderdeels op het grondgebied 

van Zomergem. Aan deze heerlijkheid waren de volgende 

renten verbonden : een geldelijke rente van 2 pond 12 

schellinl!en parisis, een andere penningrente ten bedrage 

van 20 pond 6 schellinl!en 4 ~!roten parisis die de naam 

droeg: van «Zwijgende Sint Thomasrente », een leenren

te bezet op gronden die gelegen waren ter wijk Stokte

vijver ten bedrage van 8 pond 17 schellingen 4 ~!roten 

parisis, 4 kapuinen en 2 hoenders. 

Reeds in 1559 was Cattenbrouck in handen van de 

familie Snouckaert, die ze bleef behouden tot aan de 

Franse Hevolutie ( 83 I. 

DE HEEHLI.JKHEID VAN HEKE 

De heerlijkheid van Bcke, \Vaarvan het ~ros zich uit

strekte te Zomer~em in de wijkt>n Beke, Lan~choekPn en 

Kortehocken en te Waarsehoot langsheen en in de nabij

heid van de Lieve, tusHen Bekehrug en Bertjenshrug, he

streek een totale oppervlakte van ongeveer 107 hunde

ren ; 70 in Zomergem en :n in \\'aarsehoot. Afzonderlij

ke delen la{!;en te I>urnwn, te Kruisstrate en te Bullaen', 

dichthij de f!rcns van Lovende~.!;('lll. 

l>r~ n~nten hedrol'g<~n <) pond I<J Hehellingen t•n 11 
f!rotPn pariMill p<·nningrente en I:{ mudden, vier razicn•n 

<~11 :; achtelinf!<•n of :{() zakkPn hav<·r. I )e IH•erlijkhPid IH'

zat <~1'11 ha Ij uw, ze V Pil ll<'IH'p<"JH"Il <"11 VPrd<·r a I d<• gt•lu·u i-

11:1:$) H.A. 1;. Z•mwrg•·rn ur :iH, 125, :I!JH 1'11 liJ I. - Furnilidunds ur 
837. 
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kelijke rechten met lal!:e n·ehtspr-aak. Op deze heer·lijk

heid sprak een penninl!:rente van .21 pond :3 schellin

~en en 1 denier, de Zwij~ende St-Thomasrente ~enoemrl, 

bezet op ~ronden en hoeven te Durmcn, te !\1eirlare, te 

Daalmen, te Stoktevijver, in Korteboeken en in de .!\lo

lenkouter te Oostwinkel !84!. 

De heerlijkheid schijnt altijd te hehbt·n toebehoord 

aan de opeenvol~ende heren van Zornergem. 

DE HEEHLUKHEID VAN SCHAUBHOUCK. 

Deze heerlijkheid, ook Schauwhrouek en Sehauw

hureh ~enoemd, vinden wij reeds vermeld in een oorkon

,Je van 134ö. Ze lag in de wijk Meirlare onder Zomergem, 

eu te Beke, in de Voorde en aan de Vijf Eken onder 

\Yaarschoot en Zomergem. Haar totale oppervlakte he
streek nagenoeg 100 gemeten in land en meersen, met 

inhegr·ip van een foncier van 3 ~emeten lSO roeden (SS I. 

De heerlijke renten heliepen tot 13 pond 13 schel

lingen en 9 groten parisis, () en half kapuinen en SI hoen

ders. Zij werd bestuurd door de baljuw en de t-<chepen

hank van Zomergem, die er ook recht sprak tot 3 pond 

parisis. Sehauhrouck bezat af:.wnderlijke dagwaarheden, 

markgeld tol 20 sehellingen, wandelkoop en sterfkoop, 

hastaar·d- en slragiers/l:oe1l. 

De heerlijkheid behoorde lil l3..J,6 loc aan zekere 

jonkvrouwe Kathelyne N ... , en later aan de opecnYolgcn

de heren van Zomergem ( B6 I. 

Hierna geef ik een korll' he~ehrijving n111 de ach

terlenen die van het lcPnhof van Sdtauhroll('k gehouden 

werden. Bij gPbrek aan leenverlwffingen is lwt mij niet 

mo~elijk al de achtereenvolgende heziller~ op LP som

men (87 I. 

(HIJ H.A.(;. Zoml'l·~t·m nr 125, 21:leu 211. · Familidond:s 111" 8:17. 

!85! H.A.(;. Familidonds nr 8:l7 t·n 6188. 

( 86) H.A. ( ;. Zomi'J"~l'lll 11r 125. 
( 87) H.A. ( ;. ZomPr~l'lll ur 298, 2:!7 1'11 210. 



Te Zomer~em. 

1) Een partij land van 50 roeden nabij de kerk. Behoor

de in 17:?.7 aan J mloctis Berth, geneesheer, in 1728 

aan zijn cole~a J wlocus Yermeire, in 1739 aan Wil

lem Temmerman, in 1759 aan de \'rwe Jan Yper

sec!, in 1774 aan Emanuel Ytterbecke en in 1778 aan 

J udocus Strnyvelt. 

:?. ) Een gemet land op de Steenberg nabij Rijvis ; be

hoorde in 1725 aan Jan Steyaert en in 1755 aan zijn 

zoon Jacobus. 

3) Een half gemet land langsheen de huidige Alfons 

Sifferstraat, in 1721 in handen van Charles Willems, 

die het van zijn vader erfde, die het in 1721 verkocht 

aan Pieter Y an \\' aeyenberghe, aan wiens nakomelin

gen het bleef toebehoren tot aan de Franse tijd. 

41 Een hoeve van 460 roeden groot in de KerkstraaL 

Werd in 1721 gehouden rloor de kinderen Nicolaas 

De Craemer en in 1788 door Jacobus Van \Vambe

cke, griffier van Zomergem. 

5) Twee stroken land met een gezamentlijke oppervlak

te van 6 gemeten 50 roeden, gelegen in Wullocht. Be

hoorden in 1713 toe aan Jan Martens, bij erfenis van 

zijn zwager Jan De Vlieger. Jn 1721 was eil!enaar : 

J asparrl De Craemer, in 1726 Jl!naas Marlens die ze 

in 1766 vcrkocht aan .I oarmes \' an Hecke. 

6) Een I!Cillct land langsheen de llold<'nWel!, in I 7:?. l ge

ho tulen door Jan De Brocck, advocaat in de Haad 
van Vlaanderen. 

7) Drie gemeten land te I lulsem. Behoorde in 1751 toe 

aan Pi eter \' an K•·rn~hroeck, hij crff'nis van zijn 

!!choonvader Jan De Hyeke. 

81 :~:32 roeden land in de \V all•·kenl'!. In 1707 l!f:'lwudt'n 
door Antoon vand•~r l'id, president van de Haad van 

Vlaanderen, hij erfeni!! van zijn vadPr Bot11l<•wijn 

vander )'iet, raad~'~heer die overlel'd Ollll'ltn·•·l"! 1705. 
Na d,~ dood van Antoon kwa111 111'1 l•·•·n aan zijn 



schoonzoon, Charles Hudolf Landman, heer van No

tac in Destelheqz;en, 1.1;ehuwd met ,!\larie Tht:ri·se van

der Piet. Op l4 Maart 1707 verhief Charles Land

man het leen ten behoeve van zijn dochter :VIarie 
Tht>rèse. 

Dezelfden hielden van dit leenhof nol!; twee andere 

lenen die gelegen waren te H ulsem en he;; tonden uit 

twee stroken land, !!;!"Oot respectievelijk 2 I!;Cilleten 

en een bunder. 

9) 840 roeden land te 'leirlare, 111 1710 1.1;ehoudcn door 

de kinderen Bom. 

10) ;y,o roeden land in twee partijen, 1.1;elegen te Hulsem. 

In 1782 eigendom van de fa mi I ie De Craemer uit 

Eeklo. 

Te WaarschooL 

Een blok van 14 gcmeten land, ligl!;eiHle langshePn 

de Lieve, tussen Bekehrug en Bertjensbrtrl!;. Dit leen 

behoorde in 1710 aan Co melis Landelin, heer van 

Lensele, waarna het overginl!; a<:!n zijn :won Cornelis, 

heer van Ter Heulen. ln 1789 was hPt in handen van 

Emanuel Van Hoohrouck. 

Te Bassevelde. 

I l 198 roeden land, ~.!;elegen op de llol!;e Vurst, in 17~1 

eigendom van Guillaume Neyt uit Kaprijke en het 

jaar nadien van Adriaan Andries uit Ba::;scvelde. 

2) 2 gemeten 17S roeden land, gelegen naast het nwr

l!;<t<lllde, in 1718 gPhouden door Cornelis Coppt'jans, 

in 1721 door· de kinderen \an Adriaan Coppejans, 

Pil 111 1722 temdolle aan .lori;; l'auwt>ls, die \ermoe

delijk aan de Coppejans n:•rwanl was. 

3) 2 l!;ellleten 50 roeden, p:elegen naast heide voorga;uJ

de, in 1(,<).~ cil!;erHiorn van .I oos De Deck ene, in 1707 

van Joos Dominicu::; \\acttiPns, in 1721 opnieuw van 

de familie De Deckene en in 1774 van Emanuel 'au

de i\loere. 



Te Kortrijk. 

On~eveer 38 hunderen land, verdeeld in drie lenen, 

respectievelijk ~!root : 33 hunderen, 3 hunderen en 

2 bunderen, ~ele~en in de Sint Maarlensparochie te 

Kortrijk. De drie lenen werden op 11 1\lei 1.58.5 door 

het Domein verkocht aan Willem Lel!illion, heer van 

Loventhi in het land van La Loen. Als erfl!enamen 

nm \Yillem vinden wij no~ : Jan Legillio11 in 1706, 

"-illem in 171.5, Pièrre in 1768 en Bernani in 1772. 

Behah·e ho:rergenoemde lenen was er nol! een tien

deleen, bezet op de heerlijkheid van Beughesele in Aal

ter en Lotenhulle. De geldelijke tiende was bezet op de 

~!ronden die alleen te Aalter l!ele:ren waren terwijl de pas

toor van Lotenhulle recht had op de derde schoof en de 

twee andere schoven op de ~!ronden te Lotenhulle. 

De leentiende werd in 170.5 l!ehouden door .I udocus 

Berth, ~eneesheer te Zomerl!em, in 17.50 door Petrul' 

:\leys, advocaat in de Haad van Ylaanderen, in 17.5.5 door 

Charles Penneman de Boscheyde, schepen van de \Yet der 

Burl!gravij van Gent en in 1769 door .Françiesca Clara 

van Sevecotte. 

HET LEEI\ TEH \,lOST OF 1\IETTENEYE. 

Op 1 April 15411 verkocht zekere Lauwerein:-; de Tol

It~naere aan Livien Peterins Pl'n pachtgoed, gpnaamd 

« 't Ca~;teel te Someqrhem »,voor d1~ !'lom van 2100 carohtH 

gulden of :~.50 pond !!roten. Dit pad1t!!oed bestond uit 

«een huy~; van plaisance mellf.'n waiiPn, hrul!l!lwn, hoom

!!aert, nederlwf, Hd11wn~n, slallynghen, lwv .. nhuer end1' 

andre dt'·ficien, !laPnH·n l!root nu·ttPn winnend•· landt, hos

"du~n er11lt· rne•~r"''IH·n, vichLiPn ( vijftiPlil hunden·n, lut
tel min oft,, meer ... ». I IPI lf•pn TPr :\loHt Waö PPII territo

riaal l!~'dt•f'lte vau ;~,even hund1•r akkPrland, dat n111 /!1'

IHWnHI padtii!IH'd, rt•(•J. tl'it reekil i11 fl'l'll Wf•rd /!I'IIOuden 

van de ( )udhurl! van C;t•nl. I IPI 111n·kt•• :lil'h uit op hl'! 

j:!l'llllcilt s .. hipdonk, tlll'ltwn "'' Sl'hipdonkdn·pf en dl' hui
diw~ Brug~ow vaart, in dt~ uahijlu·id van lwt sal'l. I let Hlorul 

J:n 



«ten servitwie als myncn heere den ~rave van Vlaende

ren trect met synen lande ende ~oede lieden van Vlaendre 

in faicte van oorlo~he, zo is 't d'ecrfachti~hede van dec

sen leen teleken alst te doene ware, onsen ~heduchten 

heere schuldich ende moet ~heven, een nieuwe paer lee
sen alsoo hem toebehoort. .. » (SS). 

Ter Most behoorde om

streeks 1500 toe aan zekere ] a

cob Metteneye ; vandaar de 

naam die men soms aan het 

leen geeft ( 89). 

In 1520 was het in handen 

van Catharina Metteneye, doch

ter van Pieter en van Mar~a

retha de Baenst, gehuwd in 

1520 met .Jan de la Coste, ~e

ze~d Adorne, zoon van Andr!>, 

heer van Honsele en van Agnes 

Adorne. 1\lctteneye 

Ik weet niet zeker of het leen na de familie l\Iette

neye direct aan Lauwereins 1le Tollenacre is ~ekomen. 

Door de verkoop van het pachtgoed « 't Casteel te 

Somcr~hem », waarvan Ter Most deel uitmaakte, kwam 

dit leen in hatulen van Livien l'cterins, filius !\larc. 

Na de dood van l'eterins, die ik meen te mogen date

ren tusseu 15<10 en 1.570, verviel Ter Most aau zijn dodt

tcr Mar~areta l'cterin8, gehuwd met Livien Snouek, lid 

van de Fiscale Haad van de vorst. l\'Iar~arela was ook 

vrouw van Hijvis eu van \'l'asse~em onder Urscl. 

Op 14 Dect>mher 1SS4 ver·hief 1\lar~arela H'rschci

dene vau haar leen~oederen, waarouder ook Ter 1\lost, 

ten behoeve van haar doehier Liviua Snouck, alsdan reeds 

(88) H.A.(;. Zomergem nr .(.l8en ·120. 
( 89) H. A. ( ;. Zomergcm nr ·120. 
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wetluwe 'an Loui~ Bluntlel, in lt'Vcn schildknaap aan het 

hof van de kon in~ en heer van llautbuis ( 90). 

Livina ~nuuek huwde op 11 Februari 1585 met J k. 

Loui~ Alle~ambe, heer van Bassin~hien. Zij was ook 

\Touw van Yarezele te Lotenhulle. 

~a1lien bleef Ter l\lost aan de familie Alle~ambe, 

waarover meer ~egevens ~evorulen worden in de beschrij

vin~ van de heerlijkheid van Hijvis, die ook aan deze 

familie toebehoorde. 

In 1669 bezat J k. Philips Jacques Allegamhe, heer 

van Cisoing, een pachthoeve die de naam droeg van « 't 

Goed te :\letteneye » en die ~ele~en was binnen Zomer

~em ter wijk Ro. Ze besloeg met het omli~~emle land 

ongever 10 bunder. De naam van deze hoeve schijnt ons 

no~ te herinneren aan de heerlijkheicl waartoe ze waar

schijnlijk vroeger heeft behoord. 

DE HEEHLIJKHEH> VAN OYEHDAM. 

In zijn monogralïe van Zomer~em deelt F. De Potter 

een oorkonde mede, die hij putte uit de charters van het 

Klooster van Zoetcndale, en waarin wij kennis nemen met 

t·nkele gegeven;; nopens de heerlijkheid van Overdam te 

Zomergem. Haar ligging wordt als volgt opge~even : 

« streekende van der;; traeten van () vcrdam nevens 't heer

!-icep van Gaven~, gaende tolten seraven kinder lande, en

de an dander syde e!! gheleglwn Jondrauwe Kateline van 

Sehouhrll<·h heerscep "· l>e hecrli.ikheid ;;!rekte zieh uil 

lliH!Wn de Overdamstraat t•n de heerlijkheid van Schau

hrouck. Zij had ct•n oppervlakte van circa zeven gcmeten 

t~n wa11 lu~last met ct~n pcnningn~nte van :~ Ht~hcllingeu pa-
.. ' rJHJI\ H .JaarH. 

In lwt jaar J:Hl1 lwlaoordt~ ZIJ ltw aan zd-.t·n· lngel
ram 11 a IIWf~d,. f 1} I 1. 

I'JOJ H.A.~~. z"rrwr~•·rn nr 1211. 
liJ I) IJe l'ott,.r J:. ,.n Br•w•·k1wrt J. ; "·''· hl. 20. 



DE HEEHLJ.JKHEiD VAN PiLKEJ\11. 

Over de:t:e heerlijkheid is mij zeer weini~ bekend. 
ik weet alleen dat ze zich uitstrekte in de parochies 

Zomerl!em, W aarschool, Oost winkel en Honsele, en dat 
het ~ros :t:ich vooral op Oost
winkel en Honsele moet heb
ben bevonden. Vol~ens Herten 
bestond het foncier uit een bal

juw, :t:even schepenen, een pra

Ler en al de andere ~ebruike
lijkc rechten. De heerlijke ren
ten beliepen tot 51 schellingen, 
2 groot~n parisis penningrente, 

13 kapuinen en 8 en half hal
sters ruwe haver ( 92). 

Als heren van Pilkem :t:tjll 
ons hekend : Fnms Maximi

liaan van de \~' oestyne, ridder, 
Van de \\" oestyne 

eveneens heer va11 Nekke, gehuwd met :\larie Barbara 
Bo11avenlura van de \'foestyne, vrouw van Terwaerden, 

Schamelhoute en (ter) Linden. Beiden li~~en he~ravcn 
in het koor van de kerk van Honsele, vóór het linker zij
a!Laar. De ~raJsteeH, die door het bombardement Y<lll 

October 1918 vernield werd, vermeldde het vol~ende : 

SEPULTUHE 

va11 

1\IAXII\11 LIANUS FHANCIES VAN DE \YOESTYNE, 

HIDDEH, IIEBE van PILCKEi\1, Net·ke ens .. (herleden 

de11 17 Decemlwr J70.f., en van Vrouw, 1\IAHIE BAHBA

HA BONA VENTUHA Vande \\ OESTYNE, Vrouwe van 

TEHWAEHDEN, SCIIAMELIIOUT, LINDEN ens. syne 

Gcselnede, over!. den 20 Novemh. 1707 ; mits~aders van 

hmmen seven kinders, hoirs en JHH'ommers .. 

H. I. P. 

(92) Herten D. ; o.<'. hl. 630. 
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Yenier vonden wij de heerlijkhei1l in het bezit van 

Frans :\Iaximiliaan van de \':'oestyne, commissaris van 

de Oudburg van Gent, olHlste zoon van Frans Maximi

liaan ,·oornoemd. In 1739 wordt no~ een Maximiliaan 

van (Ie \':'oestvne als heer van l'ilkem vermeld. Tussen 

de jaren 1763-1770 behoorde de heerlijkheid aan .I an 

Jozef Adolf n111 de \':'oestyne en in 1793 aan zijn broedf'r 

Jacques, heiden zonen van Frans Maxi mi liaan, aan wien 

ze bleef behoren tot aan het einde van h<'t ancien n~l!:ime 

(931. 

DE HEERLIJKHEID VAN LAETSCHIP. 

Deze heerlijkheid resorteenle rechtstreeks van de 

0LH1hur~ \·an Gent en vond haar plaats te Daalmen, 

weerskanten de Daalmstraat, eensdeels op Honsele en 

anderdeels op Zomerl!:em, over een oppervlakte van circa 

33 gt>meten. Ze ~!:af 5 pond 5 schellin~en ~eldelijke 

rente, en in natura, 5 kapuinen t>n 9 hoenders. Verder 

bezat de heerlijkhf'id een bal

juw, zeven schepenen, de la~e 

rechtspraak tot 3 pond parisis, 

tol, vond, hastaard- en stral!iers

goPd, mark~eld van I 00 pond 

de zes, dal!waarheden, enz ... 

194.). 

De hf'erlijklwid Rchijnt van 

af onhf'uglijkP tijdPn tP hPhlwn 

tof'hf'hoo rd aan dP fam i liP 

Adorne··df' J>raf'ck, IH·n·n van 

HonHelf', LaetHeh i p, BPn•nda lP, 

Hij viH, Toriswa I Ir• Pil JJOI! mef'r
d,·m plaatsPn. 

Op 2 \lr-i I (,B7 VPrkol'ht Adriaan Adornf', df' luwr

lijldwdf'n van HonHr-IP, La1•hwhip 1'11 BPn'JHialP, aan jr. 

\laximiliuan van d1• Wor-slpw, hN·r van l'ilk1•m «'11 :'\Jpk-

193) H.A. I;, Baad v. VluaruJ,·n·u, l'ruci'M~f'll, n·PkM I ur 1310. · Zi" 
ook Hy,·k1wr1 \1. •u·. l.I. :1;,. 

I'JI) H.A. 1;, HoiiMf•l•· nr 15. • Oaullurr~ rar 7fJ7. 
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ke, voor 18000 !!;lilden, en vertrok met ZIJn vrouw naar 

Eni!;eland. Bij uitspraak van een proces dat ~erezen was 

tussen de koper en de vrouw van Adriaan, werd de ver

koop on~eldi~ verklaard en al de ~oedert>n toe~ewezen 

aan lsahella Adorne, Adriaan's dochtt>r. 

Deze verkocht op haar beurt de drie heerlijklwden 

opnieuw in 1699 aan jr. Livien I~naas Triest de Castille, 

voor 26SOO ~ui den ( 9.') J. Livien overleed te Honsele op 

9 Au~ustus 1724. 

Zijn erf~enanwn verkochten op hun heurt de heer

lijkheden van Honsele, Laetschip en Berendale, op S De

cember 17.52, aan .J acoh Anselme de Draeck, zoon van 

Anselme Opicius en van Anna de Courtewylle, vrouw van 

Toriswalle, en kleinzoon van Gerard de Draeek en van 

Anna Francisca Adorne ( 96). 

Na de dood van .Jacoh Anselme de Draeek kwam 

lAletschip aan zijn zoon Frederik Frans, ~ehoren te Bru~

~e op 2S Au~ustl1s 1710, l!ehuwd met Marie Lucie Gal!e, 

dochter van Henri \Valrand en van Anl!eline de Brunf". 

Frans Maximiliaan de Draeek erfde de leiwn van zijn 

vade1· Frederik Frans en hleef er t'il!enaar van tot aan hun 

afschaffin~ otHlf"r de Franse lh•voluti<' ( 97). 

DE HEEHLI.JKHEII> VAN LEKE. 

])pze hePrlijklwid, die haar zPt<'l had te Oostwinkel, 

t>n zich hinn<'n deze pa roehiP uitstrt>ktP tussen dP drit>

luwk Lanl!est raat-Gen Is<' Lit•ve-Witte Vijvt>rst raat, had 

e<'n klein enclavenwnt hintlf'n Zonwr~em lanl!shet>n dt• 

Daalmstraat, hestaande uit t't'n hofsted<'kt•n nwt tWt't' 

drie partijkeus laJHI daaracht<'r. Een •·entehoek van dt>Zt' 

heerlijkheid is het eni~t' document waar wijdt> hand kon

den op lel!l!<'n ; het vt'rm<'ldt noch df' oppf'nlaktt', noeh 

de rPehten die aan dez<' ht>t-rlijklwid n>rbondt>n warPn. 

(95) H.A.(~. Owlburv; 11r 799.- Hy1·kaPrl M. u.l', hl. 16 1'11 17. 
(!)(i) Ry1·kut•r1 M. o.t·. hl. 16 1'11 •17. 
(97) Hyl'knl'rl M. u.t·. hl. ·16 1'11 -17. 
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Yermoetlelijk werd ze rechtstreeks ~ehouden van de Oud

hur~ van Gent en lwhoorde in 1672 toe aan Lopo Rodri

~ues de Yora Yv<>p:a, <>en Spaans ridder, heer van Tt>r 

"'eerden, Broeckstraete, Ter Saet<>n e.a. De heerlijkheid 

van Lf'ke hekwam hij door de nalatenschap van N ... Cor

tewiele, ridder, heer van ho~er~enoemde lenen ( 98). 

HET LA~D VAN DE WOESTIJNE. 

Het deel dat zich van deze helan~rijke heerlijkheid 

binnen Zomer~em uitstrekte vond zijn plaats tussen de 

Bellemstraat, de Hoetselstraat, de verlen~ing: van de Spen

nin~straat en het "~oestijnstraatje. Het was niet ~root : 

het liep amper over 6 of 7 partijen land met een ~eza

menlijke opperdakte van na~enoe~ 850 ~enwten. Het was 

dus in feite niets anders dan een uitlopertje van een ~rote 

enclave die zich over een ~root deel van de gemeente 

Bellem uitstrekte 199). 

Er werd reeds ef'rcler ~ewezen op de uitzonderlijke 

competenties die de heer van het Land van de \Voestijne 

te Zomer~em bezat, o.a. het maalrecht op de molen van 

Hoetsel die nochtans niet op zijn heerlijkheid stond. 

Thans moet hieraan no~ worden toe~evoe~d, dat de hef'r 

van het Land van de Woestijne te Zomer~em twf'e sdw

penen en twPe /!f'ZworPn dienaars of officieren mocht aan

r;teiiPn om ovPr de belangf'n van zijn aldaar 1-!<>le/.!en r<>s

sort te wakt·n. Hij mocht Pr zelfs de ho/.!f' justitie ht>slech

ten en er vrije waarhedPn lwudf'n ( I 00 I. Het WPze 110~ 

vt>rnwld dat de lwrPn van lwt Land van de Wo<>stijne 

bijna ononderbroken in proces la!-!t'n nwt de lwrPn van 

ZomergPm IIOJwns VPnwlu·idenP n•..Ittf•n Pil attrihutiPs. 

ACIITEHLENEN GEHOIJI)EN VAN liET 

LA'JJ> VAN DE WOESTI.JNK 

Van dit lf'f'llhof lagPn lwt•e a .. latt•rlPnPn 11' Zonwr

gPm op dP wijk lloPtsf•l. liPt f'f'fSif' was Pf'll parlttgo,•d 

llJHJ H.A. I;, lluMtwinlu·lur :12. 
(IJ'}) H.A. 1;, Lunrl v. rL \\'rwMiijrlf' ur 170. 
I 100) H.A. 1;, Lund v.d. Wrw"lijrlf' nr I t'll 2. 



dat de naam droel! van « llf't Gof'd tf'r :Yleersch » Pn 10 

hunder ~root was ; lwt tweede bestond uit een stuk land 

van 170 roeden. 

De leenhouders van 1-lf't Goed ter Meersch waren 

de..:e : 

1.54:~ : .J au De Gru ytere ; 

1.560 : Charlf's De GruytNf', hij successie van zijn va

der Jan ; 

1.578 : .loos De Gruytere, door ~ifte van ZIJn oudste 

broeder Charles ; 

Bartholomeus De Backere, door koop van .loos De 

Gruytf're op 14 October 1.589 ; 

.I an de Baeckere bij dood van zqn broeder Bartho

lomeus, op 2:3 Au~usttis 1623 ; 

.laspard .Janssens, door koop van Jan Df' Backf'rf' m 

1639; 

A dolf Pif'rs, schoonzoon van .I aspanl J oossf'ns, hij 

ovPrlijdPn van df'ze laatstf' op 21 .I ui i 1648 : 

.Jonker Charles Van Heurne, eeht~enoot van Anna 

Piers, filia Adolf, hij afsterw•n van haar nonkel N ... 
Joos op 22 Februari 1664 ; 

Jonker Gilain Nieolas vandPr LaPn, Peht~enoot van 

Anna van Hf'urne, doehtf'l' van ChariPs Pil van Anna 

Piers, vermoedPlijk hij df' dood van haar vadN : ll ~f'P· 

!Pmlwr 17() . .J. ; 

.lonker Philip Louis ThPodoor va111lt>r Laf'n, hij het 

overlijdPil va11 ..:ijn moPdN Anna n111 lleunw op~() .Juni 

1719. Philip hPzat het Jepn no~ in rn:t De vol~t·ndP lf'f'll· 

hotlilers zijn mij niet hf'kPnd. 

BezittPrs van hPt tweede leen : 

Pif'tf'r de \Veverf', filius Michel, na df' dood van An

na va11de Kerekvoonle, filia Christofft•l, op :~ Juli 15(>5: 

Jan KerckaPrt, door koop va11 dP kindf'n'n van l'iPter 

de \'\ even•, I IIHSPII I:}(>:} Pil I :lB:{ ; 
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.I oo~ 1\.erekaert, hij t>rfeni~ van ZIJn vadpr· .I an, op 

~S Februari ISS:3 : 

2 .I anuari : .I an ~tP~<IPrt, zoon van Pit>tPr : 

.\[artin ~tt>vaert, na de dood van zijn vadPr Jan, op 

~6 Februari 168;) : 

\Iartin ~ierPns. Pcht~enoot van Marie ~teyaert. oud

ste dochter nm _\lartin, vt>rhief op IS Octoht>r 1689: 

17 Februari 173.'): Charles Yan Hulle, l!riffier van 

Oostwinkel. vt>rhief bij de dood van zijn schoonvader 

_\[artin ~ierPn~. Hij was gehuwd mPt :\Iap:dalena Sierens ; 

6 \laart 1ïS9: Jan FrançiPs Yan Huilt>, baljuw van 

YinderhoutP 1101 I. 

HEEHLIJI\.HEDEi\i EN LENE:\ GEHOUDEN 

YA:\ HET LEE:\HOF YAN YINDERHOUTE. 

I. /Je IIPPrlijkheid t>an lloetsel of het llreusleen. 

Dt>ze het>rlijkht>id strektt> zich uit in Hot>tst>lakkt>r, 

tussPn rit> HoPtsel- en de Bauwerwaanstraat, ovPr PPn op

pt>rvlaktt> van circa 1:3,.'5 hunder. Zt> ht>zat een baljuw, <'f'n 

bank van zevt>n scht:>[WIIPll, 2S schellingen 9 dPniers pa

risis rwnningn·nte, :HJ lu)('nders en 9 halsters havf'rrentf'. 

Ze hPzat tevt>ns liPt recht van ervf•n Pil ontPrv<"n, dood

Pn waruiPikoop en hoeten tot :{ pond parisis 1 1021. 

De lwf•rlijklwid lwhoordf• in I S·l8 toe aan Antoon 

Brwns, in IS84 aan Fraru:oi;; Bomw, in 1(>16 aan LiPvin 

VakkP, daarna aan zijn zoon l'it>lf"r, Pn in 17S:{ aan diPns 

dochtf•r \larit·, wt•duwf' van jonkl'r Philip l>ominicus 

Pap1~jans dP \Jor .. lwvf"ll, in IPVI'n ra;HlslwPr van dP Baad 

van Vlaandt·n·n 1 J(J:{ 1. 

2. I),. 1/ t•t•rl i jkllf'irl I'U 11 d t' I fllfllf'llu,_vn. 

I )PZI' IH·t·rlijklu·id, d;,. in llll'f'nJ,·n· afzond,·rlijkP d,._ 

J,.,, Vf'rpn·id laJ! hillllf'll Vf'I"Mf'llillf•ndf• plaalsl'll, had 11' Zo-

I JIJ IJ H.A. I;, Lu111l v.d. \\ •wHIÏjiH' 111' I 1'11 2. 
I 102 J H. A. I;, Zurrlf'rlWIIl 11r 102. 

IIIIJJ IJ,. l'ull•·r F. ,." Bru•·•·k1lf'rl J,: u.•·. 1.1. I1J. • H .. \. 1;. Vi11d•·r· 
lw11t•· 11r 21 H. 



mergèm epn klein Pnclavement te Overdam, ter grootte 

van 9 gemeten. Het was helast met een geldPlijke rente 

van 6 schellingen parisis, met 20 schellingen camerlinck

geld en de tiende penning hij verkoop of schenking (104). 

3. De Heerlijkhf'id van het Gaversche, de Platte Ga

verije of het Heerscip der 12 Runderen. 

Deze heerlijkheid strekte zich uit binnen Zomergem, 

Oostwinkel en Merendree. Het deel binnen Zomergem 

vond zijn plaats tussen de Kruisstraat, de Moerstraat en 

de Brugse vaart en liep over circa .54 gemeten. De heer

lijke renten hestonden uit 3 pond 18 schellingen 2 gro

ten parisis geldelijke rente en 2 halsters haver. De heer

lijkheid bezat een baljuw, zeven schepenen en de gemid

delde rechtspraak. De heer van Vinderhoute had tevens 

de hoge jurisdictie op 7 hoeven te Hoetsel himwn Zomer

gem en op 7 hoeven binnen Oostwinkel 110.51. Uit hoof

de van deze heerlijkheid mocht de heer van Yinderhou

te, éénmaal per jaar, te Zomergem, door zijn schepen

bank, een souveraine vrije waarhede doen houden, waar

op, na bekendmaking aan de kerken van Zomergem, 

Waarschoot en Oostwinkel, al de inwoners moesten ver

schijnen van de enelaven dezer heerlijkheid binnen de 

drie genoenule gemeenten, teneinde ondenraagd te wor

dPn nopens alle misdrijvPn Pn ovPrlredingen met boeten 

tot 3 pond parisis. Van de an<lNe kant konden, naar VPr

lui<l van een denomhrement van 17 l\Jei 1760, de inwo

ners van het VinderhoutRP hinnen VindPrhontP, BPlzPlP, 

Evergem, Zomergem, "\'\'aarRchoot, OoRtwinkel, ?\1erPn

drPe, Landegem Pn HanshPkP, niet verplicht wordPn van 

te verschijnPil op de vrijP waarlwd<'n diP de baljuw van 

de Oudburg van Gent om dP \'ePrtiPn dagf'n te ZonwrgPm 

of in de omliggende plaatsPil hiPid ( JO(Jl. 

4. In dP nabijheid van de LiPve te ~toktPvijver, 

lag een lePn tPr grootte van ongPvePr 14 gPmPtPn akkPr
land, dat gehoudPn wPnl door tfp hN'r van ZomPrgPm. 

(100 R. A.G. Vinderhoutc nr 218 en 221. 
( 105) H.A. G. Zomer~em nr 2H. 
(106) Berten D. ; o.c. Sei~. enl'lnv~Ps, ltl. 652. 
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Ht>t was lwzt>l nwt t>t>n ~t>ldelijkt> retllt> van 9 pond ;{ 

schellin~t>n I 0 denit·r~ parisis, nwt 2 hoendPrs Pil 4 kapui

IIPII ~)071. 

S. Joris de Hyeke hit>ld in l:'l](J PPn )ppn, tPr ~rootlt> 

van 3,5 gemeten. ~Pnaanul de Crannelsnwenwh. 1-fpt stond 

« tPr trauwe Pnde waerhede myns herP, ter doot ten vol

le rPliefne \·an thiPn ponden parisis Pn twintich sdwl

lyn~hen parisis van camerlinek~t>ld NI dPn thit>tHIP JlPil· 

nin~h hy eoope» 11031. 

6. Een IPen van 9 schellingen pansts, IS kapuinPn 

en 4,:5 hoenders werd in 1616 gehouden door Holwrt van 

'faldegem, ridder, heer van Grumarn, bezet op 18 bun

der land binnen Zomer~Pm. De IPPnnHm had lwt rPcht 

op dit )ppn ePn baljuw en zevPn schPJH'nPn aan te stPI

Ien, het recht van erven en ontervf'n, sterf- en watHIPI

koop, vond, tol. bastaard- en verloren ~oPd en rt>chtspraak 

tot 3 pond parisis. Rohert van "laldegPm had dit )pen ~P

kocht van jonkPr ChariPs van Ef'clwuiP, hPPr van Hum

hf'kf', in date lH April Hil9 1109 ). 

7. In de nabijheid van df' molPn van BPke, la~ 

een leen van 4 hunder land, dat in 1619 g~hmulen werd 

door PiPter Blomme. Het moest jaarlijks 4 sclwllingen 

aan rentP uithf'taiPn aan dP hf'Pr van Yinderhoutt> ( 110 I. 

8. l'iPtPr Van De Velde, baljuw van ZomergPm, was 

lf1 ](,J() IPf'nman van dt• lu•e>r van \ïnderhoutP, van 

Pl'rl !Pen, f!PiegPn tP ~toktPvijvPr Pil hPI'IaatHIP uit !l,!l hun

dPr zaailand. ffpt waA lwzt•t nwt f'Pn pPnnin~rentf' van 

8 pond parii'ÏH, 4 kapuirwn Pn 2 hoPndPrs. I>«· haljuw, 

daarlm· gPmaclttigd door dP IH·t•r van ZomPrgPm, mol'ht 

op dit IP1·n luw!Pn opl~'l!l!f'll tot :~ pond pariAiA I I I 1). 

'J. In J(,)(, hiPid Fraru;it•H I>PyuaPrt van lwt lt'«'ll· 

hof van \ indPrluHJtl', l'f'n t•rfPiijkP rPniP in J,•pn li'n Iu•· 

I lfl7) H.A. f ~. Z11nwqwm nr 12!'i t'll :!IJH. 
1111!11 H . .\.I;, Virul•·rlwult• nr 21!1. 
I liJIJl H. •\.I~. Virul•·r-IIIJull- nr 21H. 
I 11111 H.A. 1~. VirHI•·rlrmrl•· ur 21H. 
I liJ 1 IL ..\. f ~. VirHI•·rl~t~ul•• ur 21H. 



dra~e van 20 schellin~en ~roten 's jaars, die lwzet was 

op B hunder akkerland in Hoetselakker, op welk leen de 

heer van Vinderhoute 15 schellin~en 9 deniers pennin~

rcnte, 13 hoen1lers en 9 halsters haver profiteerde. Aan~?:e

zien er sedert 74 jaar van dit leen ~een leenverheffin~?: 

noch denombrement was aan?:egeven ~eworden, werd het 

als «verloren » beschouwd en enkel 110?: « com memorie» 

in het leenboek aan~e~even 1112). 

] 0. Lievin Valcke, was in 1616 hotuier van een leen 

van 15,5 ~emeten, dat zich uitstrekte in Hoetselakker en 

helast was met 39 pond 3 schellingen l denier pennin~

rente, 21 mudden en 3 halsters haver en 22,5 hoenders 

1 IB l. 

DE HEEHLI.JKHEID VAN LOVENDEGE\I El\ 

VAN DEN BROUCKE. 

De enclave van deze uit~estrekte heerlijkheid be

sloe~ binnen Zomer~em ruim 33 hunder en vormde een 

hrede strook lan~sheen /!:anl' de 

grens tussen Zomer~em en Lo

vende~?:em, lopende over Vel

Jare, Bullal:'re l'n de 1-1 uize~aver. 

Er werd reeds op ~ewezen 

dat de hePrlijkheid van Loven

de~em en van den Broucke ~e

durPIHie de late Middeleeuwen 

aan de opeenvoi~I'IHie herPil 

van Zomer~em toelwhoorde. 

Eerst in hl'! begin van 1700 

kwam ze in handen van de fa
milie Dons, die er van in het llet•rlijldu·id Lovt•ndt'l!:t'lll 

hezit hleef tot op hl't Pin!le van lwt fpodaal rPgtme (li-l). 

( 112) H.A.(;, Vinderhou te nr 21!!. 
( 113) H.A.(;, Virulerlwule nr 21!! .• Ook Zomt'r~:<:t'lll nr 217. 

(IJl) H.A.(;, Fumilidunds nr .1.797. 



HEEHLIJ KHEDEN EN LENEN GEHOUDEN VAN 

HET LEENHOF YAl\ LOVENDEGE:\1 EN 

YA~ DEN BROUCKE. 

l. De Heerlijkheid t•an 1\.ruisstratc. 

De opperdakte van deze heerlijkheid wordt in de 

denombrementen niet aangegeven ; ze was in ieder geval 

niet groot, hoogstens een achttal partijen land, die gele

gen waren op de gelijknamige wijk binnen Zomergem, 

langsheen de Grote steenweg tot tegen de Vellarewater

loop, met daarbij nog twee stroken grond in Langeboe

ken dichtbij het Hoekstraatje tl15). 

Op deze heerlijkheid profiteerde men 4 schellingen 

parisis penningrente, ll hoenders en 5,5 mtHlden of 31 
zakken haver Gentse maat. De leenman moest aan zijn 

leenheer, in dit geval de heer van Lovendegem en den 

Broucke, een gewapende ruiter leveren, telkens als deze 

ten oorlog trok. Het leen bezat een baljuw en zeven sche

penen «om recht en wet te doen», tol, vond, bastaard

en verloren goed en de lage rechtspraak met boeten tot 

3 pond parisis. Het leen stond «ter trauwe ende waer

hede van zijn gherluchten here ten vollen relieve van 

10 pond parisi8 ende 20 tichellinghen van camerlinck

ghelt ter doot en alst' verandert by coope of andersints 

den xo penninck » ( 116). 

Cit het archief kon ik de volgende hezitters van de 

heerlijkheid van Kruisl'ltrate oppikken. 

In 1698, .'\larie l'hilipa vandergracht, douairii>re van 

)éron Borluyt, heer van Sint Denijs Boukcl, die op 25 

.'\lei 171):3 de heerlijkheid verhiPf ten hehoeve van haar 

l'-oon Fram; Jozef Borluyt. 

In 172(, wordtwin hand«?rl gevonden van '\lagdal!•rw 

Loui11a Borluyt, vrouw van IJOgeq.wruH'mdc IH·erlijkhl'id, 

van d1~n Cuy11ere 1'11 van Landuyt. ZP waH gc•l111wd 111!'1 

Alhnt .lol'-d Erna111wl dl' Dollglwllwq.d~e, markgraaf van 

Hi·ru~M, kJron van Lut/·al, IH'f'l' van \ïiPrM Pn FIPdwr <'11 

111;,) H.A. 1~. Zurru•fl~<'lll 11r 2:1;,, LIIVI'Ild••~.t••m 11r 12 1'11 13. 
f 116) H.A. t;, LI)VI'IIdi'I(I'IJI llf 12 1'11 1:1. 
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maarschalk in het le~er van de Franse konin~. 

In 1735 was heer van Kruisstrate en van de ho~er~e

uoemde heerlijkheden :jonker Hendrik Borluyt, neef van 

;\la~dalcna, na wiens dood ze over~in~ aan zijn dochter 

Anna Gcrolina Borluyt, echt~enote van jonker Gillis Bal

lam. Zes jaar daarna vind ik Kruisstrate in handen van 

Frans van Melle, neef van Anna Borluyt. 

Kort nadien was de heerlijkheid van Kruisstratc 

ei~etHlom van jonker Philip Antoin Pally, schildknaap, 

heer van Dufontoy, zoon van Frans Charles hij wiens 

overli,jden op 8 September 1749 ze te beurt viel aan zijn 

won Philip Frans Pally i 117 I. 

2. liet Leen van Bomzakker. 

Dit leen strekte zich uit over circa 11 ~emcten akker

grond in de Ha~ekouter niet ver van de molen van Zo

mer~em-hovcn. Het vv<ls helast met de ~cbruikclijke pre

nünentiei;n en werd hij actc vcrleden voo1· notaris :\lar

tinus Debbaut te Gent in date 27 April 1710 ~eschonken 

door Arnaut vander :vleeren aan zijn neef Charles Pot

vliet, meeste1· goud- en zilversmid te Gent i 1181. 

:~. liet Leen Te Vellare. 

Dit leen bestond uit een pa1·tij land ter ~rootte van 

een ~emet, ~ele~en in de ~elijknami~e wijk, lan~shet.>n ht.>t 

Vellarest raatje. 

l-Iet behoorde lil 1713 aan Livina Van Ypre, wedu

wc van .Jan De ~met, die het op 27 Januari van hetzelfde 

jaar te ~elde maakte aan .Jan Van Heeke, n•or de som 

van 8 pond ~roten courant ~eld. Tussen de jaren 17-12-

177B was het leen in hunden \'lil I dt• kinden·n nm .I an 

Veirde~em ( waamndt~r Pieter \ circle~em, ~<'neeshcer te 

Zomergem I, die het op 9 .Juli 1778 verkoehten aan .I ooris 

Blomme, landlwuwer ter gemeente ( 1191. 

Dit leen 8t rekte zil"h uit, eensdeels hi nnen Zonwr-

( 117 I H.A. C. Lovt·ndl'~t·m nr 12 en 1:1. 
i 11!!1 H.A.(;. Lovl'nde~l'm lll' 12 en l:l. 
i I liJ I H.A.<;. Luvl'nde~Pm m 12 t'll 1:1. 
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~em, anderdeels te \'\ aarschooL De enclave te Zomer~em 

la~ in het gewest Hulsem, tussen het dorp en Overdam 

en hestreek met 19 partijen land, een oppervlakte van 

9 bunder 1 ~emet. Op dit leen sprak een geldelijke rente 

van 6 pond 2 schellingen 10 groten parisis, te innen op 

~int-Baafsmis. 

Het leen bezat een baljuw « omme te erfven ende 

onterfven » en was belast met het leveren van een gewa

pende ruiter aan de heer van Lovendegem, telkens als 

deze ten oorlog trok. 

Yóór 1710 behoorde Ter Hulsem in ZIJn geheel toe 

aan Armand Yan Der l\Ieeren, maar werd na de dood van 

zijn vrouw Livina Van Eechante, door de verkaveling 

op 4 Januari 1710, in twee delen gesplitst. Een deel van 

ongeveer 15 gemeten kwam aan Livina's zuster Cornelia, 

begijntje in het Sint-Elisabethbegijnhof te Gent, het an

dere deel, ongeveer 12 gemeten ~root, werd eigendom van 

Omer Van De Walle. 

l'iaderhan1l werden beide delen bij stukjes en beet

Jes aan verschillende personen verkocht, zodat er op ze

ker ogenblik 8 leenhouders waren. Voor zover ik weet 

kwam het leen nooit meer aan eenzelfde eigenaar ( 120). 

I>E HEEHLI.I KHEID VAN 

HONSELE. 

J )c heerlijkheid van Hon

sele, domein van de familie 

Adornc-de Draeck, hezat ~rotc 

enelavemr~ntcn hinncn Zomer

gem, o.a. in 'l'"irlan·akkcr, te 

Hijvi11 lllllllfm de Walh~lllraal en 

d,~ Bauwf~rwaan11traat, te NPkke 

lNJ zuid1~n de Bauwcrwaan

l!lraat naar J for~t~~f~lakkf•r tOf~, ll~ 

Daalmen in de omgeving van 

1120) Familidundl! nr 1797. 
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de Vierwee~se en in Diepenbeek dicht bij de ~rens Zo

mer~em-Oostwinkt>I-Honsele 11211. 

Over de heerlijkheid van Honsele schreef ik reeds 

111 mijn werkje « Bijdra~e lot de Geschiedenis van Ron

sele » dat in 19.50 ven;cheen ( 122). 

EEN ACHTEHLEEN GEilOUDEN \AN HET 
LEENI-HW VAN HONSELE. 

De Heerlijkheid IJall Rij1·is. 

De heerlijkheid van Hijvis werd als achterleen ~e

houden van het leenhof van Honsele, domein van de fa

mi I ie Adorne. Ze bestreek on~evcer -1-4 ~emeten land in 

de ~elijknami~e wijk te Zomer~em, tussen de Bauwer

waamtmat en de oude Genlwe~. Op deze heerlijkheid 

spraken 6 pond 6 schellin~en 9 ~roten parisis penninl!

rente en 28,.5 hoenders ( 123). De ~raaf hief er jaar lijk" 

22 schellin~en 6 ~!roten parisis op de bossen. De pastoor 

vau Zomerl!em en het Kapittel van Doornik hadden Pr 

recht op drie schoven van aeht ( 12-1-1. 

Dat de hePrlijkheid van Hijvis oorspronkelijk zou 

toebehoord lwhhen aan een familie van dien naam. ~e

lijk De Potter meent te weten, is niet waarschijnlijk. Het 

is waar dat veel families de naam droei!en \<In hun heer

lijkheid of hun naam aan hun heerlijkheid Yerhonden, 

doch deze rel!el was niet ali!ellleen, Naar mijn menini! 

is de fa mi lit>IHtam « Hinvis » « Hym·is » niet te koppelen 

aan de plaatsnaam« Wvis », « Hyvis »of« Hij\if' » ( 1251. 

De familie Hynvis lii!L doorl!l'en i!ans de laat-middel

eeuwse l!esehiedenis van onze i!ewesll'n i!l'\\'C\'t'll, zodat 

het loch opvallend is dat me11 ~een enkel lid l'r\'an met 

( 1211 H.A.(;, l{ollselt• 11r IS. 
( 122) Hyt·kal'rt M. o.t'. hl. 31 1'11 vip;. 

( 12:{) lle l'ottt-r F. e11 Brol't·kaert J.; u.t·. hl. 6. · H .. \. (;. Zorner
p;l'm 11r 282 e11 283. 

( I:H l H.A. C. Fumilil'fo11tls 11r 971 e11 5:!70. 

( 125) I> .. Putter F. 1'11 Brut•t·kat•rt J. ; u.t·. hl. 6. 

I !:•) 
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de titel \ an «heer» of «\Touw» van Hijvis mcwht aan

I reffen. Ze waren wel bezitters van meerdere ressorten 

waarvan ze de naam naast hun familienaam plaatsteiL 

\'\.aarom zotuien ze die nm de heerlijkheid van Hijvis, 

die, p:elijk De Potter beweert, hun naam clroep:, bij hun 

naam niet gevoep:d hebben '? Ik meen dat er overschot 

nm redenen zijn om aan de bewering van De Potter te 

twijfelen. 

Omstreeks 1500, wanneer J au Adorne heer was van 

Honsele, behoorde de heerlijkheid van Hijvis toe aan 

Hoeland de \os, die er over rep:eerde als voogd over 

Josyne \'\ïlden. Dit laat veronderstellen dat voordien de 

heerlijkheid in handen moet geweest zijn van Jan Wil

eien, J os~·ne' s vader ( 126). 

In 15.52 werd Hijvis gezamenlijk gehouden door 

jonk vrouw Catharina .Joos, weduwe van Antoon vatHier 

\ïeht, en door haar zoon Jan vander Yicht, hoogbaljuw 

van de kasseirij van Kortrijk. Op 27 :\laart van hetzelfde 

jaar verkoeltten zij de heerlijkheid aan Livien l'eterins, 

zoon van ~larc, voor 368 pond groten vlaams. Livien l'e

terins was ook eigenaar van Ter Most in Zomergem ( 127). 

Hond de jaren 1574, na de dood van Livien Peterins, 

kwam Hijvis aan zijn dochter :\Iargareta, vrouw van Wes

segem en Ter :\lost, cehtgenote van Livieu Snouck, lid van 

de Fiscalen Haad van Vlaanderen. \largan:ta, die haar 

man ven;eheidene jaren overleefde- ( Livien overleed te 

llull-it op 10 Scptemher 1584 en :\largan'·ta te GPnt op IS 

:\ovcmher }(,(JJ 1 - verko('ht op 4 \lei 1;)1)2 de heerli.ik

heid aan \laximiliaan van Crulwke, voor 170 pond gro

ten. 

Kort voor I (,go Wat'! Hijvis in harJ«Ic•n van Pic·!Pr 

Frarwois Snou1·kaert, :r,oon van \lartin, IIC'Pr \an ZonH·r· 

f.!l~m. Hij huwde nwt ChriHtina NiPuwlant I ·r Bnq.q.!:t' 7-
1)-J (,g(, I 1'11 IIIÎf•rf op I a ( )doiH'r I (JIJO. 

1)2{1) )),. l'ulll'r F. •·u llru•·•·kul'rt J. ; u.•·. J,J. li. 

1127) )),. l'ult•·r Jo', f'fl llnw•·ka .. rt J.; u.c·. hl. 7 ... H. \.I;, Fumilic•· 
f liJliJM flf 1)7 I, 
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De heerlijkheid viel te beurt aan J aC(JUes Winkel

mans, hee1· van Mariakerke hij Gent, Vaerewyck, Vo~e

len:lan~, Burggravij en Schynelaers, gehuwd met Marie 

Christine Snouckaert dochter van Pieter Francois (128 J. 

Iu 1715 vinden wij de heerlijkheid in handen van 

JL Pieter Peuneman, een afstammeling van J ac<Jlles "'in

kelmans, waarna ze overging aan de familie de Draeck, 

heren van Honsele, Berendale, Laetschip e.a. 

Nadien bleef Hijvis gedurende gans de verdere duur 

van het ancien régime aan de:le familie toebehoren. In 
1759 was heer van Hijvis ; Charles Allegambe, baron van 

Auwegem, heer van Bassinghien, Mortaigne, Volckeghem, 

Cisoing, Ten Walle, Longueville, V urisele, Milsbeke en 

Kerckvoonle. Hij werd op 27 

Maart 1674 te Gent geboren uit 

het huwelijk van Filip (:loon 

van Charles en achterkleinzoon 

van Livina Snouck l, en van Ca

tharina Volckaert, huwde op 

6 December 1707 met Christina 

Wauters, vrouw van Volckegem 

en dochter van Filip, heer van 

Vinderhoute. Charles Allegam

he overleed te Gent op 21 Ja

nuari 1758 en zijn vrouw aldaar 

op 8 ] uli 1750. Beiden liggen 
hegraven in het koor van de Allcgumhc 

kerk der palers Karmclieten-Diskal:;en te Gent, waar\'an 

ze de 1-!root:;te weldoener;; waren geweest. De heerlijkheid 
van l{ijvis viel te heurt aan hm1 :loon Charles, 1-!d)Orcn te 

Gent op 6 Aul-!w;tus 1710, 1-!ehuwd met 1\Jaria Coleta Ho
drigue:.~: d'Erova Y Vel-!a, die stierf lt· Gent op I :\lt•i 17h.J.. 
Charles stierf op 1 Maart 1771 en wl'!'d bijl-!e:t:el naast 

ûjn vrouw in de familiekelder in 1-!eJwemde kerk. Enkele 
jaren voor zijn dood had Charles de heerlijkheid \'an 

Bijvis verheven ten behoeve van zijn neef Filip Pennc
man, na wiens dood ze verviel aan Fenlinand de Coninck, 

(128) H.A. G. l\1nriukerke nr 540. 
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een familielid, die enan lil het bezit bleef tot aan de 

Franse Hevolutie t}~9). 

Eirulelijk lag er binnen Zomergem een grote en

elave van de heerlijkheid van SINT PIETEHS of het 

PHOO~TSCHE, allodiaal bezit van de Sint Pietersabdij 

te Gent, alwaar de zetel van deze heerlijkheid gevestigd 

was. De heerlijkheid van Sint Pieters was dus een allodi

aal goed, dat van geen enkel leenhof emaneerde en al

leen gehouden werd van « Go<l en van de zon ». De en

clave binnen Zomergem liep over ongeveer 104 bunder 

akkerland, die zich uitstrekten in de wijken Ro ( 33 ge

meten 126 roeden), in Hage-Uitgem (37 gemeten 175 roe

den) en in Hoeiselakker ( 33 gemeten). 

Aan dit enclavement waren 2 pollil 14 schellingen 

9 deniers permingrente verbonden, vallende op Sint An

driesdag. De abt van de Sint Pietersabdij mocht er recht 

spreken tot boeten van 60 pond parisis, bezat er wandel

koop, doodkoop, markgeld, hastaardgoed, recht van con

fiscatie en het beste kateil. De vierschaar te Zomergem 

werd voorgezeten door de baljuw van Sint Pieters, hij

gestaan door zeven schepenen van Zomergcm ( waaron

der een hurgemeestcrJ en een griffier ( BO). 

De oorsprong van deze heerlijkheid mag gerust in 

de I X" eeuw gedateerd worden. Immers in Bl4 reeds 

~;ehonk zekere Wulfrik aan de Sint Pietersabdij een deel 

van zijn allodiale goederen die te Zomergem gelegen 
waren 11:H1. 

II:!IJ) H. A.l ~ .. \luriuhrk•· ur (,:!:! •• l.'uruili•·fuudH ur 250. 

I t:lll) H.A.~~. Zurn•·r11•·m nr :!HIJ. 
( J:ll) l;riefHIHI J'h. ; IJ,(~, l.I. 10, 

I:i:i 
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BJ.JLAGEN 

Uittreksel uit het denomhrement van de heerlijk

heid van Zomergem, gelicht uit een authentieke copij 

van het ori~ineel, die ~ehecht W<!S aan de verkoopacte 

van deze heerlijkheid door Philip ll aan Martin Snou

ckaert, in date 5 December 1559. 

« synde de hool!:he hcerelichede ende heerschapye 

vande prochic van Somcrl!:hem, hebbend" hoo!!he mid

tlele en nedere justitie, vele schoone hool!:heden, achterle

nen, vo~elrye, jaf.!;erye, visscherye, waerande, molail!:e, ver

beurte van goede van alle dilecten uytgedaen van crime, 

schauwinl!he, tol, vont, bastaertgoet ende stra~iersl!oet, 

mette prf>miuentien, vryheden, proffyten, vervallen emo

lementen ende heerlickc renten daermede gaende, midts

gaeders oock andere premineutien daeraf depeuderende, 

ghehouden in eeueu leene van onsen lieven en ghetrau

wen ridder, hecre Maxim i liaen van :\Ielem, hecre van 

Camnaut, als syne huq.q!;ravye van g~nt ende hove te heus

dene, hebhemde een hof gheheten 'thof te Schipdonck, 

tlaertoe behoorende owler lant, hossclwn, meersch ende 

watcre, altegader tweeentachtenti~h ~emeten al luttelmin 

ofte meer, i tem IH'hooren ten voorsyden leene in pen

ui Hekren te, die di verse he laett'n jaerclicks ~!:el den opsete

ue ende afsclene, de ~;omme vu11 derti~h ponden, ses

thieu schellingeH, seven pt'nuyugeu parisis, item lwudert 

L weee11derl il!:h hoewlere11, i tem l weeendert il!:h cap poenen, 

i Le.Jn seventhien halsteren r·ouwe t'H'IIC gentsche maete, 

al luttel min ofte meer, valleude te hamisse, ghei~Tk de 

hoeeken daeraf ~;ynde meutic maecken. item op dit· olie

meulcne te Somerg;hem, dry porttien twaelf scltcllynl!:l'll 

parisis erfelyeke rente 's jacrs, vallt·nde te kersmi~se, de 

weleke mculene mede in desen coop lwg;rcpen is, ill'm 

lotten voorsyde heerelichcde van ."'omcrl!:hem hdwort 



hoo~he, middele ende neder justitie als vooren ende al 

datter muler is, l<' wett:'ne, tol, vont, confiscatie van has

taenl<'n, vuytlansehe ende van over 't waeter, mare~elt van 

hondert ponden sesse van coope van goecleren, van ~ron

den van erfven ende boPten tot dry ponden parisis. item 

bt:'hoort totten voornoemden leene eenen Bailliu <'IHle 

seven schepenen. ende eenen auptman welck amman

schap men hout in 't synen toebehoorten in leene vanden 

hove van Schipdonck ende mol't de ~evan~ene bewaeren 

met sulcke diensten ende rechte als ghecostumeert is en

de seven schepenen om wet mefle te floene, ende eenen 

pratere ~helyck ebt ghecostumeert is. item behoort noch 

ten voorsyden leene eene souveraine jaerwaerhede te doe

ne soo wanneer dat Bamisse verleden is, opdat clen heere 

van Someqrhem ghelieft en daer te doen vrae~ene naer 

alle saecken criminele ende civile, tot welcke jaerwaer

hede gaen moeten, opsetene en afsetf'ne, te weten laeten 

vancle heere van Somerghem, itc>m cle laeten van :\Tlwr 

Daniel van hersele, :\Iher Gillis vander Biest, Gherolf 

Borluyt, Frans vander Meersch, .Joris vander Moere, Si

nwen Bette, jonckvrouwe Agnes van Steelant, Frans ende 

\':'auter Stameraert als van ]weren hel'rsehepe die sy heh

hr>n liggl'tHle binnen dl'n amhachte van Somerghem, item 

ende op desen voorschreven heerschepe soo heeft den 

hef're van Somerghem 't synen leenf' toPlwhoorende de 

lwoghe, micldt>le ende twder justitie Pnrl<' all<' erimirwl<' 

saPeken met 't synclf'r weth 't synder vit:'nwhaere lwreeht 

te worclf'n, te synt>n leerw ende heerRclwpe van Somer

ghPm. itPm lwhoort tPn voornof'nHlen le<·ne ende ht>c·r

Rchepe van Somerglwm dat hij vermag tP hauwf'n t<' syn

der vierschaerP lP Somergem uyt syru'n J.pc•rselu'J~<' van 

Somerglwm f'nde voortil uyttPn lande van \'laendc>r'<'n 

tt•n tlrit·n .Ï<H'n·rr oftP vyftil!h rraPr dP groot<' var11iPn mil'l

daPde ~f'valll'n op 't lu•t•rsd1ip vandP l11•t•rp van Somnwr

l!lwm f'ndl' voort,., op d" lrf'<•nwlwpPII daPr d<' lrPt·n· van 

Hornnwrglwm df' lroo~(' justitil' lwt·ft, itt•nr t•ndP 11'11 d<'Joll' 

voorruwnull'n lt•f'fll' !<IlO lwlroon·n !H'H!<I'IHII'rl iglr tnamwlw

rwn d:H'raf dat dt• Jhit•IJI' !<llii'JI Jpn Vollf'JJ I'OOJI<' ('JJdf' 

lwhl11· allt• t·ivilf' ~o~at•t•k1·n 1'11111' d'and1•r l'l'l'll'll'lllwinlil!lr 

~o~l:wn tt·r· lw"'l" vroJIII' van dry~"n, ill'lll ,..laat op 't voor>~ydP 
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leen no~h eene meulene ende ten voornoemde leene he
hoort de molail!:e, item behoort tot den voornot>mden 

leene te ~even de costerye van Someri!hem alsse valt, item 

hPhoort toP ten voornoemden leene de rPkenynghe te 

hoort>n jaerelicks vande kercke van Someri!hem vandPn 

heylii!hen ~eest ende vander ~ilden met 't synder weth 

ende andere te kiesen, item behoort ten voornoemden 

lecne haesweeren, conynen, pertrissen, voi!helen ende vis

schen. 

item moet den heere van somerghem ter eausen van 

desen leene ontfani!hen ende doen ontfan~hen, twee hon

,]ert 't sestigh hant evene rijselscl1e maete ons toebehoo

rende als grave van Vlaancleren t' onsen spyckere te gent, 

de welcke gelden diverscl1e laeten binnen den voorsyden 

amhachte van somer~hem naer 't inhouden vanden hou

eken ciaeraf wesende, van welcke evenrente heeft den 

heere van somerghem van ontfan~hen de somme van ,-yf 

ponden parisis 's jaers ende die slaet men af als men dt> 

selve evene hetaelt. item moet den voorsevdt>n heere van 

someri!lwm tt>r eausen vaiHlen voorseyclen let>ne noch 

doen ontfan~hen, twintigh halstprcn eiHle een lwet mouts, 

ons t()('bt>hoorende ende die ontfanckt naenlcn inhouden 

van1le houckt>n daeraf synde die divt>rsche laetPn ~t>Iden 

himwn den amhachte van somerghem, item moet dit> 

heere van sommer~lH'lll noch doen ontfanghen fpr eau

sen van syrwn voorseydPn lePnP, vyfer11lertigh en ePn 

alfen halsterPn geerste, ons ook toPlwhoon'tHie napr 't in

houdt>n van11P houckt>n daPraf svnde die divPnwlw laetpn 

~eldcn hinrwn den amhachte voorseyt. itt'm hPPft die 

hPPrP van sommPI·~hPm hierjP~ens lP haPte in merPntPr 

vyfthiPn schellyni!hPn ses pPnnyni!lwn parisis, PndP die 

slaPt men af als lllPn 't mout lwtaPit ... » 

IJ. 

Tekst uit ht>t dPnomhrPmPnt van dP hPNiijkheid PH 

het amhacht van Zomergem mct hPtrt'kking tot dt> IWt'P· 

de koop in datP 9 Maart }.')()2, waarhij l\lartin ~nouckaer·t 

de volledige autonomie binnen lwt rt'chtsgt>hit>tl v:m Zo

rnPri!:Pm verk rPCI!:· 
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« alsoe t sedert tliversehe swaeri~hedeu ~eresen syn 

tltsschen den bailliu van onsf'r AtuiPrburl!h van ~ent en 

die fiscaelt'n van onsen raf'df' van Vlaentleren met hem 

l!ht>voucht. etHle den voornot>mden heere martin Snou

ckaert als cooper orHler andere ter eausen vander hooghe 

justitie ende heerlichede manclinerende de voorseyde 

bailliu ende fiscalen, den voorseyden hool!heyt niet 

te competerf'ne de heerelicheyt van somerl!hem, noch 

m achtedeene ghehouden l!heweest te svne vanden 

burggrave \·oorseyt noch vantie burggravye depende

rentie na er notav... van ons als grave van Vlaende

ren, soo hebhen de voornoemde hoofden tresorier gene

rael ende ghecommitteenle van onse voorseyde domeynen 

f'ntle finantien ghehoort, het rapport varuien commissaris

sen tlaertoe ,·an Oilst-n weghe ghestelt ende glwcommit

tf'f'rt te Wf'tene, twee van onse secreten raede ende twee 

van onse voorseyde finantien, tJaerop mittf'n voontof'mtlf'n 

haillin ende heerPn marten Snouckaert ghecommunieert 

ende ghehanrlert entle vuytlycken metten selven over

commen enrle geappointeert dat men hem hoven tlPn 

voorseplen eersten coop die wij confirmeren hij desen 

nogh overlaeten ende vercoopPn soutie die hool!he mid

tlele ende nerlere justitie Pnde al datter hool!her justitie 

toPhel10ort miiiPn rechtPn vandf'n marckgPitlen f'IHie an

dere prPmincntiPn hoven gpexprcsAeprt, oock op de lae

tPn woonPrule alomme hinrwn dl' voorsf'ydf' prof'hie on

dPr nnse jurisdietif' lwdit·nd hij onRr·n hailliu vandf'n 

ourlPrhurgh, amman f'ndf' andt•rp officiPrR, f'Itclf' aldus 

f'onst:>nsen•ndr· dPn coopPr daPrtof' tf' str·llf'n officif•rs Pil

de justiciPrR te Wf'IPIIP f't'nt•n hailliu, Amman f'lldf' tlif•

nacrs mirltsgat•df'rl'l PPII hanck van Sf'Vf'll Rchf'pPnf'n ommf' 

Plr~kt·n n·cht Pndt· juRtitiP tr• adminiRtrPrf'n, f'nde al lP 

dtwnc rlat de lwoglw jwo~titif' Vt'l'lll<tl!h lP dof'n, lllf'llf'n 

n·cfttf' van lwyrl'41r:wlt'n r·rulf' andt•rp WPI!hf'n om tf' st•hou

Wf•n, lll'planlf'll Pndr· andPrsi'4Într-~ indt• voor·st•ydt• prol'hÎP 

ui lf' drwru·, juHIÎf'IÎf• f'lldf• pollit·ÏI' af•IJgaPrHic sukx als 

wij oft,. Oll!-4(~ voorHI')'df• offii'Ît'l'1'4 Pil dl' ju~;t icit•rs in dl' voor

!'wyd,~ pro,.J.j,. van !'40IIllllf'rgllf'lll uyt ollHf'll IJ:lf'lllf' gi'Wf'f'rl 

oflt· 11• Vl'l'lllllf..dwn lwi1IH·n. I),. Wf•lt·J.,. lllf'df' a IJ,. arul1•n• 
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die uyt onst>n JHH'me voortyts inde voorseple prochie l!:he

exployteert lwblwn, wij renonceren t>!l(le verlaett>n hij 

desen willende dPn cooper ende syne naercommers van

tlese syne twee coopen Jacten usPrPn selfs hij heurlit>der 

officiers ende van alle hool!:heden, vryhedt>n, prf.minen

tien PIHle rt>chten voorschreven ende van nu voortaen 

daeraf vredelic PIHle paisivelic i!:eniPten ende ~hehruy

cken soo WPI alomme daer onsen voorseyden hailliu van

der auderhurgh, in onsen naeme als de heer<'n van Bre

dam in qualiteyt van heeren van sommeqrhem die ghe

had lwbben behouden dat de coopere die voorseyde lwo

~he justitie soo wel van synen eersten coop als de amplia

tie hoven verhaelt mette vryheyt v<mde beste hoofden, 

marehgelt ende rt>cht vanden straett>n te schouwen endt> 

beplanten eiHle anderssints soo voorseyt is, sal houden in 

t>enen voiiPn lt>ene van onsen voorsey!le Ouderhurl!:h van 

Gent totten diensten ende lastt>n dat>rtoe staPJHle PIHIP 

lwhoorende ~lwlyc andPre leene glwhouden vander voor

seyden Ouderhurg, midts voor desPn twPetsten eoop bo

ven de voorst>ple somme van eprsten eoop hPtaeiPnde dP 

somme van vvfthiPn hondt>rl potHIPn lillilliP ,·oorspyt in 

handen vandPn voornoPnHIPn ontfanghPrP gPnPnwl van

:le finantien ... » 

V PnlPr in hPt stuk staat gpsehrPVPn : 

« dat wij vereoch t geePdeert Pil gel ransportPPrt. vPr· 

coopen !'Pden'n Pn I ransporiPI'Pil indf'r lwstPr \'OJ'IIl<'ll PH· 

de hy manierPil dat wij vernwglwn hij dPsen, P<'rst de 

hoo~hP jul'litit• vandPt' IH'Pi'Piiclwde van Somnwt·glwm 

metiPII app<>nd<>nliPn Pil dt'Jl!'tHIPntit'n hovpn vt>relaert, 

sulcx <:Is I sPIVP 011s toPglwcommPn is \'atHIPn hN'I't' van 

Bredam Pndc voort d<> voors!')'dP hooghe hPPrPlichPdP 

metten llHircghPld!' ovt•r tiP glwlwPIP prochiP van Som

merghPm, met allP hooglwdcn PndP pr\>minPnlit'n tla!'I'IOP 

lwhoorende <>ndP hienoorPn verha<>lt ... » 

!lier worden opnieuw dt> \'t'rsehillentlP rechlt'll Pil 

hPvo<>gdhPdPn opgt•somd. 

JlJO 



rn. 

Kort n•rslag: over een vernieuwing van de wet van 

Zome1·gem. 

Den :\len dt~cembris 16-tS, is de wedt der prochie ende 

heert'lichede nm Somerp:hem, hersele, schauwhurg:h, Be

ke, :\eckke. Schipdonck, cattenhrouck etca., vernieuwt 

hy :\lher :\lartinus Snouekaert, Huddere, heere der selve 

prochie ende heerelicheden, ende heeft daertoe ~heco

mitteert ende g:hestelt, de naerschreven persoonen, alles 

tot wederroe pens, ... 

Dheer joos he~hijn, Bailliu, 

Guillaume du prez, Ampman, 

I) Pieter :\latthys, Buqdwmeester, 

2) Arenrit de craemere, Schepenen, 

:~) jooris chierens, 

-t) François vande kerchove, 

5) jan Steyaert, fs. pieten', 

61 J ooris hlome, fs. piet ere, 

7) :\Ir. Anthonis hert. 

Jacques goossens, GrPffier. 

Dienaers 

Ahraam rle "\-lulderP, 

PietPr van hecke. 

Oircondr·n, in kPnnisse dPr waf'rhf'yt is desp hy rif'H 

voors. lwPn~ van SomPrg:hf'm oudl'riPPCkf'HI, i11 datP ut 
!'11 pra. 

( gl'l.) M. Snou('k:tf'rl. 

I H.A.I ;. forulk Zmnt•q!•·m nr I !JO, f,.,;rj,.J.,"·k, hl. ;) I.) 

~V. 

BA J.J IJ\\S \A:\ DE 11 EE H Ll.l K 11 E 11 > \'A N 

ZO :\1 E lH ~El\ I. 

CornPii!! .I an 

\'au 11 •·ckr· .I ori11 

Sir~rPfll! APrr·ul 

\'au dP \ •·ldP l'if"IPr 

l.'i:~2 

l.'i.'iO- I .'if1H 

15H6 
I (,(1(,. I,,;~:~ 

I fd 



Van Hecke Bernani 

Be~ijn Joos 

Steyaert .Jan 

Dehaeseleer .Jan Baptist 

Steyaert Wi1lcm 

Pieter de Rue 

De Meyer .Joos 

Lcfcbure Pieter Frans 

De Graeve .Jan Baptist 

Steyaert .J udocos \'\'illem 

Lefevere J acoh Leonard 

1637 

1638-1664 

1664-167[1 

1678-1689 

1689-1691 

1691-1700 

1706-1724 

1731 

1742-1757 

] 757-1768 

1768-1794 

De namen van <le baljuws van de kasseirij van de 

Oudburg van Gent in het ambacht van Zomergem wor

den vermeld in het werkje van Frans De Potter en .I an 

Broeckaert, handelend over de geschiedenis van « Zomer

~em », onder afzonderlijke hand verschenen tt> Gent in 

1gó6. 

f. 

GRIFFIERS VAN DE HEEHLIJKHEJD YAN 

ZOMERGEl\1. 

162 

V atHle Velde .l an 

Goossens J acqut>s 

Vander Perrc \VillPm 

De Meyer Jan Baptist 

De Hoo Frans 

i· Zomerg<'m 22-ll-1714 

1634-1639 

1646-1652 

1664-1689 

1699 

1704-1714 

was advocaat in de Haad van Ylaandt>rt>n. 

Beyaert Petrus 

aan~estPld 28·11-1714 

De Meyer Jan 

Ceusen .J aspar 

Van W a mbPke .J actpu's 

Rottier .Jan BPrnanl, ad intPrim 

Van Wambeke .lacqups 

1714-1724 

1725-l 740 

1741-1770 

1771-1788 

1789-1791 

1791-1793 



Daninek .Jan Fr·ans 179~-1795 

Yan Dt' "·qrhe .Jan Baptist 
bt'noemd bij deen'et van 28 pluvoisc par 
Ylll. 

De l!riffiers werden na de afschaffinl! van de heer
lijkheden door de Fransen omstreeks 179S vervangen 
door de gemeentesecretarissen. 

Yl. 

A:\1:\IA:\S YA:\ HET AMBACHT VAl\' 

ZOJ\TERGE\1. 

Guillaume Du PrPZ 

Jacques Steyaert 

Boudewijn De Cuyper 

t ZomeqrPrn op :~-12-170~ 

Jooris Blomme 

1639-1671 

1671-1689 

1689-1697 

1697-1705 

Frans Yan Damme lïO:l- ? 
WPrd op 10-11-171~ als notaris liJ de Baad 
van VlaandPrPn aangPstPid 11 ). 

1778-179.'1 

EE:\ NA \\OOHD. 

Bij rfpzp 11tudi .. WPrd f'Pil kaartjt· gPvo•·gd van dP 

gPrrwt•ntP Zomrorg•·m, nrPt aanduiding van d .. hizondPr;;tt• 

lwt·rlijklu·dPn, lf•flf'll Pil af'hlt•rlt•flf'll di .. aldaar ltun plaat;; 

vondt·n. llt·l Î11 vt·rn· van voll .. dig. Dit tt·kort i11 tt• wijtPil 

aa11 lu·t ft·it, dat lwt ,.whit·r onnwgPiijk i;; uit dit wan11•t 

van rt'l!l!ortl'll wi,j11 tl' gt•ntkl'll. 

Ik laoop f•t•l•lf•r dat d1• IPZI'I' uit IH·t l•ijgaandf' kaartj•· 

voldof•lldf• uut zal wl'l•·n 11' ltall'll. 
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HET GOED TER BEKEN 
ALIAS c HEYL\VEGHEN" TE EVEHGEM 

Om zijn voordelige ligging ten opzichte van Gent 

de oude teksten spreken van « 1le prochic van Ever

ghem neffens Ghendt » - werd Evergem vanouds als 

zomerresidentie verkozen door invloedrijke poortersfa

milies, die er aldus een « huys van plaisancie » bezaten. 

Immers naast het Goed ter Beken bestonden er eer

tijds te Evergem de volgende huitengoederen : het Goed 

ten Boekel te Langerhrugge, het Goed ten Hulle en het 

Goed ten Broeke, heide te Wîppelgem, het Goed ten 

Oudenvoorde te Doornzele, het Huis ter Burcht, het 

Goed te Elslo en tenslotte het heerlijk kasteel, behorende 

aan de heer van de plaats, aanvankelijk de abten van 

St-Baafs, later de bisschoppen van Gent. Dit laatste werd 

dan ook kortweg het « Kasteel » genoemd. 

De oudste sporen van het Goed ter Beken 1.1 l nabij 

Langerbrugge verwijzen dan ook naar de Gentse poor

tersboeken. Door een scheidsrechterlijke uitspraak van 

21 Februari 1379 (2) vernamen wij dat het goed oor

spronkelijk toebehoorde aan .Jan van der \\.oestinen, 

waarna het hij het overlijden van zijn vrouw Katelijne 

in gemeenzaamheid to<>hehoorde aan François van de 

Woestijne, Sofie gehuwd met Laureins \\îerick, Beatrijs 

gehuwd met .Jehan van den lfcckinc 1~n LijHbctte van de 

Woestijne. De kinderPil van Fra111:ois van de Woestijne 

hekomen alsdan het grootste deel van het (;oed ter Beken 

waarvan noc:htam; « alle de hu w;sirq.dwn, ltoPillllle, lwzais

sele end,. Catc~ille I ruw ewh• vpt go1•d ter hPken wesendc 

~~ndf· die de pachten~ onder lll'nt ltef•fl » ( :{) aan de dri1~ 

gezusterl-! lod ... onwn. 

I I) l;e·naamd naar de· « lwe·k , diP n vuurl,ijMtruuniiiP : de· Burp;· 
l(rave·nhtruum •. \ui( in l:i:i:! : « uve·r de· IJC•kc· ·. 

121 StadHarc·hie·r ( ;c·ut, He•j:. vu u ( ;e•clc·lc·, :1:10/(J, 2111v. 
t:l) StadMarc·hic·r l;c·ut, He•!(. vun (;e•de·le·, :1:10/f•, :!IHv. 



Vermoe(lelijk is het Goed kort na deze tijd verkocht 

want op 6 .J auuari 1420 u.s. verklaart de Gentse poorter 

Lieven Papa] voor Schepenen van de Vool!dij en van het 

Schoutheetdom te Evcr~em (zie Bijlal!e J J dat hij het 

Goed tevon·n kodrt van de erfl!enanH:'n van Hendrik 

Teerpenninc. Het ~oed was toen 21 ·hunder 547 l/2 r. 

~root. Daarvan hedroe~ de oor·spnmkelijke oppervlakte 

sleehts 1.5 hunder H77 l/2 r., want naderhand had hij er 

no~ .5 hunder .570 r. bij~ekocht van verschillende andere 

personen. 

Die oorspronkelijke 1.5 hr111der verworven voor de 

dood van zijn (eerste J vrouw Katelijne J>oucstraete wer

den bij haar afster·ven verdeeld onder haar· vijf broers : 

Jan, Olivier, ~imoen, Klaas en Gillis. Hiervan echter 

kou Lieven de 3/5 teru~kopen nl. het recht van .J au, 

~imoen en 1·\.laas J>oucstraete. Dit bracht het totaal van 

";ijn bezit op 1.5 h. 19(1 1;2 1". Dit bezit samen met latere 

aankopen doet hij bij vorm van wettelijke zmverllll! 

door de locale schepenbanken vastle~~en. 

Op lO \lei 1424 (zie Bijla~e 11) \ersdrijnt Lieven 

l'apal voor Schepenen van de Keure van Gent. llij laat 

er· zijn pachtcontract re~istr·cren dat hij af~eslo!Pn hee:-ft 

met Jan Bijsant. Ei~enlijk was de 9-jaarlijkse pachtter

mijn reeds in~e~aan Kerstavorul 1423. Thans heeft het 

~oed reeds ee:-n oppervlakte van 23 luurder 50 roeden. 

Daar LicvPn l'apal een huis op de 1\.oornmarkt he

woont, verblijft hij sh•ehts nu t•n dan op zijn huitcn~oed 

te Ever~em. Daarom behoudt hij er zieh alleen het be

h ui~Hie \\'a lleken \'oor met de wa l~raeh ten voor dt' vis

van~st. 

Als pachtprijs ";al Jan Bijsant hetalen 7 seh. h d. 

per luurder ; dit maakt een ~c";anwnlijkc padtt;;om uit 

van a pond 12 ;;eh. 11 d. Bovendien -zal de pachter telken 

jare leveren twee steen ~ot·d das. I )t• haat van het duif

huis zal tussen ei~emtar Pn pachter e\·enredi~ verdeeld 

wordPn, daarvoor echter nwet dl' paehtt>r dl' dui\ t'll 

re~elmati~ voederPil en Vl'rzor~cn. ( )p het ~root stuk 

J()() 



voor het hof en op de « Ho~e Akker » moet hij bij het 

einde van zijn pacht een bunder bezaaid laten met win

terkoren in braak, wel gemest. Verder zal de pachter 

op de « Doornakker » 180 roeden met haver bezaaid la

ten. Al de stalmest tijdens deze termijn op het hof ~e

wonnen, zal de pachter ter plaatse verbruiken en hem 

dus niet verkopen noch op 's andermans land voeren. 

De ei~enaar zal naar believen nw~en doen houwen. De 

pachter daarente~en zal slechts op vooraf bepaalde tijd

stippen mo~en houwen : nl. elshout na 6 jaar, tronkwil

gen na 3 jaar. Het opgaande hout echter mag hij slechts 

tot op manshoogte kappen. 

Lieven's deel van de dam te Evergem bestemd om 

eventuele overstromingen van de Kale tegen te houden, 

moet de pachter evenzo onderhouden. 

Yoor het onderhourl der gebouwen zal Jan jaarlijks 

400 gelei stro leveren, tussen de 7 à 8 palmen wijd. Ook 

voor de bandroeden zal hij zorl!:en. De strodekker zal 

betaald worden door de eigenaar, maar de pachter zal 

hem tijdens zijn werk voedsel en onderdak verlenen, hij 

zal tevens voortdurend toezicht hotuien op de staat der 

gebouwen. Het land mag hij niet verandzaden I 4 l en op 

het einde van zijn pacht moet hij het elshout laten 3 

jaar oud, de tronkwilgen 2 jaar en de tuinen I omheinin

gen) 2 jaar oud. 

De pachter zal hijzondere zorg heHteden aan de nit~u

we hoomj.!aard. Hij zal nauwkeurig toezien dat er geen 

verdwaalde hee~>ten in hirmendringen. Jaarlijks zal hij de 

boomgaard met de t;pade omApitten zonder ploeg of eg 

te gr~hruiken. Aan de eigenaar staat het vrij zijn wal

graeh ten naar lwhon·n te verhreden, zonder evt·nwel .J au 's 

vruehlf~ll te ht>~;dwdigt~n. Ondt~rvPrllllrcn Îll natuurlijk 

uÎlj.!ef!lotf'n. liet j.!aflHc jaar door zal de pachter al zijn 

hott~r lr~ven~n l•~n huize van de r~igt·rwar, aan 2(> mijtPil 

het pond, dit evenwel in mindering van zijn pal'hlHom. 

11! Zit· hif'ruv•·r unz•· ~Iu dit· : «I I <'I I ;,11.d lo· I;,.,.IMdltlur Ie Evt·r· 
l(l!lfll> in « Appt·lljt·H van lwl \11'4'1jt•Kiund V» J,Jz. JIJ. 



Al~ te~enprestatie ontvanf!l .Jan Bijsant van ZIJn 

ei~cnaar telken jare een stuk wollen laken vijf hij twee 

el hrecd om hem daaruit een kerel iS I en een kaproen 

te laten maken. 1-1 iermede waren dan de wederzijdse 

rechten en plichten nauwkeuri~ gestipuleerd. 

Op kerstavond 1432 gaat dezelfde Jan Bijsant een 

meuwe voorwaarde in, die hij echter niet volledi;!: he

eindigt. Op kerstavond 1437 immers neemt Daneel de 

Cupere de resterende vier jaar van hem over onder na

g:enoel-! dezelfde voorwaunlen ( ()). 

Het goed is lichtjes aan~egroeid in oppervlakte 23 b. 

713 l/2 r. tegenover 23 h. SO r. in 1424. Ook de pacht

som werd opgedreven. De eenheidsprijs heth·aaf!t thans 

8 sch. 6 d. per hunder wat een totale huurprijs van lO p. 

2 sch. 2 d. uitmaakt. 

Deze heide pachtbrieven liehten ons nauwkeurif! in 

betreffende de struetuur van het Goed ter Beken en he

klemtonen :.r,ijn uitsluitend a~rariseh karakter. Het Goed 

is ei~enlijk no~ veel met'r een landhouwt'xploitatie dan 

een waarachtig « huys van plaisaneie ». 

Ondertussen vernemt'n wij uog ht't et'u eu het ander 

heireffende de mede-erff!eiwnwn van het Goed ter Beken. 

Tevoren zagen wij reeds dat Lieven Papal in U20 de 

:~j.S van het oorspronkelijk Goed in handen had I 9 h. 

opde!SI. 

Thant" d ntf!Cn Lieven de \\'eert f!eh uwd met Ka te

fi,inc de Sdwerere en Pieter van Tieft als moederlijke 

edf!t'IWIIH'll ter eausen van lillil \·ader .I an de Seheen·n· 

f!ehuwd 111!'1 1\.atefijne Poucstrat'l, dochter van ( )fivier e11 

aldus nicht va11 l\.atelij11e Poucstraet, o\·erledt•ll huis· 

vrouw van Lieven Papaf, « hacrlied!'/1 deel e11de Hecht 

van a llcu de11 fwussin~hen, hoe men, ht•sat•ddt•n lec11 i 11· 

p;hen latirq.dwn of andn•n cattcvft•n rustende l'll zijndl' 

(51 1\.t'rl'l : ovnklt•t'd, IIHifllt'l. 

161 Srad~an·hief (;en!, Bq~. 1\.t·un· :!0 1/JI, 1Jlr : :!5 Fd•nmri 11:1; 
11.~. 

lüH 



vp t{!Ot't ter heke bij 1ler lan~her bru~~hen » (7). De 

overdracht van dit vierde deel f!:ebeunle op 6 Juni 1436. 

In het renteboek van de St-Baafsabdij anno 1445 

staat Lieven Papal voor :lijn Goed ter Beken ~etaxeerd 

op 23 seh. jaarlijks ( 8 I. 

Kort daarop moet Lieven Papal overleden zijn, want 

op 25 Juni 1-t-50 staat zijn vrouw in het J aarre~ister van 

de Keure reeds vermeld als « Jond'rouwen mer~rieten 

spotters weduwe van Lieuine pa pal » (9). In de Staat van 

Goederen 'an Jan Pouestraete, op~emaakt op 30 April 

14.56 en·en de wezen Atmeken en Betken Poucstraete 

van hun vader « lvierendeel vanden eruachtichede 1nt 

!!oed tf?r beke ouer de lan~hebrul!!!he ende tne!!henste 

deel Inde huusen ende catheylen ten zeluen ~oede he

hoorende lil!l!hende onuerdeelt metten weduwe pappais 

wient sourpimis vanden zeluen ~oede toebehoort tzelue 

~oed l!root Int l!heheele xxij hunren Yc xlvii 1/2 roen 

lettel min ofte meer» 1 10). 

Bij het Goed ter Beken hoorde van deze periode af 

het «leen te Gectschure » l!root 8 bunder. Tot op het 

einde van het Oud Hel!imt! hleef dit leen, ressorterende 

onder het Let·nhof van St-Baafs, aan de respectievelijke 

eil!enaars van het Got~d ter Beken toehehor·en. I )it leen 

dat ûch uitl'trekte tussen de Geelsehuurstraat I huidi~e 

Doornzeelse straat 1 en de Durmakker was tiendevrij I 11 ). 
Hierhij hPiworde no~ ct•n tiendeke in de Oostdurm

meers, half de vis!lerij in de Kale van aan de Biest tot 

Lan~erhru~~e, vcrder no~ een JWnnin~renlc van t•en 

mt:en; voor Lan~t:rhnii!I!C· 

In de periode van ),!20 lol 14SO na de dood van ;r,qn 

1:1~rMtt: vrouw Kat••lijrw l'oueMtraet, moel Lieven l'apal 

17) Slutl~an·lti•·l 1;,.111, H•·l!· t;,.,J,·I•· :1:!11/21, :!OHr: 6 Juni 11:!6. 
181 <..: li•·vi11 papul f•llfl•· tl.,yr vu11 KYIWII \\ïjvo• xxiii H. \'Uil hun•11 

l!•wtl•· ll'r l"·•·k•· lllllrl'lll xx ltiiiHI•·r "• 1115, Hijk•ur,.hit•f (;,•nl, 
lfiiiiiK Sl-llauiK llr lfl, r. WJv. 

191 Slatl.un·hi··f 1;,.111, H•·l!· 1\••un·, :w1 1 10, 111, H7v. 
1101 Sluol•un·hio·F 1;,.111, H•·l'. (;,.,J,·I•·,<l:!H/27, 27:! r. 
I 11) Hijk~un·lli•·f I;,.",, fondH St-lluufK ur 6:!, 5Hr. 



hertrouwd ZIJn, want het is ZIJn weduwe Mergriete de 
Potter die in 1457 het hovengenoemde leen van Geel· 

schuur aangeeft. Op 6 Mei 1457 verhuurt zij trouwens 

het goed, ondertussen aangegroeid tot 27 h. 70 1/2 r., aan 

Pieter Ysehaert voor 10 p. 10 sch. Dit voor een 9 jaar

lijkse termijn ( llhis). 

Na de dood van zijn moeder, komt Hendrik Papa) 

op 3 April 1464 ( 12) in het bezit van dit leen en van het 

Goed ter Beken. 

Het visrecht lil de Kale, een prerogatief verhonden 

aan dit leen, levert echter heel wat betwistingen op. Hen

drik moet zich reeels van bij de aanvang schrap zetten 

tegen de vorderingen van Hector de \'ritte (131 die he

weert uit naam van zijn moeder Lijsbette Scots een deel 

van deze visserij te bezitten. Deze vordering echter wordt 

door het leenhof van St-Baafs afgewezen. 

Een paar jaar nadien komt er een nieuwe betwisting 

voor betreffende dit voorrecht. Op 18 l\Iaart 1466 u.s. 

( 14) velt de Haad van Vlaanderen in het geding tussen 

Hendrik Papa! tegen Jacoh de Huede en Loy van 1\ler

laan - nadat de verweerders hun misslag hekend heb

hen - volgend vonnis : heide partijen onderwerpen zich 

aan de bemiddeling van Meester Aristoteles van ~teen

weghe, pastoor te Evergem en Oste Papal, broer van 

Hendrik. De verweerders krijgen ved}()d nog in de Kale 

te vissen, de proceskosten worden door heide partijen 

gedeeld. 

Deze bemiddelingspoging \'ond haar bekrachtiging 

in de overeenkomst die op 31 December J..l.70 tussen Hen

drik l'apal en Jacoh de Hucdc gcsloten werd. (Zie Bij

lage lll.) 

Hierin wordt verklaard dat er wederzijds definitief 

(!Ibis) Stadsan·hid Gent, Hl'!-(. Keurt· :!OVIl I, 912. 
( 12 I Hijksan·hid Cent, Familiefonds 111' 51JH. 
( 131 Hijksarehief (;ent, Familiefonds nr 598. 
( 1.1) Hijksardlief Gent, Familiefonds nr 598. 
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van alle n•nol)!inl!en zal afl!czien worden. .I acoh 1le 

Huede zal de visserij in pacht nemen voor een 9-jaarse 

termijn in~aande kerstavond 1470, mits jaarlijks aan de 

heer te levereu tussen kerst- en vastenavond, 100 levende 

palingen van de mi<hlelsoort. Hiertoe zal hij zowel schep

als sleepnetten nwgen gebruiken. J acoh is verplicht de 

visserij te beschutten tegen vreemde indrinl!ers. Zonder 

toestemminl! van de heer zal hij ze nochtans niet mogen 

venolgen. Hiermee kreeg de zaak van de visserij voor 

beide partijen een heHedigende oplossing. Tot op heden 

blijkt het aanstellen van een vroegere verwoede stroper 

lot jachtwachter, een af1loend mid1lel om de jacht voor 

andere stropers te beveiligen. Vernwedelijk zal Hendrik 

Papal nooit zoveel paling uit de Kale geproefd hebhen 

als tijdens de vasten van 1470 en volgende jaren. 

Heel lang nochtans zal Hendrik Papal niet meer van 

de snukelijke Evergemse Kalepalingen genoten hebhen 

want nog voor 1478 is het leen verstorven op zijn broer 

Oste ( 151. 

:\laar ook deze laat~;te zal ZIJn hroer slechtH enkele 

jaren overleven als bezitter van het Goed ter Beken. Op 

26 April 1481 werd zijn staat van Goederen voor de 

Gentse schepenen van Gedele opgemaakt. Uit zijn hu

welijk m<"t .Jonkvrouw Anna van Overheke hieven vol

gende wezen aehter : :\<lergriete, Vijntje, Pierijntje, .lo

Hijntje, Armeken en Klaask<·n Papa!, aan wie hij o.a. 

naa8t vele andere goederen achterliet «een lll"IH'Il he

huuHt goct geleghen Inde prochic van etwrghem glwhee

ll~n tgoed ter hcke groot in tghcheele xxiij hundre viiic 

xiii roedc~n lettel meer ofte min » ( }(,). Pa .. hter van hel 

<;cwd was toen l'ieter Bol!:aert, de oude, voor een jaar

lijkHc pad1tHom van JO p. JO sch. gr. 

111"1 il'l op zijn dociJI~>r Pi .. rijJH~ dat ht'l (;,wel nader

hand in •~i1.wndom vc·rvalt. Ten jare I :)OI l'llaal zij al:; 

•~igenan~K ervan in lwt HentPlJOek van St-Haaf,; 1-!:l't'oleenl 

f l:iJ HijkKan·hir·f •;··ut, r.,ud· St·BuufK llr 6:$, :illr. 
( lfr) Studh!Jrdlir·f (;r•IJI, Hr•l(. (;,.,J,.J,. :1:10;:!5, I I Ir. 
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(17). Nog op 6 April 1518 geeft zij haar leen te Geel

schuur aan (18). Ten jare 1523 is zij heslist reeds over

leden. ln het Renteboek van 1501-39 is rond deze periode 

een overlijdenskruisje boven haar naam geplaatst. 

Aldus was op 8 Mei 1523 (19) het Goed ter Beken 

s:unen met het leen te Geelschuur « ghesuccedeert » op 

haar erfgenamen SatHier en \Villem van Cuelene. Deze 

laatste verkoopt kort daarop het Goed aan Filiep van 

Wissoch, gehuwd met Adriane van der Haeghen ( 20 I. 

Beide echtgenoten verkopen op hun beurt de 16 
Maart 1544 u.s. het Goe<l aan Meester Joos de Gruutere 

( 21 I. Slechts een jaar nadien nl. op 10 October 1545 zal 

deze laatste het ganse goed vcrkopen aan Louis van Heyl

weghen, President in de Raad van Vlaanderen (zie Bij

lage IV I. Hiermede hegint voor het Goed een nieuwe 

periode van zijn geschiedenis. Deze familie immers zal 

het Goed 200 jaar onafgebroken in haar bezit houden. 

Louis van Heylweghen koopt het goed dat toen een op

pervlakte had van 18 huiHier voor 3.006 karolusgulden. 

Verwijlen wij thans een ogenblik bij de familie van 

Heylwe:.rhen, die zulk een belangrijke rol speelde in 

's lands bestuur, en op dit tijdl"tip eigct~aars van het Goed 

werden. De J-leylweghen's waren oorspnmkelijk een Bra

bantse familie. Het :.rrootste deel van hun bezittingen lag 

te Tildonk in het kwartier van Leuven. Een zoon van 

Louis nl. Charles hetrok het hof te ~art onder Neerijse 
( 22). 

De oudste stamzaat, die wij aan de hand van het 

familiearchief konden achterhalen, was .Jan van Heyl-

(I 7) « ,'\Ie J uffr. pierine paepals vi d. vun I meren j!:ut•de ter ht>ke 
unirent xx hunder )!:roul li)!:l-\hende tu~~dwn der lan)!:her hruj!:· 
)!:hen ende de1· Kerehru!()!:hen », 1501, Kathedraul Arehid B Hl' 
ll, I Ur (oude mimmerinj!: l. 

(lil) f{ijksurl"hid Gent, fonds St-Baufs nr 66, f. 37v. 

([I)) Kathedraul Arrhicf, Denomhn•meBI XX, 16 (u u de numJnt•r· 
in~). 

(20) Kathedraal Arehief, B lU' 52, U5r (oude nummei·in!(l 1539. 

(21) Hijksarehief (;eBI, FamiliduBds Br 5:196. 

(22) Hijksan·hit•f (;eBI, FamiliduBds m· 609, l'run•shundel. 
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we~hen. «die men heet den ~rooten Jan van Heylwe

~ht>n » (23 I. Diens zoon Jehan van Heylwe~hen huw<le 

.\laqrart>ta van Hasst'lt t'n had op zijn hem·t een zoon 

Adriaan n:n Heylwt>!!:hen, waarover ons omsttmdi~er ge

gevens bekend zijn. Aanvankelijk was hij Rentmeester

generaal van Brabant in het kwartier van Leuven. Op 

20 lVIaart 1523 u.s. ( 24) wordt hij eervol ontsla~wn van 

deze belan~rijke post en op zijn aanvraag lwnoemd tot 

~ewoon Raadsheer in de Haad van Brabant, dit tot hij 

zijn overlijden in IS33. 

Gedurende een perio1le van bijna SO jaar had hij 

achtereenvolgens ~ediend onder Maria van Boergondië 

en Maximiliaan van Oostenrijk, Fil,ep de Schone t'll Kei

zer Kart> I ( 2S I. Het is diens zoon Louis, die in l.54S het 

Goed ter Beken aankocht. Deze laatste werd geborPn in 

1487. Rond IS09 werd hij als buitengewoon raadsheer 

in de Raad van Brabant aangesteld, op 24 Maart 1.520 
volgde hij raad~iht>er Bock op als gewoon raadsheer in 

de Raad van Brabant. Op 30 Augustus IS41 tenslottP 

wenl hij lwnoemd tot PresidPnt in de Haad van \"laan

deren 12ó) na heftig verzPt van de Vlaanderse raadsle

den, die met de benoeming van deze Brabander weinig 

ingenomen warPn (27 ). Nochtans zou hij de:.r.c post blij

ven bekledPn tot hij zijn overlijden in ISS(J. ])p:.r,e lw

noeminp;, waardoor hij na de voorzitter van de Grote 

Haad van .'\fechclen en na de kansPiiPr van Brahant, tol 

de hoop;Rte magistraat van het land IH'voniPrd Wf'r<l (2B), 

123} Hijharrhief GPnt, FumiliPfnnds nr 609, l'roep~fturHIPI. 

(21} Hijksurrlrief c;f"lll, FunliliPfonds nr 605. 

125) ~ Adri•·n de lu-ylwP~f"ll u Sf"rvii u Iu MujPSll' I rnrwriuiiP "" ff'll 
I'Emrwn·ur Churi•·H V dP rP 1111111 Pl uu fpu lt• Hoy l'hiliprw dP 
CuHtilll' PI aupuruvurrt u ft•u \1udarn•• :Vluril' dP llour~o~rw d1• 
lff'H hauJtP lllf'lniiÎrt~ VIII! 1111I1JI•H Ullf'f'Hifl'l! J'f<:KJHII'f' dP fJIIUI'UIIIf• 
•ruutn• un11 PI d'uvurrtu~~;c pn·rni••nrn•·rrt •·n •rnulitl' d•· ConHI'ÏIII'r 
•·I H .. r•·Hv••ur d••s dornuini'H d•· llrulurnt u Lonvuirr 1'1 dn d•·rrrriH 
1'11 •rrrulilf· d1• Coruwill••r ordinuin· un f'llllHI'il d1• llrullllrrl ••I f'l' 
J""'fi"'S "" l'un t!i:i:i.:. HijkHun·lrid I ;,·nt, Furnili .. lmrul•·l 11r 
607. 

(261 A. (;uillurd • Lr· CunMI'il d1· llrulurnl Tumr• :lii·nw. llrJ!UilÎHII· 
tiun f•l l'rm·•·dun· Jl. :!51. 

127} ,\1urul•·lin~~;•· rrwd•·d•·lin~~; vun nrl'hivuriH Dr. J. lluntinx. 
12!1) A l~~;r·m•·rw ( ;,.Hr·lri•·d•·niH d••r N•·d•·rlund•·n. JI,.,.J V 11 p. 210. 



was Louis van Heylwel!hcn toch zo maar niet in de schoot 

l!evallen. Allereerst kon hij reeds teren op de roem en 

de lauweren van zijn vader Adriaan. Vervoll!ens had hij 

zich door eil!en werk en lwkwaamheid tot deze leidPnrle 

post op~ewerkt. In een van zijn verzoekschriften tot de 

Keizer, waarin hij in 1.549 om een op pensioenstelling 

aanstuurt, ~ewaal!t hij van zijn diensten aan het vader

land hewezPn, zi.jnde « extraordinairf'S et poinct peti
les » ( 29). 

Van 1.519 tot 1.541 ondernam hij met rle toenmalige 

kanselier van Brabant, Adolf van der Noot, verscheidene 

dienstreizen zowel naar Mechelen, Maastricht, Zout leeuw, 

Brussel als naar Leuven om er de souvereiniteit, het ~eza~ 

en de jurisdictie van de Keizerlijke Majesteit lwo~ te 

houden. 

Speciaal IS hij op~etreden te~en de Prins-bisschop 

van Luik - « que personne ne desiroit desplaire »- di(· 

het werPidlijk geza~ van de Keizer, binnen deze ~ehie

den van Brabant, kerkPlijk ressorterende onder het bis

dom Luik, hanlnekki~ bPtwisttf', « de sorte quil est de

meuré a Vostre Majesté ». Ook te :\Taastricht, waar hij 

verscheidene zitdai!Pn hield, venledigdt> hij met hand 

en tand het ~ezag van de KeizN. Dezf' trouw moPst hij 

hijna met zijn leven lwkopen, want « Pn plain .Jour fust 

sur lediet heylwil!lwn devant son lol!is tin~ espf't' dung 

'fl'idam sans mot dire ». 

Evf'nf'ens slaagde hij Pr In tijdPns hPt lwlt·~ van 

Doornik (I .521 ) dat op hPt punt stond opgehPVPn te wor

den, door dP BrahantsP stPdPn « unP contrihution capi

talt> » te doPn aannenwn. 

In 1.5:33 ondernam hij dit>nstrPizPn naar Ban'Piona om 

Pr de keizPr te ontmopten op last van dP landnlOgdps. 

Het voll!f'IHI jaar ondeJ"Itam hij Pl'n « voyaigP dangf'rPulx 

vPrs dPnt>marquP ». 

In 1s:n wt>rd hij als hl'middelaar g<'zondt'n naar dt' 



Aartsbisschop van Trier om er een !!:rensl!eschil te rel!e

len htssen die van Trier en Lnxembnrl!. Ten onrt>chte 

immers had de Aartsbisschop van Trier 33 dorpen van 

het herto~dom Luxt>mbnr~ ~t>anncxet>nl. In dit p:eschil 

wt>rd de herto~ van Lotharinp:en als oppcrscheidsrt>chter 

aani!Nluid. Er werd landdap: l!ehouden te Sirck aan de 

Mot>zt>l. De dorpen keerden terup: onder Luxembnrp:. 

Het voll!eil(l jaar ondernanwn de Lnxembnrgers et>n 

nitval in rle streek van Trier. Te \Viltinl!en staken zij 6 

tot 8 hoe\·en in brand, toebehorend aan de aartsbisschop 

van Trier. Opnieuw werd Louis van Heylwel!hen als kei

zerlijk bemiddelaar afgevaardigd. Hij slaal!de er in de 

l!emoederen tot bedaren te brengen, niet nadat hij door 

de aartsbisschop was !!:evanp:en gezet, om zijn persoon tP

I!Pn de volkswoede te beschermen, nadat het volk V!"rno

mt>n had, <lat de Luxemburgers « avt>royent décapité t>n 

leur prison, plusieurs leurs parcns, subiectz de Treves et 

Illecq dett>nues, dont Ilz Pntendoyent faire Ie samblable 

sur INliet heylwigen ». 

In het jaar 1539 tenslotte dempte hij een opstand 

van de p:ilden te Lier. In hetzelfde jaar werd hij even

eens naar :\laastridlt gt>stuurd, waar verschcidPtH' keizer

lijke officipren «par son de cloche» gPdood werden. Dit 

«non san!'! grand dangier veu Ie grand nomhrP des mal

faictcnrR PRtans soubstPnuz en laditP villc ». 

Al., juril't wa11 hij lwtrokkPn gewf'eRt in het gPding, 

tuHsen l'auH CIPmf'ns en de hPrtop: van Ferrara, dat te 

Gt>nt gPvoerd wPrd, cvPneenH in de stPdPiijke geschillPn 

tnRHcn 'leclwiPn PIJ BruHHel, Middt>lhurg e11 AmemuidPn. 

HPt was PPn man nwt PPn dtJHdanigP di('llHfstaat di(' 

op :{0 AugusluH 1541 al!! l'rPHidPnl in de Baad va11 Vlaan

d<·rNr lwmwmd wNd. In lu·t _jaar 154H tPnHiottP had hij 

aan dP k<·ÎzPr nog « ung livrP dPH 1-W'walogiP!! dPs nohiPs 
<·t Jrrarrdi'H nraiHonH qrrP Hon fprr bon JIPr<' avoit aHsambiP 

par fOtiJ!IIf'H :HIIH'f'H JHJrH df• pJuHif•llrH hÎHfoÎrPH » OV!'I"• 

handigd. 
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lwt einde van zijn krachten voelt komen vraagt een pen

sioen aan van 900 karolusgulden per jaar « pour la pe

tite Heste de sa vie ». 

"' aarschijnlijk om zich uit het rumoeri[!:e stadsleven 

terug te trekken had hij in 1.54.5 - 4 jaar na zijn hPnoe

min!!: tot President in de Raad van Vlaanderen te Gent -

dit « huys van plaisantien » te Ever[!:em aangekocht. 

Heeds op 8 .'Vlei 1.549 ( 30 J vergroot hij de uithatin;r 

van het Goed door van Rogier de "Ïtte 2 gt>mett>n mt>ers, 

de « Stoofhilk » !!:enaamd, aan tt> kopt>n. Hiervoor hetaalt 

hij 300 karolus{.!:ulden. 

Nog in 1.5.53 - pas drie jaar voor zijn dood - is hij 

er op bedacht zijn Goed te Evergem opnieuw aanzienlijk 

uit te breiden. Immers op 23 Augustus van datzelfde jaar 

!31) koopt hij van Willem van Cuelt>rw, poorter der stad 

Gent, van wien hij kort te voren het let>n te Gt>t>lschuur 

afgekocht had, no!!: 3 hunder SOO rot>den erven voor de 

som van SSO guldt>n, te lwtalen «in goeden glwvaltlt>er

den zelveren gheldt> ». 

Zoals reeds hoger vermeld overlt>ed Louis van Heyl

wt>ghen in 1.5.56. Uit 11ijn huwt>lijk met Lijsbette van Os

sem had hij 11eker S kindNen : Charles, Jan, Gillis, 

Adriaan en Anna, gt>huwd mt>t Jan van Quesnoy. In zijn 

vertoogschrift van ] .549 heveelt Louis van Ht>ylweglwn. 

dt>ze laatste aan tot ûjn opvolge1· als PrPsidPnt in de Haad 

van V laanderPil I ;{2 J. 

Zijn won Charft>s hctr<'kt lwt hof tt> Sart tc ~PNijse, 

tNwi,jl Adriaan 11ijn vader 11al opvolgen in dit'ns !)('zittin

gen te Evergenl. l>e11e laatl'll', dot'lor in ht'idP rechten, was 

gedurende ePn pNiode van :w jaar >~dH'pen cn lmrgt'

IIH'Pste,· dN stad Antwerpen cn dit tot hij ûjn o\'Prlijdt>ll 

111 I .593. 

Op :w Maart l.'i.'i9 wordt 11ijn lwwclijkscontract af-

(;JO) H ijksart·hid (;Pnl, funds ~1-Bnn fs, Oorknndt•nvt•rzuml'linl!. 
Sclwpl'nlu·il'f IS liJ. 

(:!IJ Hijksan·hit•f (;,.nl, Familit>fnnds nr S:l'>7. 

(:12! Hijksarl'hil'f Ct•nl, Fnmilil'fnnds 111' 607. 
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~esloten nwt Dame Isabeau de Hauldion ~ezPgd d<' Cui

berchies. Benevens t'<'ll paar huizen te Antwerpen PO ver

schillende rentPn krijgt de aanstaande bruidegom als 

huwPiijksgift medP « tme maison avPC<J la motte, hasse~ 

court, CPnse Pt appartPmtne<:'s appellt> tgoN ter bPke con

tenant en fiefs et terres cottieres trente-quatre bonuiers 

ou environs. L<' tout en la paroisse d'ever~hem lez la viiiP 

tiP Gaml » { 33}-

Zijn gPmalin stierf repds op 19 April 1569. Uit dit 

kortstondi~ huwelijk sproten nochtans 6 kinderen : Char

les (t 161~1. Antoon (t 16271, Louisp (zePr jong gPstor

ven 1, Adriaan 1 t 1605 ), :\larie ( t 16291 en lsabelle 

\ t 16.52). 
- ·1':' " 

Hoewel schepen Pn gedomicilieerd te AntwPrpen 1){'
steedde Adriaan evenals zijn vader zeer vPel zorg aan de 

uithrPiding van het GoPd ter BPken. 

In het jaar 1560 - 4 jaar na de dood van ZIJll va

der - koopt hij van StoffPI Claes, 200 roedPn op lwt 

Langerbrugs koulerke ( :34 ), hetzelfde jaar nog 200 r. et

ting tegPnOV<'r het Gopd ten BoPkPI, van Laureins van 

den Yondele <·n van Jan van Kerckvoorde l/2 hunder 

maaimPPrs in de \lulaf'rtshoPk, gPrwamd de K wadP Koop. 

Het volgend jaar koopt hij nog lBO r. op dP KoutPr 

te LangerhruggP van Klara SehuytPrs, nog 200 r. op dP

•wlfd<· koutf'r van \IPlsen dP l'ottN, daar·hij nog f'<'ll half 

g<·met etting in de llam van Vi<"tor BooiW. In :\fpi IS(J2 

2 hurulPr h·Pn van Liew·n df' IIPrdl•, lwgin I;)(,.~ « Pf'n 

viPn·ndPPI lwruh·rs maym<'Prs<'h oH' 111 d1• mulaPrls 

luwck '>, in Juli 1.')(,.~ nog in df' llam f'Pil gPnll't IPPil hij 

Lang1·rhrugge. En nog gaan dP aankopPil vPrdPr : op I;{ 

.I rdi I :i7(, koopt hij van LouiH dP Brwk l'<'n Htuk.Ïf' lllf'l'rs 

van 22:i r. in \I ulaPrtsluwk. 

Op I;, A pri I I .'>77 vol I! I d1• lwlanl!rijkl' aankoop van 

lwt c;1wd t1•r \X'of'!oótijrw groot IS 1/2 g.; i11 IS7B koopt 

,.,",Jnll'l. 

1:11 I HijkKurt·IJil'f ( ;,.111, FuruilidoJJdH 11r ftfl7. 
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hij 100 r. maauneers van Lieven van Vlaenderen, op 

6 Juni 1.582 van Joris Martens .540 r. land te Kerkhru~ge, 

vol~t dan in Maart 1.586 van de \Ve De1laert 4 hunder 

hij het Goed ter Woestijne, op 21 Mei 1;')86 een gemet 

meers tussen Lan~erhrug~e en Kerkhru~~e, toebehorend 

aan Lieven Martens ; op 30 Juni 1586 van Marten de 

Vos .542 r. achter de smidse te Kerkhru~ge ; in J ui i 1.586 

4 gemete leen hij het C70ed te Woestijne van Stoffel Lip

pens, tenslotte nog eens 2 gemeten hij hetzelfde ~oed 

ditmaal van Filiep Grootaert, eindelijk kocht hij van Jan 

du Breucq «het derdendeel van een hoefken nu onbe

huyst gecommen van .l acop hueribloc » met een opper

vlakte van 7 à 8 gemeten. 

Vo1ledi~heidsha1ve dienden hierbij nog een paar ver

mangelin~en ~evoe~d te worden. Behalve het Goed ter 

\Voestijne zijn al deze percelen aan of omtrent het Goed 

ter Beken gele~en en ~even aldus een merkwaardige uit

breiding aan het Jomein. 

Bij de dood van ZIJn zwa~er \V outer Handion ~e

zegd de Guiberchies ontstaat in 1S8(J een ~eding tussen 

Adriaan van Heylweglwn causa uxoris en de erfgPIWmen 

van Wouter nopt>ns diens nalatenschap. Door de Ha ad 

van Vlaandert'n, later hPvestigd door de Grote Haad van 

Mechelen, wordt in IS92 het pleit ten zijnen gunste be

slecht. 

ru lwt jaar 1584 hieldPn zowel d(' Calvinistische als 

de Spaanse trot'JWn lt>lijk huis lP EvPrgPm. Zo Wt'nl ook 

het GoNI ter BPke even a Is lwt nahijgeiPgPn Got>d tf' Get't

sch m1 r in asse ~elt>gd ( :3S). \'oor de AnI werp st' poortf'r 

Adriaan van 1-IPylwPght'n, stond lwt huis van plaisanti{' 

waardeloos Pn in puin. 

Toen Adriaan in 1S9:3 stiPrf wPrd hij in de 0. L. Yr. 

kerk te AnlwNpen hijgezf't. J)p gPmPenz;tamhPid dPr 

goPdcrPn tusspn zijn S ovPrlevPIHit' kindf'rPn duurtiP nm 

1S93 tot 1602. De kavelhriPf veriPdPn voor ~du'penPn 

(:!5) Zie « Aptwlljcs V» p. 19. 
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dt>r stad Antwt>rpt>n in dato 10 Octolwr }()()~ t ;{(,} kt>ndt> 

aan Charlt>s van Heylwt>~.dwn toe «hoven sijne let>IH'Il 

hem vooren vuyt competerende, als oudtse soon » een 

verhrande mote, waarop eertijd:-; het kasteel ~estaan had, 

hierbij e\eneens het pachthuis, de poort, duivekeet, 

s::-huur. staiiPn en boom~aanl. samen « ~enaemt t~oet ter 

Beken», verder drie stukken zaailand ~root 1 bunder, 

~t>naamd « Bad1ten het Steentje», een ettin~ van 250 r., 

1le opstal naast de mote, de eikendreef met een stuk zaai

land ~enaamrl de « TiPn Gemeten», een stuk zaailand 

:,renaamd het « PapPnbilkske » ~root I bunder, een stukje 

land :,renaamd de Ooievaarsnest, f'en perceeltje :,renaamd 

het Gaverken of het Evenstukske, een stuk ettin:,r :,re

naamd de Paarr!Pnbilk ~!root 4 :,rem., een stuk land ge

naamd de Dorenhilk ~!root 500 r., verder nog 2 :,rem. et

ting, ~ 1/~ gem. maaimeers en teslotte nog eens een half 

hunder maaimeers. Dit vormde het ~rootste deel van de 

uitbatinl! van het goed ter Bekf'Il. 

Antoon van Heylweghen die in 1591 nog studeerde 

aan de Universiteit van Dowaai ( :n} en naderhand ka

nunnik PO trP:-;orier werd aan de 0. L. Vr. kerk te Ant

werpen, hekwam df' f'HP hPift van het GoPd lP Schoon

\'f•ldP lP \fpnen. 

De derdP partner Adriaan van IIPylwt>p:lwn, die 1)('
gm ]:)97 huwde met Cf•cilia van CroonprulalP (:Wi lw

kwam van d1· Evf'rp:Pntsr> p:1wd1•ren hl'! <;<wd IPr \\"oP

slijm• groot J.t h., waarvan 11 h. IPI'n, daarhij nog PPll 

stuk zaailand op dt- Langerhn1gsp koutn groot ..t.70 r., 

VPnlPr nog N'n stuk zaailand groot I gPnt. ovPr dl' Trap

JW•·rtHhrug, tr·nslottP f"f'n lwlf hundl'r maainH•erl' aan d1• 

Kali'. 

l),.z,. Adriaan was sf'lwp,•n van AntWPI"JH'n tol hij 

ZIJn vnwgtijdigr- dood in ((,(J:i op :W-jarig" (ppftijd. llij 

Ji,·t z,.J,.,.r ·l kind,.n·n af'!.tPr : PauwPI, .\largril'l, Eliza-

I:U,J Bijk>mrdiÎ•·I I ·•·nl, FumiliduJHIH ur (tfiH, "uv•·fltril'f. 
1:17 J BijkKun·IIÎ•·I I;,.,,,, FumiliduudH 11r ;,:!IJIJ, 

C:IHI Hijk•un·fd,.f l;,·nl, l·fllllili•·fundK Jll' (,();,, lluw•·lijkHf'HIIIrnt•t :11 
I l•·•·••lllfwr J;,'J(,, 
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beth en Filiep. Deze laatste zal de latere eigenaar van 

het Goed ter Beken worden 139 I. 

Marie van Heylweghen, die 111 1ó07 huwde met 

«Heer Henriek Rol, Mareschalek van Ahscauwe Inden 

Lande van Vuytrecht, Capitteyn ende Lieutenant arlmi

rael vande orlochschepen op de Revire deser stadt van 

Antwerpen » ( 40 I bekwam de andere helft van het goed 

te Schoonvelde onder Menen en te Evergem nabij het 

Goed ter Beken slechts een partij land van 4 gem. ge

naamd de «Voorste Etting » en 2 gem. maaimeers. 

Haar huwelijk met Hendrik Hol bleef kinderloos en 

was van betrekkelijk korte duur. Haar man stierf tussen 

1624 en 1627. Zijzelf stierf op 13 Januari 1629 (411 en 

werd 's anderendaags bijgezet in de St-Goedelekerk te 

Brussel. Een week nadien had de plechtige uitvaart 

plaats. 

De laatste partner in deze verkaveling was Isabeau 

van Heylweghen. Zij bekwam voornamelijk de laatst aan

gekochte percelen : 7 gem. 100 r. op de wijk Elslo, 10-1.2 r. 

zaailand bij Kerkbrugge achter de smidse, een stuk zaai

land genaamd de « zes gemeten », 2 gem. etting hij het 

Goed ter Boekel, 2 gPm. land aan het heerstraatje, t>en 

stuk etting genaamd de ham groot 2 gem., de verbrande 

hofstede met een stuk zaai land groot 2 gem., genaamd 

de Kwade Koop, 800 r. ligtrende op de Langerbrugse 

kouter, 400 r. t>H nog eens 800 r. op dezt>lfde kouter, 

verder nog aoo r. gt>heten de Gropne Weg, ePn half hun

der maaimt>ers, nog een stuk maaimt>ers geht>tPn ht>t Bun

der, et>n half hundt>r maaimeers genaamd « Tusst>n Bil

ken», een stuk maaimeers gemtamd de «Korte YiNhon

denl Hoeden », ten wesl!'n daarvan nog 1:~0 rot>dt>n aan 

de Nieuwe vaart, tenslottt> nog 6 gem. leen, waanan -l 

zaailand en 2 etting 1421. 

(39) Hijbarebid Gent, Familiefonds nr 5100. 
(10) Hijksun·hief (;ent, FarniliPfonds nr 601!. lluwPiijksl'ontrnet. 

( .J.)I Hijksarl'hief Gent, Fumilidontls nr 6()9. Tt'stnnll'nt + uitvunrt
rl'kenin!(. 

(·12) In deze verkuvl'lin!( wt•rd alll'en nota !(l'lttntdt•n \'Uil dl' ver
tlt·lin!( dl'r !(ronden onder Evt'l'!(l'lll. 
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Deze lsabelle overleefde als jonl!ste kind al haar 

broers en zusters. ln 1596 huwde zij met Filiep Maro

telle, die enkele jaren later reeds overleed. Hierop huwde 

zij een tweede maal met \\-erner van Hornes. Na de over

makinl! van al haar goederen aan haar neef Filiep over

leed zijn op 13 October 1652, 

Na de dood van Charles van Heylwe)!hen {16121 die 

onl!ehuwd zijnde geen rechtstreekse afstammelinl!en na

liet, kwam het Goed in handen van kanunnik Antoon 

van Heylweghen en zijn zuster .'\larie, gehuwd met Hen

drik Hol. Beide erfgenamen sluiten op 8 ~lei 1612 voor 

schepenen v·an Antwerpen een overeenkomst I zie Bijlal!e 

Y) waarbij zij zich wederzijds verbinden de schulden 

van hun overleden broe1ler Charles te betalen. Het Goed 

ter Beken dat na de Geuzentroebelen helemaal verwoest 

was en nog niet heropgebouwd, werd door hen volledig 

vernieuwd en gerestaureerd. Tot bij de dood van haar 

man zal .\larie van Heylweghen het goed betrekken. 

Het echtpaar siaagt er zelfs in bij het einde van het 

Twaalfjarig Bestand 11621) - want eil!enlijk was Hen

drik Hol een Xoord-~ederlandse edelman - van Maurits 

van ~assau in persoon, een vrijbrief los te krijgen voor 

hun pas heropl!ehouwd « speelhuys » I zie Bijlage VI). 

Aan alle legeraanvocrderH onder zijn hevel ressorte

rende, wordt opdracht gcl!even « omme seeckert· goede 

conHideratien ons daer toe moverende » het goed en zijn 

!JewonerH te heHchermen, « Horuier de Helvc Pilde de heurl'n 

cenidJHintl'i te molcHteren, herocvcn ofte hesehadigcn 

uochte op het voorH. Speelhuys eJJde depf'ndentien van 

di,~n tf~ lol!eren ofte \'ernachten ». Alleen zijn de bewo

ners van lu~t (;,wd VPrplieht lwlal'ting te lwtalPn aan de 

Stall·n (;f•twraal der Vercnil!de .1\/edcrlanden. 

Dez1~ w~ili:.dH'idl'!tnaatn·gel wal! uit zuivere noodzaak 

inl!ei!I!VI~n. Immer!! lot ),ij IH't l'luilf·n van d1• \'rt>dc van 

\lunl'ltPr I Jf,ll: I lag de l'ln·•·k l••n N. van <;•·nt \ollPdig 

ltl !Jet OJWraiÎI'I!I'bÎf•IJ. 
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wijls in de huurt van het Goed, tot hij Tenlonk zelfs. 

Nol! in 1631 zal de bisschop van Gent, \ll!r. Triest, schrij

ven dat de wel! naa1· het Goed vanuit Gent zeer onveilip; 

IS 143), 

Een nieuwe belanp;rijke datum in de l!eschiedenis 

van het Goed is 3 Januari 1624, datum waarop voor sche

penen der stad Antwerpen kanunnik Antoon van Heyl

wel!liCn en diens :.-;uster- donatio inter vivos- het huis 

van plaisantie henevens de leenl!oederen, sehenken aan 

hun neef Pauwel van 1-Jeylwe;,?;hen, :.-;oon van hun overle

den broeder Adriaan I :.-;ie Bij lal!e Y 11). Bij het bep;in van 

het voll!end jaar echter overlijdt Pauwel, zodoende erft 

zijn broer Filiep op 7 Maart H>25 1441 hij versterfte het 

Leen te Geelschuur samen met het Goed ter Beken. 

Kort daarop huwt Filiep met dame Anna Eul!enia 

van Peek, doehter van de kanselier van Brabant, en he

trekt waarschijnlijk na de dood van zijn tante \larie 

{13 Jan. 16291 definitief het Goed. Uit dit huwelijk spro

ten niet minder dan 19 kinderen (Ûe Verwantschapsta

hel I, waarvan er hij de dood van hun ouders nol!: 8 in 

leven waren. Een indi1·ect bewijs van de lwlanp;rijkheid 

de:.-;er familie levert ons het doopceel van het cersll!cbo

ren kind op, dat op 1.5 December lü31 l!:edoopl werd en 

hahella l!erutanHI werd naar ûjn meter Infante Isabella 

Eul!enia Clara. Peter van dit kiiHI was de aartshisseh · p 

van 1\leehelen, J aeobus Bonen 14.5 I. 

Dat Filiep een man van invloed moet p;ewt•est ZIJil, 

bewijst in hetzelfde jaar zijn aanvr<t:ll!: lot het inrichten 

van een huiskapel, die lwm hij pauselijke breve \ an I~ 

Seplcmbe,· J(>:H door Paus Urbanus \111 welwillerul 

wordt h>el!eslaan 14<> I. Zelfs wordt hij •>JI de l!l'Wone Zon-

( 131 Hijk~arl'hid (;eul, Familiefoud~ ur (J(l!J, Bi~~l'hoppdijkt• oor· 
koude. Zit• Bijla~e VIII. 

(liJ Hijk~arl'hi..t' Ceul, fund~ St·Baafs ur 66, :l7v. 

051 « I6:lJ.I5a IOhris. baht•lla de lleylwi~hen fa. d. philippi t'l 

J. :\nmte Eu~euiat• pel'kius nala I la huius, t•irl'a 12 IIH'I'iditiiHIIII. 
Sust•t•pl. 111Hslri$$Ïillus :\rl'hiepi~t·otHts mel'ltlit·usis .lal'ohus Bo· 
tH'II t•l lsuhella EH~C'uia Cluru pritu·eps. » 

( 161 Hijk~atThid (;t•nl, Fumilidoud~ til' (>()9. l'uu~t·lijkl' hrt'n, Llr· 
hauus VIII, 16:!1. 



dagen outslagen van het mishoren in parochiekerk. Op 

Pasen, Pinksteren, Kerstmis en andere gebruikelijke 

hoogdagen in het land, dient hij evenwel zijn plichten 

in de parochiekerk te vervullen. 

In de toestemming door bisschop Triest verleend op 

10 Januari 1632 (zie Bijlage VIII) worden deze aanvul

lende hoogdagen, waarop het mishoren in de huiskapel 

niet volstaat, verder bepaald. Naast de drie hogergenoem

de zijn het : Driekoningen, 0. L. Vr. Boodschap, 0. L. 
Vr. Hemelvaart, St. Petrus en Paulus en Allerheiligen. 

Op al deze hoogdagen, 8 in aantal, is Filiep met 

zijn familie en dienstboden gehouden in de Evergemse 

parochiekerk mis te horen. Hierin is verder gespecifieerd 

dat er dagelijks slechts een mis mag gelezen worden door 

een seculiere geestelijke ofwel door een reguliere gees

telijke, mits toelating der hogere kerkelijke overheid. 

Nadat de bisschop deze pauselijke breve ontvangen 

had, doet hij door de deken der christenheid een onder

zoek instellen nopens de houw, de versiering en de goede 

ligging van de bidplaats in kwestie. Veelbetekenend is het 

echter dat de bisschop persoonlijk dit onderzoek niet 

kwam leiden en als reden hiervoor opgeeft dat de toe

gang tot het kasteel te Langerbrugge vanuit Gent zeer 

onveilig is. 

In de jaren daaropvolgend wordt de toestand te Ever

gem, ingesloten gehied tussen de verdedigingslinies van 

de Sas!le en Brugse Vaart, steeds critiHcher hij zoverre dat 

Filiep van Heylweghen van PauH lnnocentius X op 21 

:Vlaart 164!) een grotere uitbreiding hekomt van de vroe

ger toegel'itane voorrechten (zie Bijlage IX J. In deze pau

Helijke breve wordt aan het vroeger toegestane privilege 

herinnerd. ThanR wenst Filiep hetzelfde voorr·t·eht uit

g,·hreid te zien niet alh~1m zoal!! vroeger op de inworu·rule 

dicnMthodcn, maar evetH·erH! op de eromheenwonende in

woner!!, en dit op alle verplichte mi11dagen inhegrepen 
de vnH~g,~re H hoogdagen. ( hn deze gunstmaatregelen te 

lwkomen tiiiH.~ll'tl dt~ l)I~Weegredenpn ertoe wel ui lt•rt'\l 

zwaar doorgcwo~own lwhlwn. Zij warl'tJ van tweevoudigt~ 
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aard en worden in de hrevc opgesomd : allereerst de 

permanente onveili~heid veroorzaakt door de voortdu

rende uitvallen <!er Hollandse «ketterse» legers, vervol

~ens de overstromingen veroorzaakt door de oorlogsom

standighedeu, waarhij het ganse gebied - het kastet'l 

lag in de onmiddellijke nabijheid van de Sasse vaart -

hlank stond. Op een uur gaans van de parochiekerk wa

ren dit voorwaar geen kleinigheden. 

Om al deze redenen wordt hem door de H. Stoel voor 

de duur van 5 jaar deze huiten~ewone ~unstmaatregel 

toe~estaan : alle er om heen wonende inwoners kunnen 

aan hun Zondagsplicht voldoen door in de huiskapel van 

Filiep van Heylweghen mis te horen. 

Bij het verstrijken van deze termijn was het sinds 

2 jaar vrede geworden. Hierdoor vervielen die huitenge

wone omstandigheden en hij breve van 16 November 

16.50 werden de gunstvoorwaarden ingetrokken 14 7) en 

kwam men teru~ op de stiehtingsbreve van Urbanus \îll. 

Hoe stond het ondertussPn nwt de verdere uitbrei

ding van het Goed '( De familie had er steeds aan ~ehou

dcn dat het goed zo min mogelijk versnipperd werd. 

Heeds hij testamentai1·e schikkin~ van 13 Januari }(>27 

had !\Lu·ic van 1-leylweghen al haa1· goederen aan haar 

neef overgemaakt, op uitdrukkelijke ,·oorwaarde dat hij 

er niets zou van verkopen. 

Een tweede tante, lsahella, de jongste zuster n111 

zijn overleden vader, ~chenkt hem hij akte van ll .I uni 

16:39 1-W) al haar goeden·n gelegen te Evprgem, die zij 

hij de verkaveling van I 0 Oet oh er Ul02 verworn·n had. 

Zelf koopt hij in )6(>6 van Laurein~ Lippens een 

hclwisde hofstede. Wanneer Fili<'p van lleylweghen op 

20 Oetoher 16/iO o\·erlijdt is het Goed ll'r Beken, van 

deze periode af, ook ~enaamd « lleylweghen », ~roter l'n 

I 171 Hijhun·hief (;r·ut, Famili .. forul~ ur 601J. l'au~t'lijkl' hn·w, Iu· 
IIUI'('Illi liS X, 1650. 

(lil) Bijksarelrief (;eut, Faurilidonds nr 6011. lluuuliu inlt•r vivo~ 
tusst•n lsuheau eu Filir·p van IJ .. ylwt•!.du·u. Fuuds Ever~em 111' 

221l f. 502r. 
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bloeiender dan ooit tevoren. Door opeenvol~ende schen

kin~en en sterf~evallen is het familie~oed intact ~ehleven. 

Van de 19 kinderen die .Filiep had hij zijn vrouw 

Anna Eul!enia van Peck, dochter van de kanselier van 

Brabant, zijn er bij zijn overlijden nog; 8 in leven : 

1) lsabella, geboren op 14 December 1631, op 6 Maart 

1664 gehuwd met Theodoor de Camar~o ; 

2) Cecilia-Augelina, ~eboren op 13 April 1633, ~ehuwd 
met Jor. Jan-Filiep Borluut, heer van Noortrionek; 

3) Ludovica-Antonia, ~eiJOren op 4 November 1634, ge

huwd op 2 Juli 1673 met Antoon Schoorman; 

4) Nicolaas-Franciscus, ~eboren op 19 Augustus 1636, 
sinds 1670 kanunnik aan de St-Baafskathedraal, over

leden op 5 Augustus 1717 ; 

5) Hyacinth-Geor~es, ~eboren op 2 December 1639, on

~ehuwd ; 

6J Jan-Baptista, geboren op 10 September 1641, l!estor

ven te Everl!em in 1725 ; 

7) Catharina-Theresia, geboren op 4 l\Iei 1653, onge

huwd, overleden op 30 December 1735 ; 

8) Petrus-Anlonius, geboren op 16 September 1()55, ka

nunnik aan de St-Baafskathedraal sinds 1694, overle

den op 2 November 1741. 

l>e:.~e 8 kinderen erven de mdatt•nsdtap 'an hun 

vader. 

Bij o111lerlin~e uill!rolin~ van l-t April lh81 \Ûe Bij

lage X) worden de goederen Ie Evergcm overl!daten aan 

11 yacinth Georges en .I an Ba pi i si a. Di I behelst het kasteel 

met de twee pachthoven. Eveneens hepaalde rot•rende 

goederen in het kasteel aaHwt·ûg, waa ro11der eHkele schi I
de rijen : «Te welene hel se hoon st u cl,. van het .lugenlt'nl 

va11 paris, een Chrislus met een onse L, \Tauwe heelt, een 

Ste hieronimus, de predicalie van Ste jan Baptista j11de 

woestijne, noch een cleen onse L. Vrauwe bePit, ende 
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een stuek ~hestoffeert met ceni~he fruyl'len, ende WiJdt, 

midts~aders oock alle tle Ornamenten vande Capelle, en

de al dat noodich is tot het celebreren vande misse, oock 

alle de l!raenen, stroot, hoy, ende al het gonne datter jnde 

sdllleren bevonden saude mo~hen worden». 

Hij akte van 29 October 1631 verleden voor Schepe

nen van het Graafschap Evergem dragen heide broeders 

« donatio inter vivos » wederzijds hun hezittin~en aan 

mekaar op, waardoor de langstlevende van heiden alles 

in zijn bezit zal krijgen ( 49). 

Op 29 .\lei 1681 werden Filiep's goederen huiten 

Evergem gelegen (48) verkaveld en onder de andere 6 

kinderen verdeeld. Hieruit blijkt dat de atlijvige o.m. 

hezittinl!en had te Aartselaar, Wilrijk, Berlare I Dend.l, 

Zele, Assene<le, Ylieringen I Hallel, Brussel, Gelrocle, Ha

relbeke, Antwerpen, :\lenen, Tildonk, ·wakkerzeel, Lanl!

dorp, St-Anna, Herent, \Vinksele, Betekom, \Vezemaal en 

\\' espelaar 1.)0). 

Als oll(ll'te zoon-hoir feodaal erfde kanmmik Nic. Fr. 

van Heylweghen al de lenen met het Goed verhouden. 

De nieuwe eigenaar van het Goed na de dood van 

zijn hroer Hyacinth Georges is Jan Baptista, die het kao· 

teel vanaf 1681 tot hij zijn dood in 172.') zal betrekken. 

Aan zijn pachthoven laat hij in 170:~ uitgehn·ide 

herstellingen aanbrengen (.)11. Bij de dood van zijn 

IJnwder kanunnik op :ï Augul-itU!-i 1717 erft hij thans als 

oudste overlevende zoon de leengoederen o.a. het belang·· 

rijke leen te Gcetsdnllll' en lwt Goed te \\'oe!lti_jne. 

()ok deze~ ongel rouwde "roer Hterft zonder afHtam

melingc~n en zo vcrvalt het ganse goed tenslotte op de 

jong'"!" twec~ ovc·riPvPrHic kinden~n : nl. Cathar·ina en Pt·· 

lrul"i Anloniut~, evPnal'" zijn overlt·dc·n l11·opder, kanunnik 

in de :-it Baafl'4katlwdraal. 

I 11)1 Hijk•an·llio·f ( ;, ... ,, fuud" Evo·qwm nr I JIJ I. llv. 
t:)l)) llijk"un·ltio·f (;,.ut, Fumilio·foud~ ur Ml:i : Vo·rkunliuJ,:~n·:.:i~to·r. 

1:; I) Hijk"urdlio·f ( ;, ... ,, huuilio•fouoiH ur 611. Ho·ko·uinl( 170:!. 
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Zo komt het dat hij het overlijden van Catharina 

op 30 October 173.5 ( .52) al de Evergemse goederen van 

Filiep op deze laatst overlevende zoon vervallen. Wan

HOei· nu ook Petrus-Antonius op 2 November 1741 over

lijdt 153) verdwijnt hiermee de laatste mannelijke naam

drager van de Evergemse tak der Heylweghen's. Aldus 

staan wij voor het paradoxale feit dat op él>n generatie 

een kroost van 19 kinderen zonder mannelijke afstam

ming hlijft. Pieter Antonius werd hijgezet in de St

Baafskathedraal te Gent, naast zijn broeder Nicolaas

Franciscus onder de kapel van his:;chop Dammont. 

De enige erfgetwmen van de kanunnik zijn Francois 

Antoon Schoorman, zoon van Antoon en Lmlovica van 

Heylweghen en Pieter .Jun Boduut, heer van Noort

donck, zoon van wijlen Jan Filiep HorJuut en Jeanne 

Marie Del rio, kleinzoon van J acques-Filiep en Cecilia 

Angeline van Heylweghen. lk·ze laatste erfgenaam is no~ 

minderjarig (geboren op 14 Mei 172.5) en wordt bijge

staan door zijn moeder Jeanne-Marie Deh·io, wanneer 

tussen heide partners op 3 September 1743 de twee hof

steden, die hij het Goed h01·en, on•ler hen heiden \·orka

veld worden ( .54). 

Frans Autoon Schoorman bekomt : 

1 ) hofstede « met den atulen bogaert ghenaemt 

de aude Smisse ende mede ghenomen het 

stuck ghenaemt achter de :;misse » Sii!BCH 

/!!"OOt 

2) «ecu Stuck lant gt·naeml de langhe vore» 

groot 

:~) «een Stuek lant genaemt het deen papen

bi lcxkt•n » groot 

4) « et'n stuel-. I ani genaeml den colpaers· 

hu lek » groot 

5) « eenen meer:;eh gheleghen lepuien het eau

terken » groot 

(52) Hijk~urehid (;t•nt, Familiefonds 111' (dO. 

153) Hijk~arehid (;ent, Familiefonds nr (105. 

1273 r. 

478 r. 

29 I r. 

(l()(l r. 

(51) Hijksan·hid Cent, Familidonds nr hO:l, \'erkanlin!( 171:1. 
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6 ~ « t•enen maenneerseh ten1den het eauter-

ken » ~root 

7 ~ «het eerste hosselken » ~root 

S ~ « i tem een e lshossp I ken nu meersch » {!:root 

9 ~ «noch een hossel stuek nu lant » ~root 

10~ «noch een bosselstuck »~root 

11 ~ « eenen ettin~h meersch p:henaemt df'n hiese 

meersch » ~root 

12) « eenen meersch genaemt alsvooren » p:root 

13 ~ «een hosselstucxkf'n nu lant » ~root 

14 ~ « eene partije Saeylant p:henaemt 1le sevf'n 

~hemelen » ~root 

1.5 ~ « eene partije landt ghenaemt de Sautkee

te » ~root 

16 I «een partijeken Saevlandt ~henaf'mt het 

cleen meersselken » ~!root 

17) « eenc partije meen;ch » ~root 

18 I « eene part i je landt l!lwnacmt de vier ghe

nteten ::> groot 

ISO 1'. 

60S r. 

60.) r. 

277 r. 

6()() r. 

627 r. 

628 r. 

184 r. 

2100 r. 

1000 r. 

250 r. 

400 r. 

1200 r. 

In totaal hekwam hij aldus 89 gem. 120 r. of 13 hun

der 120 r. 

l)p tweede partner Pieter Jan Borluut, hijgestaan 

door zijn mrwdf'r hPkomt 

l ) hofstede groot 

2) 14: Stuck lant. .. nevens de hofstedf' » groot 

3 J « ePn hi lcxkf'n lant daf'r nevPns » gmot 

4J « f~Pn giH·hijlde ettinck llll'l'nwh Hi.indr> nu 

HaPylant » 

!iJ « r•r•JJPJJ Pttin<'k nwr·nwh Hijndf' 1111 Har>ylant » 

groot 

(J} « r•f'n Hllu·k lanl gPn:wml dr•n IJII<lf'df'n 

('OOJI :» groot 

7} « r•PJI Hlllf'k lanl gf'IHII'Illl dl' hij lP» groot 

HJ « ePIWil r·1ti1H'k nH·r·r"'''' jndl' '""glu~ IIH'I'I'H

•wlll'n :» ~root 

273 r. 

9:~ I r·. 

:~I I) 1'. 

:t'i I r. 

()1)7 1'. 

57S r. 



9) « noch cenen mcersch jnde leei!he nwers

schen » ~!root 

10 I « eenPn mePrsch indP IPPi!he lllPPrssclwn » 

~root 

I 1) « eenen maeymeprsch jndP ~hPmePnP mePrs-

791 r. 

:nor. 

schf'n » ~!root 835 r. 

12) «een stuck vande thien i!lwmeten » ~root 662 r. 

1:3) «een stuck lant ~enaemt d<' sPs ~lwnwten » 

!!:root 201.') r. 

14) «een stuck lants l!henaeml het meulPn 

Stuck » ~!root 508 r. 

15) « PPU stuck landt !!:lwnaemt nisvooren »~!root 434 r. 

16) « eenen meprsch l!enaemt den nwulPnaPrs 

houck » ~!root 387 r. 

17) «een stuck lants ghenaemt den quaedPn 

Coop » ~!root 698 r. 

18) « ePn stucklant »~!root 3:lï r. 

19 I «een stuck lants glwnaPmt het eleen doo-

rPnhi lexken » groot 260 r. 

20) «een Stuck lanl » ~!root 531 r. 

21) « eenen meenwh ge ww m t dPn pPen)pn-

IHIIek » groot 

221 « ePnPn Jli('Pf"SCh daPr nf'Vf'nS gh PI Pglwn » 

i! root 

23) « Pen stuck lanl /!<'I lil f'llll dPn groPnen 

wPgh » groot 

24) « dlwlft van PenPn mapynwerseh » ~!root 

10S1 r. 

978 r. 

Q()() r. 

:372 r. 

Jlptzi.i in lotaal ttag<'nOt'/! 50 I!Cill. of ](J hunder ~ 

/!f'lll. 

Het kastPPI met r]p uithatinl! van hPt neerhof hiPd 

voorlopig in g<'mPenzaamheid. 

Op 8 Octolwr 1749 tPnslotle had dP ddinitif'H' liqui

datie plaats 1 ziP hijhti!P X 11. AmatHiu~ BenPdietu~ ~choor
man, zoon van PietPr Antoon Vt'rkoopt aan zijn nwdt'

erfgpnaam Pieter Jan Borluut, hl'Pr van Noortdonek, zijn 

helft van IH'l Goed tt'r BekPn voor 27S pond gr. 
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De koop omvatte het kasteel, neerhof, de dreven 

rond de hof, PH verschillende partijen land, benevens de 

wijn- en hooml!aanlen. HiPrmedt> nam de familit> Hor

Juut van !\oorttlonck hezit van het kastet>l. Piet er .Jan 

werd opl!evolgd !loor zijn zoon Emmanut:I, die het oude 

kasteel !loor de familie van Heylwt>l!hen opl!ebouwd, na 

1730 in zijn huidil!e tof'stand deed om_houwen ( 55 I. Ver

moedelijk werd in die tijd evt'neens de huiskapel gesup

primeerd, want een staat van 1324 maakt slechts meldinl! 

van 2 huiskapellen te Everl!em : op het kasteel de Bay 

te Lanl!erbrul!ge en op het kasteel Dellafaille (thans 

van Crombrugghe) te Wippelgem (S6). 

~a het overlijden van Emmanuël Borluut van Noort

donck verviel het l!oed bij huwelijkscontract aan zijn 

werluwe 'fenouw 1\laria van Haveskerke ( S7). Op 21 

September 1836 verkocht !le familie van Haveskerke ( SHI 

het goed aan N'n der Jeelgenoten .Jan Baptist Grover

man, gehuwd met Thérèsc de Neve, advocaat te Gent, 

wiens mot>der de znstf'r was van Maria van Havf'skerke, 

die op haar ht'urt te Brussel overleed op 2 Augustus 182S. 

Deze aankoop gebeurde voor rle som van 107.300 F 
( 58his). 

155) De Pottt>r- Et>vl'qwm, I.lz. 25. 
156) Gemt>entt>lijk Arehief Eveqwm. 

Hoewel j!;esupprimeenJ l.lt>t>f het altaar to1·h 110J!: lwstaun. 
Slt>1·hts viJ(,r t>nkPIP maaruien wPrd het uil!!el.roken 1'11 in de 
kerk van Lan:wrl.rtrJ!;J!I" OVI"r!!I'JllaatHI. 

157) J)p l'ollt>r. Ever!!l"fll, I.lz. 25. 

158) An·hiPf van ht>t KadastPr (;t>nl, Di1•nstjuar 18:!7 nr 120. 

158I.isJ In t>Pn nolariiiiP aankondip;in!! wordt lwt !!Oell als vnl!(t 
lwsdrrt•ven : « E .. n ~rhonn 1"11 Uf'l1!!1'nal•rn SpPel!!OI'd rondom 
in zijnf' wal11•n, 1111'1 stulli11J!;I"n, n•rnisf'n, lwvt>nit•rswlwnst, !(ln
riette Pn voorderl" 11whf'lworte11 miiH!!IIII1·rs !!rcwnRI"l- f'll f'll· 
!!PIHI"ht·n hof, wunde·lin!!f'n Pn plunlu!!it•n '>. 

HijkHan·hi1•f l;t·nt, fonds f<:vl"r!!l'fll nr 809. 
llt· 5 l"rfJI;1"11arnt•n van MuriP·JPannt• de• lluVI"RkPrkl', douurii·n• 
van EmrnanuH Borlunl van J\uurtdurwk wun·n : 
I I J.BII· de· lluvc·skt·rh 
2) .\Iu rif· Bourlt•l 
:1) l'c·lrus clt• llavi"Hk,.rkc· 
I) IHahl·lla dt• lluvt•Hke·rkc·, Wc• Alurd ( ;ruvPrmun 
5 I J.lltt• ( ;ruvf"rrnun, haar znon. 
I lt'ZI' luuiHII· zal als rnPdt··e·rf!!t•nuurn Iu• I !!IIIIRI' !!nf•d kupl"n. 
HijkHun·hi,·f ( ;,·nl, fnruiH NnturiHHI"fl I ''"JIIII i\i-v .. 11, nr I I -
ll St·pt. 111:1(,. :\nl. Vun clc· l'w·J,. nr 21 11. 



De nieuwe ei~enaar was dus de ne('f van wijl('n Em

mauuel Borluut van Noortdonck. Jan Baptist hetrok het 

goPd tot bij zijn ovNlijden. 

Bij akte van 20 M('i 1868 I S91 verviP I h('t aan ZIJn 

kinderen Octaaf, advocaat Ie GPnt en Octavie. Op Hl 

September 1880 -- na de dood van hun moeder in 187S 

( 60) - ~reep e('n IÜ('uwe mutatie plaats, waarhij Octavie 

alleen ei~enares werd ( 61). Op haart beurt verkocht zij 

bij akte van 6 Juli 1891, vPrleden voor Notaris De Canck 

te Evergem, het kasteel aan haar neef Adrit>n, zij bt>hit>ld 

er slt>chts lwt vruchtgebruik van (zie Bijlaj!e XII I. 

Bij haar overlijden op 23 Juni 1906 kwam het kas

tet>l in volle ei~endom aan Ad rien Groverman 162 I, ~e

huwd op 17 Juli 1886 met Marie l\Jaer·tens de Noord

hout 163). Het echtpaar overleefde hun zoon Jacques 

( t 1917) en aldus komt hf't kastet>l bij akte van 26 St>p

tember 1919 aan zijn wt>duwe en kleinkinderPn I 64). Bij 

akte van 27 December 1928 behoudt :\Iarit> ~Iaertt>ns dt> 

Noordhout het vrucht~t>hruik t>n wordPn haar klt>inkin

dt>ren Marthe t>n Emmanut>l, kindt>rf'n van Jacques t>n 

Yvonrw de J-IPmplinne, naakte Pigenaars van het kastPel 

i6S I. Na het overlijdt>n van hun groolmot>dt>r wordt dit 

vruchtgebruik hij aktP van 8 \IPi 1947 opgt>heven Pil wm·

den heide kleinkinderen, Emmanui:J, op 17 Octoht>r I9:n 
gehuwd mPt Martina Stas de HichPIIe 1661 Pil \Iartlw, 

gehuwd nwt graaf Gai:tan dP Hibaueourt, nijveraar lP 

Ukkt>l, voiiP t>ig('naars van het kastpel ( 67 I. 

(.591 An·hi!'t' van lu·t Kadastl'r (;l'nt, Dienstjaar 11l70 nr 19. 

(60) (;t'IIH'!'IIt!'lijk Arehi!'t' Everl-(t'lll. Btll'l-(t'r~tancl \L\'' t>enw. 
Wij dunkl'n lunl-(~ dezP Wt'l! dP ht•f'r J. (;ulle, ht-.cliendt• van 
dl' Bnq.(er~tantl tt• Evt•rl-(t'lll, dit• ons deze inliehtinl-(1'11 ht•· 
zoq.tdr~. 

(61) Arl'hi!'t' van hl't Kadaster (;ent. l>iPn~ljuur lllll1 nr 52. 

( 621 Arl'hil't' van ht>l Kadusl<•r (;ent, l>it'nstjaar 1907 nr 123. 

16:!1 (;ellll't'niPlijk An·hid EvPrl-(t'lll. Burl-(l'rstmul \[\'' t't'IIW. llu· 
w!'lijken. 

( 611 Arehief van hl' I Kadaster ( ;t•nt, I lit•nstjaar 1920 nr 69. 

(6.51 An·hit'f van lu·t Kadaster (;t'nt, l>it•nstjaar I921l nr Iïï. 

(661 (;t•nwent!'lijk An·hid Evt•rl-(t'lll, Buri-(Pf~tand \\.'' t't'IIW. Jin. 
wPI ijken. 

((i7) An·hief vun IH't Knelaster Ct•nt, l>ienstjuar lillil nr 1118. 
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T n-lotte zijn h et dC'z ip:enaar , waarvan Emma-
nuool met zijn gezin h t ka t 1 « H 

0 

lwep:hen » te Lan

~erbrug~e bew nde, lie bij akte van 5 Januari 1951 
hun kasteel \oe rokopC'u aan de f aa mloze eonootschap 

I a. t1o1ol huidi ~,. 1<1 r land o Foln Jo Tutok 

11 Compa~ni(• Inunohili c'orf' dP Bc l ~ iqrr C' » LP Bru sc l !M!l, 

di(• hrt (Jp h a · r beurt hij ak tl" a n I · . ' ple rnlw r an 

lwt~Plfdt· j ua r lord('ro 1•rkoo p1 !JU li df' P rPni ~in ~ zo ndPr 



winst~evend doel «Opvoeding der Jeugd» te Evergcm 

{ 69). Deze vereniging met aan het hoofd de plaatselijke 

pastoor te Lan~erbrugge, Z. E. H. Ruytinckx, heeft het 

kasteel tot parochiaal ~ebruik ingericht. Allereerst werd 

er in September 1951 de aangenomen jongensschool in 

ondergebracht (voorheen jongensafdeling van oe aange

nomen gemengde school in het klooster te Langerbrug

ge), verder de woning van het nieuw benoemde school

hoofd en een parochiale kring. 

De erbijbehorende eigendommen waren reeds ge

leidelijk aan verkocht : de hofsteden meestal door de 

pachters, percelen aan de straat :relegen werden tot bouw

grond omgezet. De afzonderlijke geschiedenis ervan na 

te gaan, ligt buiten het bestek van dit artikel. 

Wij hebben slechts doorheen de eeuwen het kasteel 

en vooral de eigenaars ervan op de voet willen volgen. 

Achiel DE VOS. 

( 69) Archief vnn ht't Kntlnslt'r (;ent, Dicnstjnnr I Q51 nr 17:1. 
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A:\1'\liANG~EI, 

YEH\'\ A:\T~CHAP~TABEL. YOOHNA:VIELI.JK VAl\ 

DE EYEHGE\I~E TAK DEH HEYLWEGHENS. 

Jan van Ilt>ylwt'~lwn. 

I 
:\driaan van Ht>ylwt>~ht'n ( t 15:n). 

I 
Louis r·an Heylu·e!{hen x Lijsht>tte van Ossern 

( Ullï-15561 Prt>sident Raad van Vlaandert>n vanaf 15-11. Koper van 

het (;ot'd lt>r Bt>kl'n in 15-IS. 

I I I I I 
Charlt's Jan (;i!Iis Anna x Adriaan (t 15931 x (1559) 

Jan van Qu<'snoy lsalwllt> dt> llaudion 

Bur~t'lllt't'Sit>r van Antwt>rpt'n 

~--1 
Clwrl P.~ A ntoon 

I 
Adriaan ( t 1605) x 

( t 16121 kanunnik C•·•·ilia van 

( :roont'tlfhtt>lf' 

I 
.UariP x 

1-IPndr. Hol 

lt 1629 I 

____________ I_-________ __ 
I I I 

I 
TsahPile 

<t 1652) 

l'auw•·l van lf•·ylwP!!lwn \l,•rl(rÎPIP, Filif•p I t 161l0) x 

lt 16251 Anna Eul(<•nia van I't>ek 

rt 16691 

IHalwlla (" 11-12-16:11 I x Tlu-udunr d•· Camar,.:o. 

C(•f·ilia An!!f•lina (" n-1-16:J:ll x Jaf'IJIIPH Filif'JI Burlrrut. 

LrrduvÎf'u Anttutiu (" J.) 1-16:! I) x ·\nltlllll S•·huurrnun. 

\it·nlaaM Frarlf'Îhf'U" (" J!J-!!-)(,;!(,1, I<.unrrnnik, lt 5-8-lil71. 

ll•·ndrik (" 10-ï-16:!!!1. 

/lyanrinth f;t•orfl,t·.~ (" 2-12-16:!9). 

I I" I 0-1J.J611 1 
~ 

\lurit• Th•·n·•iu (" :!1-J.J(d:ll. 

Anna Ell!!f·nia Frant'ÎM·a (" 2(,.!!-lfd·ll. 

F•·rdinand 1-'ili•·p \matuK I" J:I.!!.J(d:il. 
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Barbara Maria Carola (" l-1-16-lïl. 

Maria Filippa (" 8-7-16-19). 

Eleonora Henril'a Mar~riet (0 30-6-1650). 

Jal'obus Carolus Alhl'rtus (0 7-8-1651 ). 

Catharina Then!sia (0 4-5-1653), Oll!!:ehuwJ ~estorven 30-10-1735. 

Frani'Ïsl'us Ilippolytus f 

' 

(
0 1-6-165-l). 

Adrianus Albertus , 

Petrus Antonius (0 16-9-1655), Kanunnik lt 2-11-17-H). 

De mtmen der eil!:emtars van het Goed zijn cursief gedrukt. 

BRONNEN 

Rijksarchief te Gent : 
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a) Fonds Sint-Baafsahdij : Oorkondcnverzamelin~ : 

Schept:>nhrieven 1420 en 1549. Nr 46 : Renteboek 
1445; Nr 63 : Leenhoek 14S7; Nr 66: Leenboek 

1SI 7 met aanvullin~en tot ± 16SO. 

bI Fonds Everl!:em : Nr S9 : Landboek Everl!:em St
Baafs 1601. 

Nr 228 : f" S02r : Donatio inter vivos lsalwan aan 

Filiep van Heylwe:rhen. 

Nr 419 : fo 44v : Re~ister \YettPL Passerin~en. 

Donatio inter vivos tussen 1-Iyacinth en Jan Bap
tist van Heylwe~hen. 29 Octoher H>8l. 

Nr 809 : Notarit:le aankmHli~ánl!: verkoop 1836. 

c) Familiefonds: Nr S98: Familie Papa!. 

Nr 600-6ll : Familiepapieren betreffende de fa
milie van lleylwe:rhen. 1S23-l749. 

Nr S396 : Schepenbrief bctreffende de aankoop 
van het Goed door Louis van 1-leylwel!:hen. IS4S. 

Nr S397 : SehepeniH'ief hetrPffende de aankoop 

van l!:rOJHlen door Louis van lleylwe~hPn. ISS3. 

N r s:~99-S400 : Fa mi liP pa pieren. 

dI Fonds NotarissPil DPpot Ni>vp ll, nr 41 -Nut. Van 
de Poele - 18:~6 nr 249 - Verkoop van het Goed. 



Archief t·an het Bisdom, gedeponeerd in het Rijksarchief 

te Gent : 

Rentebocken 1501 en 1539. 
Denombrementen van lenen 1470-1540. 

Stadsarchief te Gent : 

a I Re~. vanGedele : 
330/6, 248v. 1379 ; 

330/21, 208r. 1436 ; 
330/27, 273r: Staat van Goed Jan l'oucstraete, 

1456 ; 
330/35, 4llr : Staat van Goed Oste Papal, 1481 

b) Reg. van de Keu re : 

301/27 ll, 77v : Pachtcontract 1424 ; 
301/34, 91r : Pachtcontract 1437 ; 

301/44 I, 912 : Pachtcontract 1457. 

Archief van !zet Kadaster te Gent : 

Uittreksel 120 : dienstjaar 1837. 
19 : » 1870. 
52: » 1881. 

24: » 1B92. 
123 : )) 1907. 
69: » 1920. 

177: » 1928. 
198: » 1948. 
26: » 1951. 

17:3: » 1951. 

Notarieel A rclzief ( N otari.~ /Je Canck, Evergl'm) : 

Notaril-i H. De Canck, jaar 1891 m· ()9 : \"crkopinl-!:. 

Gl'mr!entelijk Arclzil'f Evergl'm : 

Buq!Crlltand XI Xe en X Xe eeuw : familie Grover

man. 

/Je l 1ollt•r & UroN'kfll'l"l : (;Pil<"hiPch·uiH v. d. 1-!:l'llH'I'IIII'n .•• 

Ev•~r~Prtl. p. 25. 

A lgc•mc•tu• ( ;c·.~c·h ti'(Lt•fl i.~ dc•r N l'th•r[fllldl'll. l>••pl \'IJ. ln
llLPllin~•~n. 
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HIJLAGEN 

I. 

1420, ()Januari tl.S.- Yoor Sehepenen van de\ ool-!dij 

en het Sehoutheetdom van Everl-!em, heveslil-!t Lieven 

Papal dat hij na de dood van zijn vrouw Katelijne Pouc

straete, in het bezit is van de drie vijfden van het Goed 

ter Beken en in het volle bezit van verscheidene anden' 

percelen aanl-!ekocht na het overlijdeu van zijn vrouw. 

\\îj heinric de muenc Bailliu mijns hecren Sahds endt' der 
kerken van st•rJte haefs jnt lu•erseap van Euerv;hem kerstoffels pije
hout Sl'houtheete ende \Vettelit· maenn· jnt seluc heers!'ap, Sev;lwr 
Curthals, pieter de ~·euc·r, ~·outer l(roethaPrt, Jan tlt'llaert, Jan 
vanden heeke, l(illis de sc·outheete Ende l'ieter steenaert, St·t•pt•nen 
jnt vors. heerseip Ende jnde vierseare vander voodulien van Ener-
1-(hem Encle wij kerstoffels pijt·hout Seoutheete ende wettelie maenre 
vanden heerst•t•pe dat men heel tseoutheetendom ~lwlel(lwn hinnen 
den seluen hc·erst·ept· van Eueqdlt'm, Se!(her Curthals, Pieter de 
~·eucr, Jan vanden heekt·, Jan dellaert, Arend 1-(heeraerds, Willeur 
kesel ende l(hist>lhreeht hurric Seepcnen vanden voofll. lwerst·epe 
vanden st·outht·t·tendomme Ende al ten selm•n Tiden dat dcse 
din!(hen voer ons \'\ ettclikc· waren 1-(hedaen, Doen te wetene maken 
Cont ende kenlic· allen den ~(henen dit• dPsen prt•st•ntPII welteliken 
tsaertere zullen zien ofte hoPrf'n lt>sen dat CommPn es voer o11s Jn 
propcn•n persone als voer heede de hPert•n endt• voer ht>ede tiP 
heeren eruit' voer hePd!' dP W!'tl!'n vornomt, Lieuin papa! dede 
ttH~!(hen ende Se.e.l(ht·n hij sinPil welteliken taclman dat hij heeft 
erHI!' htnrdende es sekert>n !(rond van Erut•n ende eruelikl'r Henten 
1-(helev;hen Ju dt· proehit• van Euerv;hc·m .in diucerssen pan·ht•dt•n 
ondt•r !wede de Wetten vorseit Eerst jn c•en l(tlt'd hij dt•r lan!(her 
hrul-(1-(hen l(heheetPn ter hekc· l(rot•t sijndt> t!(ht>ht•ele 1-(oed m· ter 
tijd Een !'ndt> twintidr hunn· viue honden zt•m•nt• ende vt•t•rtil'h 
H()(•den ende een!' alue, onder land endt• mt>rseh mt•tten loeht>hoer
ten jn welc· l(heele l(ot•d lieuin papa! vorseit lu·t>ft t•n de lwudt•ndt• 
c•s tsierc· propl'rt' Eruc•n ht'm toc•t·ommt•ndc• hij Cm•pt• dit• hij voor
tijds dede Jel(ht•u tlwyr vau lwimit·kp lt•t•rpt•nuiru·. Eudt' sint t!if'l' 
tijd Jt•l(l.c•u anclrc• JH'rsmu•n vijf huun· vijf lwuclt>rt t>llclt> t~t'llt'ntil'h 
Boedc·n. Eudt' Ju tsoHrplHns ht>luc'Jit'llclt• vijftit·m· h11nrt• IH'htt· hun
dt'rt zeHt'llt' ende lHt'll!'ntil'lr Huedt>n t>nclc• et>ru· alnt' 1-(lwlt•l-(ht'n jn 
tvors. I(IH'elt· l(ot•d nwttc•n loehelrut'rlt·n clat>r vtt· dat vt'r~tunu·n t'S 

JoudraHwe katt'lirw pollt'slrat'ls lieuin Jlllpal~ Wt>ltl'likt' wijf was, 
welke versterftc• deeldt• eruit· ver~tat'l'f vp vijf JH'rsoc•rwn elt· t'llt'll· 
l(lwlijt·, clats te welene vp Jannc• JltHH'~tratt·n, vp OliHic•rc• JHlHt'slra· 
ten, vp Simclt'lll' Jlllllt'stnllt•n, vp ( :Juist• pouc·strult'll uilt> vit•n• .lont'· 
frauwe katc·liuc•n Jltlll!'~tnlt'ts lll·oc•clt"rl'll Wlll't'll vur~I'Îl. Endt' vp 
Callc-kinP l(illis ptJHt'strat'ls ltat>rs hrcwclt'l' kinl 1\Us, van \lt'lk,·n 
vors. vijf clt'elc•n als vanclt'n vijftit•nt• hHnrc·n ac·htt· lwnclc·rt :t:t'Ht'rH' 
prule tseHt'nti<·h Hul'clt'n, eruit' t't'llt' aiHt' vurs!'it Lic·uiu papa! huu
cleucle es Eruit• hePft tsien• Enrt'll In l(ht•rt•c·htt•n Coc•pt• dt' clrit· 
cleele vanciPn vijf tlt'elt·n vunwmt. Te wt'lc•uc• es al .lau JHllll'~tnu·t~ 
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Hecht, al Sirnoen pom·stracts Hcdtt, Ende al Clais poucstructs 
Heeht vorscit, Comt te ~atlre ne~hcnc lnwre vijfhondcri zesse ende 
twintieh Hocden ende cem• alue ~helije. Ende jn altlcr manieren 
dacr den sehtt•n dricn persoenen verstaerf van haer zuster vor· 
nomt, ditte ~heleit vp de vijf bunre vijf hondcri tseuentieh Hocden 
vorscit .. \!dus heeft lieuin papa! Ende heltoert hem toe jnt ~hcelc 
~oed ter heke vorseit vijftiene lnwre hondert vier waervan twin
tich, zestien!" Hot'dt'n cndt' ecnc alue metten tocbchoerten, Al 
lic~hemle ~ht'nwene t'nde onuenlcclt met Oliuiere ponestraten Ende 
met Callt'kine ~illis poucstntt'ts doehtre jnt t~hcele ~ocd ter bekc 
Euenvt'rrc dat lwm het'dcn verstornen es bij der dool van Jonc· 
frauwe katelinen vornomt. Jtem beltoert toe liuine papa! deene 
hct'lt van achtt' Sl't'llin~ht'n nt'~hen pPTmin~hcn ~roten siaers eruc
liker Rentt'n dit' voortijd licuin papa! cndt' Jondrauwe katcline sijn 
wijf was ~ht'el te ~adrt' coehtt'n hitmen huwdike Jc~hen \'\ïllemrne 
van Haut'nschoet. Ende dt'r Jondrauwen sint'n wettclikt'n \Viue, de 
wdke der Jan t'Uerwijn nv lt'r tijd ~heel Jaerlix sculdieh es, hescdt 
vp zenene ~ht'metc eruen lig~hende te gheedschurc, Comrncnde 
vanden kindrt'n vanden herkc. Ende jn da11der heelt van der vom. 
erudiker Henten heeft lieuin papa! ~heroeht Jeghen Janne, Jeghcn 
Simocnt' endt' Je~ht'n Claise ponestraten ghebroederen vorseit elrs 
Recht dats dkt'n een vijfste deel van hem drien ghelijc dadt hem
lieden Vt'rstat'rf van Jondrauwe katdint'n harer zuster vornomt. 
Item heeft de selue lieuin papal noch ~hecocht sint de doot van 
sinen vorn. \'\lue Je~hen diueersse persoene de naervolghende par
rhede van Enten. Te wetene es Je~hen Oste hoerinc twee hondert 
Roeden merssehe ~hele~hen oestwaert vander lan~her hruc~ht'n 
metten noertltt'nde an den doremaekcr ende streekende zuudwaert 
tot an de dorme neffens vicre hondcri Roeden merssche die toehe
hoeren den vorn. goede ter heke lie~hende te \'\ïsselmatcn Je~hen 
twee hondert Rot'den mcrssdtt' die toebdtoeren Jan hot'rincx kin
rlren. Item dat'r hij een stic mersschc viere hondert Hoeden ~roet 
ghecocht Jeghen Oste vanden walc willcm ~hccraerds es ~belandt 
an de \'\'est zide, ende de hcleght'eöt van \'\'ondelghcm andc oest· 
zide ende mPttPn noorthenrle an den dorema1·ker stret·kendc zuud
waert tot an de meeröeh die toeheltoert der Jatme enerwijn, Ende 
Jan Hamouts kindren. Item vijf honden Hocden lands tccncn 
stieke ~heefH'ht Jcghen Ju hannes eolpaert, lit:ghcnde vp den hue~hen 
arker voer dlwfstedc ter lwke tlwyr vun Seght'ren hucrinc ~ijn 
~helandt an de West zide ende liettin papal vorscit un de oestzidc 
Ende ot'f' an tHuuthcnde. ltc·m vijf lw111lert l'nde vijftit·h Hoeden 
larHls teerwn bti1·k1• ~hei'<H'ht Jeghen der anthonis plutijn metguders 
thuenijHe platijns zit·re dcH'Irter Ende Jaeoppe lwemacrt haren wl'l· 
ll·likt•n man !!hclcl(hen hij der ken·hru1·~hl'n an d1• nourt zide van
der l(lwcdneun• stratt•, dhu8pita1•l land van 81'1111' hal'fs an de nest· 
zidc, katt·line c·olpa•·rts, fransuis Wijf vun 1wstrem an de w1•st zide, 
ErHle dl' kindn· t•ulpal·rt,; vp dHuertlwHdl· jn welken grond van 
Enwn l'nd•· •~ruelikt·r H1•nt1'11 jn ald1•r muni1•n•n vun·n vt•rdaert. 
LiPuin papa( nwt siru·n wr·ltl·likt•n tuelman ded1• llwglwn t•ndt• 
Kl~~·~lr~·n dat hij w1·ttelit· dt• Jn ~lw1·rft es, hij d1•11 IJUilliu st·uut
lw•·l•• f'lldt· s,.,.,,.., ... Tl van d1•r VuiH·Iulit•n l'lld1•11 vandl'll l!l'mrthl'e· 
t<'IHll)lrtlllf' d1~11 (u•••n• ••nd1~ d1•r wl'l ~III'IHIIH'h I(IH·dul'll hl'l'ft eh· 
van siru·n H•·l'lrt•· alsout lwlr1wnlt· di1•M v1·rnwt ll'l'l(lwnd1• vp dutt1•r 
hi<•IIJ(•nt J,.~tlwn Kl'l(lwn wild1·. Endt· vil' di1•n dut lit·uin papal nil'l 
"" wist•· uh•· lri•·m•·nt wi•· hij wan· lri..r hi'I'HtH'IH·n ofte· un"pn•k1·n 
wild•· sirwn vorn. l(rurul•· van Eru1'1l end1• 1·nu·lik•·r H1•nt<•n metll'll 
t<H·Iwluwrd•·n, Su d1•d•· hij lr<'f'MHI'h<·n f'nd•· lu•l(hl'l'rtll· da1·lr J.dH·dal'll 
1<· lwhlwrw, al11· d•· ~th•·n•· di1· h,.n, H•·•·lus d•·r an Vl'rnwll'n wildl'n 
of modttl'll jn VIJIIflllf'll VUil w(,tlf'likl·r ZIIUI'rinj.~lwn. Ter welk(•f 
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hcl!:hccrlcn van lit•uinc vunwmt, So warl'n l!:hedaen drit• sowlact•hö 
kPrt'l!:hcbode ll·ucrl!:hem. End!' daer vp l!:helwuuen jn Je vierst·arc 
vander voodulicn, den Ecrstcn dinl!:hedaeh te \'f<'lle, dt•n andren 
dinl!:hcdaeh te"\X"t•llt•, Ende dcn derden als den veersten Weueliken 
dinl!:hedaeh ele van aehte dal!:hen te aehte dal!:hcn alsoei l)('hoerdc. 
Enue jn de vierst·are vanden seouthcetendomme warl'n ~behouden 
van vccrtiennaehten te vecrtiennai'IJten drie din~heda~hc. Ende die 
wellelie nwt alle den weUeliken manin~o~hen voert hcesschin~hen 
vcrbeidin~hen ende wellelikt·n Vorlllesscn ende met allen dat men 
bij Heehte erule hij wellc snrldieh was tot> te docne naer t•ostumc 
ende vsage van ill'ede den vierst·arPn vorrwmt. Ende omme dat 
lieuin papal telken vandt•n vom. drie dinghedaghen met sinen Wet
telikt•n taelman hem te wette ghepresenteert heeft ende hem hoofs
weenlidi .ghcmaeet met sekere enue met al dat hij seuluieh was te 
doen(!) hij wette alsoot behoerde jn hecdc de vornomde vicrst·aren, 
Ende niemcnt Jeghen hen jn welle t·orrznJcn es Tc ncgheenen van
den vorscidl'n drie wettpliken din;.:hedaghen Ende zij alle dadr 
hebben die hem Hedlls vernwl1'11 wilde11 of mol'hteH an ccHieh 
parl'heel varuier eruen e11de eruelikcr Hediten metten toehchocrtcn 
die licuin papa) vore11 ghcsercuen jn wette broeht heeft, So dedc 
hij loghen e11de secghen hij sinen wettel i ken taclman dat hij hij 
die11 ve•·vollet·ht heeft ende snrldil'h es vervollPeht, te hehlll'ne 
leeuwelikeil daghen alle de ghenc die hem emmermePT daer an 
ee11iehs Hel'hts VPrmcten wilden of moehtt'11 Jn cenil(ht•r manif'ren 
jn voormen van wcttelikc1· zuucringlll'n, Ende daer toe welleliP 
ghedacn ende glwerft te sine nacr de eostumc ende vsage van l}Ccde 
de vorrwnulen vierst·an·n, vp dwelke Secpenen jn de vicrst·are 
varuier vool'hdien Ende st·cvcnt·n jntle viersea1·e varuien ~eouthee
ten domme van Euer;.:hem houen glwnoemt, ghemaent ~ijndc van
den Hedlle Wijsdt•n nacr alle de \)/eitelikc jndaghinghe letlen ter 
ken· ken Teuerglwm, de drie wellel ike dinghedaghe der vp ~lu•hou
den, dt• wclll'like voer·t hl'essehinghe, verheidinghen, maninghen 
ende \\.eltdikeH vollilessen vodeden. Ende dat nieme11c Je::hen 
Lieui11e papa) Commc11 en es, die hem 'fp Wette Hel'ht~ wilde ver
meteil an Ee11ieh varuien houPil ghenot•HHien pareheelen die lieui11 
papa) vore11 In \\.l'lte hroeht heeft ofte Jeghen de vorseide wc11elike 
zuut•ringhP hiPt ghe~prokt•H heeft, \\"ellelie VNtJOIIeeht lt•euwelikell 
daghen j11 voonllPII va11 zmwringhe11, alle tie gherw dit· hPm Em
mermeer Ee11iehs Ht·ehts ven11ell'n wille11 of nw!(hi'H an allt• de 
pan·heelt• van Eruc11 eru:·liken 1\eulell meiteil husi11ghen hoenH'Il 
ende Catht•ylen dien· vp sijn ende toehdwin·n. E11de die Jeghen 
de vorseide weltt·like zuuerin!!-he yet spreke11 wilden, jn eeni~hcr 
manieren, jn VtHII'IIIen van welleliker zuueringhen. \te ghedat·n 
hrHrtlanlst·hcn lieden eruit· onhl',iucrden weesen, volghentie der ou
der t•ostume ende vsugt• vauder vicrsearc vundt•r VtHll'hdien eruit· 
vander vierst·an· vanden ~dwutht•ett•rulomme van Eut•ri!-hem, Euen
verre dadt lwhoerdP telt·s voriiH'Sst• vun hel'tlt• den Wellen vorrwmt. 
Ende dulle Tt•n vcruolghe VUil Lit·uint· papul vorseit. dk dut'!' voer
IHwglwn wus. Erule lieuin pupal wus wetteliek gheht•nl'l eruit· ;.:he
d~~t•n Tt• ald('f' Enrl'n ende en~t•liker Ht·nlt·n die hij Jn wetlt' hrodll 
lu·eft htHH'Il ~ht·stTeut·n nll'llen hu~inght•n hot•men eruit• Ca te) le11 
diere vp sij11 eruit• ttwhehoin·n r!lt'llt'n hulr11e e11de IIH'IIt·r ~ll'ppt' 

alsoot llt'luwrde oiiiiiH' lu•m sint•n lwyre ende IHH'I'I'OIIIIIIt'rs dit· pui
si lil' lil' te lwudt•nt• Endt• 11· ghehrukt•ru· als sijn propt•r EnH', Erne
likt• Henlt· t•ndl' ~ut'ol sondN hit'IIH'IlH wt•dt•rst•eglll'n 111et zulken 
t'hPinse Pnde Ht•l'htl' als dt• selllt' En11• ).!.llt'hondt•n t•ntlt- ~llt'lt·~llt'n 
t•s ght'WI't•st tult·n da!!-ht· van IH'dPn. Ende umrllt' dut allt- dest• vur
sPidt~ di11ghen sijn glwdul'n t'ndc vuldut·n !'in wt•l cndt· so wl'!t..lit• 
1111'1 aiiP den Wellt•likl'n llluninght•n t•nth• vonnt•sst•n dit·n· IIH'he-
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hoerden ~hedat·n te sine. Eruit• mt'l al dit•n dat men Te ~'ette t•mle 
hij Rt•t·hte snrltlieh was der toe lP doene naPr Hecht Wet zede 
Costume ende vsa~e vander viersean• var11ler vooehdiP Ende vander 
,·ier,..eare vandt'n St·outhel'!endomme van Eu!'q.dwm, dat zij s<·ul
didi ,.:iin stt>tle lP lwudent' emlt' van wperddt•n te hliuPne jn der 
manieren vorst·renen teeuwdiken tla~hen. So hehhen Wij hailliu 
Seouthel'le ende Seepenen van l)(·ede den ~-ettPn honen ~henopmt 
jn kt•nnessen der \\.aerheden Ende eeuwe!ikt•r ~hedinkenessen van 
dit>n de,.:pn Je~henwoorde~hen welteliken tsaertre hest'~lwlt, Elc 
van ons lllt'l sinen St'~lu•Jp huuthan~hende. Dit was ~lwdaen vp den 
sesten daeh van Laumaent jut Jae1· ons heen•n alsmen sneef dusen
tieh viere hondcri ende ne~lwntiene. 

Ori~áneel 61 x -l! met 17 uithangende, ongeschonden ze
gels. 

Hijharehief Gent, fonds Oorkoruien St-Baafsabdij. 

u. 

14~-t., 10 :\lei. - Lieven l'apal verpacht aan Jan Bij

sant het Goed ter Beken te Evergem; groot ~I hunder 

I ~emet, voor de jaarlijkse pachtsom van 8 pond, 12 sch. 

en ll <1 ;rr. en twee steen vlas, waarvan de eerste pacht 

in~aat kerstavond 1423. 

Kt·nlit· zij allen lieden dat liPuin papal Comeruh• es r·oor sce
fWTIPn t·an der ktwre kende ende litle dat hij heeft vte ~he~hew.·n 
in loyalen padrte Pnde met zekerPTZ voerwaerdt·n Jarme hysant l's. 
jam; Pen goPd datmen heet ter lwkc ~lwleJ,:lwn ouer de lan~he 
hru;::J,:he jn de prodrit• van euer;.dwm groet sinde xxj hurulre ell(h• 
een J,:henwt vrij h(•talt•ne l)l)uen dat lit•uetl tht•mwaPrts hlijft hP
houdende dht·huubdt· walkkin metten waiJ,:rachtt•n omtrent thof 
c·nde orntn·nt tWallekin lllt'tJ,:ader8 den stil'xkine lande tusst·hen 
de ;::lwh·ndt• ende den vor~. wallt·kine nrettt·n lwt·nH·n der up ~taen
dt• sondt·r den pat·htn· dPr an, of an dt• visst•lw t'l'llil'h Hel'ht te 
lri'IJIIf'rwn f•nde botii'Tl den xxj bundn·n l'ndr• een ghenwt vors. So 
lweft Jan hil;anl, van lieuine vors. nodr in pal'hlt· drie pan·ht•ele 
van landr-, die lieuin vor~>. nicuwelinJ,:he vp lwm selrH·n l(hel'tll'ht 
hr-t•ft. Tc wetene Vt· Hoeden voer thof vp den hrwglwn hal'ker 
l'onunt•ndl' van lu•r Jannr~ eolpaert. 111-m VI' rol'rlr•TI in lunnninH 
lrar·kr·r r'IJTIHIII'IHic van Jannt• Vllti'Tl \\'uiJ,:Iwn fs. Jans ench• Vt• l'ncle 
I riJr-den in dl' Mlar•t•t r·ommerHlr• van untlwunis pluttiin IH'Ioopendt· 
dt•t·n rnr•tlen andr·n·n dut Jan l•iHunt in padrtt• houdt xxiij IHmdn· 
t•ru/r• .1. rrwden, al dit t•t•nf'TI zt•kt•n•fl tr•rrnin vun ix Jan·r. lant· 
dun·ntlr• omrrw viiH, vid. l(r. t·lt· l11rndn· dt•url(at•ns, ( :111npt J:wrlit·x 
al'l1t IJ.. xii H. xi rl. J,:r. t'IHlr• d:wr tm· t•ll'x .lal'rH twet• stet•nt• guedt· 
vlaM dt·n pai'IJI JLIII'dru·n·urlr• wat•r af dt·t·rHII- tr•rurin l'nrlr• Jat•rst·an· 
Îlll!fiUI'! !1- kr·r~H(l/Wfl/ 1111110 xxiij lt• fwtrtff'Tif' dNJ J,:hl'efi'TI JIUI'frlt• tt• 
kf'rMfliHJn/ llllf'r VrrJIJII' a111111 XXiij, l'lltfr• UIH<If' Vlll'rl VUTI Jun• ll• Jun• 
t..Jk<·n kt•rHMCIIIOTII ix Vr<IIIII'Tl lu·ff<·Udt• t•Urft• ix vrJIIt• Jllll'frll' I(IH•f. 
d•·udt·. EJJt/r• dt· IJUII• di•· Jut·rlit·x t·unnw·n Hal vunrlt•TI duufhuHt' die 
Hllllt·n li•·uin t·m/r• d•· padrtn· dt·•·lt·TI ulf """'' ulf, rli•· ~ui rit• Jllll'htn· 
dt• rlUUIII'TI Ulltlrit•rr•TI f'Utfr• Vlll'rft'll ufHI VIITI IIOdt• I'H. Jtr•Til 111111'1 d1• 
pat•frtn· VJl ll(tlf'l fii'HUf'rJ( fai<•TJ lt'fl UfHf'!lt'l'rlt•Jit• VIITI Hiiii'Tl JIUI'frlt• 
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dats te wetene tl!roete stie lands l!hed voer thof vp den hoel!hen 
haeker Ende dander stie lands dat lcel!ht vp de hoel!lwn hac·ker tus
sdten den hospitael lande, an deen zide ende den .Ve. roeden die 
lieuen vors. nieuwclinl!hc l!heeoeht hecft Jcl!hen h. Jarwe eolpacrt 
an dander zide. Ende jnde vors. twee stic·kc·n lands moct een lnmdre 
wcsen hesaedt mPt winter c·ornw in hraken wel l!hemcst ende loue
lic· l!h1•wonnen. Ende al dander omme tvuldo1•n vand1·n vors. twee 
stieken lands ende daer toe een alf l!hemet ende xxx roedt'n vp 
den dorenhat·ker neffens den lwspitael lande an deen zide ende 
der vrauwen lwrrin1·x ende harer kindre, an dandre zide moet de 
pac·htere hesaedt latl'n met euPnl'n wel ende loueli1· lll'saedt ende 
l!hewonen. Ende al dmcs dat vp tvors. I!Oed l!lwmacet sal werden, 
dat moet de paehtrc vp tl!oed of in tlwf laten ten vull!ane van 
sinen padtte ten proffijtt· vanden I!OedP, so111ler hinnen sinen 
paehte of tsin1•n afsehcedene eenieh mes lP vereoepene ofte vp 
ander lieden landt tevoerne, ende tl!oedt te latene wel ende louPiie 
hcheymt ende hemcedt. Item sal lieue11 mol!hen doen af hauwen 
vp ll!ocd alrande hoemc te herte11 merne alst hem l!helieuen sal son· 
der den paehtcr ecnieh He1·ht an te hehl~ene, van spaendren of 
andcrsins. Item sal de paehtre rnol!hcn hauwen Reddie ende tarne
lir met l!hetidel!hen hauwe ende cle te ziere tijd, dats te verstane 
helslullil te vi jaren ende tron1· \'\ ull!hen te drie Jaren, vtc p:hedacn 
dat de paehtre nil't en maeh hauwen noeh doen hauwen, in eenieh 
vpl!aendc haut voordere of hoep:here dan hij van vp staende p:he
reeeken mach met haeexste of met haumesse sonder fraeude. Item 
moet de padlire hotuien den dam an de eersirair voer thof dat met 
niet ouer Hide met pacrden, ende hij moet elt·x Jaers vcrwaren 
lieuens deel van den dammc teuerp:hem, zo datter lieuen p:heene 
scatlc af en heltltc. Item sal de padlire leuen·n elt·x Jacrs .iiiil'. 
p:lijs tussi'IH·n den nel!hencn ende den zeueru•n palme wijt omme 
tie huuse tla1·r mede te tle1·kene ende den deckere te aehter waerne 
ende te voetlene, ende de teen ende hand<•roeden te nemene an de 
\'hrlp:hen vp tp:oed, ende lieuen sal den de1·kere p:ht•uen sine dal'lt· 
tten· ende antiers niet. Ende alle de weefthen nutder1 huusen, hou
den te p:hereke van 1·leeme ende van latten, ende dlant niet te vcr
anzatlene, ende ten hentie van sinen paehte te latene dhels1·haut van 
drie Jaren rnde de tron1·wull!hen van twee Jaren haut, endt• de 
thunc van twt·e Jaren luwt. Item est voerwaerde dat dr paehtn· den 
nieuwen hol!aert haud1•n sal lteml'l'tlt datter l!lwene heesten in en 
eomme11 ende tli1•n Jaerli1·x metter spade omme deluen sondt•r 
ploup:h of heep:htle dacr i11 te orhuerne. Item sal lietteil mop:hen 
sine \Valp:nll'htt•n doc11 wid1•n ende diepen ulso hem l!hdidt sond1•r 
den pa1·hter scade te doi'IIC an sine vrueht. Item so t'll marh de 
pachtrt• nm·lt nienH•Ill van sinen we:..dtc tvors. I!Hed of eenit'lt par
d~t·el da1•r af yt•metH' verhtH'rt•n noeh 11' puehtt· daeruf yem1•nt• 
verhuPren noeh te padtie :..:h1'UI'n 1111 vut sine/I hu11de doen in et'lll'· 
l!her mani1·n·n ltinm·n dt•n tidl' dat siin pa1·ht ).!,lwdul'rt'tHit• sal het 
e11 ware ltidl'n wille ende I'OIISI'IIlt' vun lietlf'lll' vors. Item sul de 
paehtre l1•uen·n al de looton• lt•n slitt·tH' Vllll lieuins hnuse te l!h1•nd 
al djaer duer winter enrlt• zonH'I' de IHliHI 11111 xxvi mih'll i11 min
derinhgen va11 sim·n puehte. Item sul de pal'lttt'l'l' heltheli vu11 lieu· 
ine 1'l1·x jaers vijf elle11 wullin1• lukene twee t•llell hn·et h't'IH'Il 
keerde I'IHie lt'l'nell I' U prtH'IH', u Ik des1' VIH'rwuerdl'll voi I'SI'rt'lll'll 
heeft Jun hisunt fs. Jans helooft hek1·nt I'IJ(It• verzekert vp hem 
c11de vp al tsilw, dut hij 11v heeft 11f mtmaels :..:hl't'ril!hetl sul mu).!.ht• 
waer dat zij souden s1·amp, enrl1• voert t'S horl!he uut•r hem Jan 
hisant, siin vude1·, Ul'lum x dk muy 11111111 xxiiii. 

Stadsarchief Gent, He~. van de Kcttrc, 301/~7 11, 77v. 
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111. 

14 70, 31 December. - Padtlovereenkom:st f!;eslolen 

tussen Hendrik Papal. eif!;enaar van het Goed ter Beken 

en J acob de Huede, na een vooraff!;aande betwisting no

pens het visrecht in de Kale . 

. \lzt' vander hamldin~he ende ~hedin~he ~lu·weest voor ho~hc 
ende mu~hendt• ht'eren de heeren vanden Edelen Hade ons harde 
~ht•duchts het• ren ende prinel'n !J:heordurmeert J n Vlaendren Resi
derende jn zine stede van ~hendt. Tussehen jacop den Ruede wo
nende jnde prot·hie van w·undd~hl'm an deen zijdt• ende heinderic 
papa[ an dandt•r zijde, ter eausen van eender Visseheryen ~helt·
!J:hen inde prochie van Euet·!J:hem jn een \'rater ~heheeten de cadne, 
he!J:hinnendt> ter plaetsen dat>rment heet ter hiest ende alsu neder
waert stret·kende toot jnde duerme vuur de lan~hebnt~!J:he, de 
welke den zeluen heinderic tuehehuert ter eausen van eene leene 
dat hij houdende es van Eerweerdeghen heere ende vader jn ~ode 
rnincn heere den prelaet ende der kerken van sente haefs te !J:hend, 
daer af de vors. Jacop den zeluen heiiJ!Ierie on~hehruue ~hedaen 
hadde, alsu hij mainteneerde ende de zt'lue Jacop se~~hemle ter 
t•ontarit•n, So eist dat hij tussdwn sprekene van Eerharen notahelen 
ende wijsen her Aristoteles vanden steenwe~he proehipape jnde 
kerk•· van Eut>r~hem, meester Jan kesele eapellaen jndc vors. kerke, 
Oste papa) ende \\ illt'm •lellaert, de vors. partien ven·enst ende 
verlij•·t zijn Jnder manieren hier naervol~hende. Te \Vetene, dat 
tzelue proet's ende ~lwdin~he hanghende voor de zelue heeren, 
gheelie endt> al ee;;sen·n sal t'nde t'll zullen ~heen vanden partien 
eenieh veruolgh meer doen, deen je~hen dandre, ter eausen vatuier 
zeluer Viss•·h1·rien voor min!' vors. hel'rl'n vand!'n Hade ofte cidere 
end•! ditte mids dat Jaeop vors. de zelue vissrherie !J:Iwhuert heeft 
Je;.d~t•n den zeluen lwinderi•·, l'l'nen termijn ende paeht van ne~lwn 
Jaren die hegonste ende jnghynr te kertisauomle jnt jaer lzl'uentieh 
lal'l~tiPden omrm· den Zl'luen pal'ht ~lwduerendf' der· Jnne te vis
srhcnc met allen manieren van netll'n zij vluwen !70 I waden st'l'P· 
nr•tlf'll oh andl'rsins also hem ghelieut•n "al pll(f,. daf'f voorPil ~al 
dt> zelue ja1·op giJPIJPil f'lldP IPut•n·n dt•n zeluen lwirull'ri1· alll' jare 
tuss1·hen k1~rss- t·mfe vastt•nau11nt, ef'n hondcri ~lll'l IPUI'IH!t• pael
dijrlf'x, dt•n minstf'n Pen talpaliru· Wf'l'rl of ~roet wt•zerull' waer af 
def·rsl!' lt'JII'ringlw ghedaen t•nde t.du·lt•tfl·rt ~al worden, als ouer 
d•·•·r~h· ja1•r IUIIM'Ilf'n dit I'IHII' vastt•rutuont jnt jal'r tzt•tu•ntidt l't·r~t
f~flmrnendc. Ende albo voort van Jare 11• Jare rw~ht•n Jaren d1•n 
padll glwhnu·k•·nd•· l'llf!f• rwglu·n Jun·n den paeldirll' gllt'lijc vor~. 
1'!1 l•·u•·n·1ul•· Pndt• lwtal.-11111', voort I'H vo11rwu••rdt• t•nd•• lwspn·1· 
dat de zelu•· Jat·op dl' l':t•lue visselu·rye al~:~u Vl'f'n• als di•· den zPIUt'/1 
lu·iiHII'ri•· tod11·hm·rt hPurijt·lr lwwan·n """'' ht'Mf'huddt·n sul, ulso 
Vl'rfl' al11 hij v•·rmu•·h, 11· dh·n hPnd•· datll'r nit·mt·nt uruiPrs ju t'll 
vi~~~t·lw. Endf' wa•·rt zo dattt·r yt·rrwlll t·l jn l(lHifllt' viss1·lw11 t'IHI•• 
hij dat niet lwlf'lt•·n 1'11 t'OIIIIIP, zo Hal d1· zPiut• ]!ll'op dut nru;.dH·It 
11- kt•llfH"III' I!IH'ut•IJ dt·n zt•llfl'll lu•ind•·1·i•· Zllndt•r llfl'l'r fliiii'Yit'n 
ofll- Vl'rtlol~hll lt• dOI'III' I'IHJf• da1•r llfl'dt• HUl frij J.:lfi'I(Uyl zijn f'IHJt• 
alK !rijt aldu11 ft· kt'/1111'111' J.:lrt•J.:IH•tfl'll sal lwl,lwn dt•lf Zl'llfl•lf lu·indt·· 
rit· zo madr dt· zt·lw· lwind•·ri1· dut ;wltw moght·u v..ruoiJ.:IH·n hij 
Jrfl•lit·ipu oft andt·rKilrK ul11o lwm J.:lr..li•·twn sul t·utl•• ui wu•·rt dut 
dt•lf z••llll'fl lwindt·rit· uit·! •·n ).dwliPI'd•· ft• Vt•ruoiJ-:111'111' zo ''" zoudt· 
IHwlrtau dt· z•·hw ]at·op, dt•IJ ;whwn lwindPrit·, dut•r af J-:111'1'11 nuwyte 

r 71J) V luwe : 1!1'11111, plat viMIII'I. 



rno~hen doen not·h occ yet af~laen van zi1wn Jaerlicselwn pachte, 
ofte cene~he Het·ompensade heltben ende als vanden cosh·n, die 
de zeluc partien ~lwhadt t•llfle ~hesustincert hebl,en, deen Jc~hen 
dandre Jnt ~hedin~he voor de zelue !weren vanden Hade, So es 
~heappointie•·t hij den zeluen mannen, dat elc sal hd.ben zijn 
costen an hem zeluen. Dit was ~IH·daen Teut·•·~hern den laetsten 
daeh van det·embrc jnt Jaer duust CCCC ende tzeuentid1, present 
de vier mar111en, houen ~henomt, arent aertzone, lieuin hehhn·eht, 
pietre l10~aert anthonis daneels ende gillis zoeters heinderie papals 
enape. 

Hijksarchief Gent, Familiefonds Bundel 598. 

IV. 

1.54.5, 15 November. - Meester Joos de Gruutere ver

koopt ûjn Goed ter Beken te Lan~erhrugge aan meester 

Louis van Heylweghen, President in de Haad van \'laan

deren, voor 3006 karolusgulden. 

Akte verleden voor Schepenen van tle Voogdij en 

van het Schoutheetdom ·van Evergen1. 

Kenliek zij alll'll den Ghonen die desl' presente Letteren van 
toceompsteu zullen zien oftf' lworeu lesen hot• dat voor onslieden 
haillui, sehautteete ende Scepenen mijns hel'rt'n spreiacts l'IHle dl'r 
keereken rollegiale van sente haefs van zijndt·•· heerlidJedt' l'ndc 
viersehacre vande voo)!hdije ende sd1auteetdomme van t'Ul'rghem 
n~:·t da!tt'I' toefwhoort Commcn endl' ~hl'eomparel'rt es Jn propl'rl'n 
pcrsoolll' Ml'eSll'l' Joos de ~ruutere kennen Lijdl'IHll' Pnde ven-lae· 
rende wel ende dueehddiek ven·oeht lu·hl.endl' :\ll'r Loys van beyi
weghen Huddt're ende president skeyser van zijnder camere vanden 
Hadc )!hcordonneert Jn Vlaendt'rt'll t't'll hehuyst parhtgoet alsoo 
t)\elue ter tijl van nv ~hestaen ende ~hele~hen t'S ter Lan)!ht·r hrn)!· 
~hen !.innen der prol'hie van l'tlt'rght'm ghl'naempt t~oet ter heken 
~root west'IHie ju winne1ulc Lande ht•empt met·r~eh hosl'h ende ander 
zijne tochehoorten aehlicn hunderen zekt•n•n tijt 1!-ht"ledt'n !.ij den 
voornonuien Meester Joos ~het'lleht endt• ghet'OlHJHesteert Je~hl'n~ 
philips wissoeh, t'lllle danof hij tt•r eerhwn ~hpeommt•n es den 
xvjt'n jn rnacrte XVe drij en veertieh voor pae~seht•n, den weleken 
eoop tusst·hen den voornoonult'n llll'r Loys endt• i\lr. Joo~ voor· 
noclHJJl )!het·onvt•nit·•·t ~ht•t·ontrarterrt l'nde ~het.uert t'S voor dt• 
SOliiiiiC erHfl' IIICtlell t•onditil'n J.t')!l't'Jil'n j11 zeker t•ontrat•t darwf 
de eupie hier IHH'I' volt·ht van woonle tt· woordt•. l\lt•t•stt·r Joos dl' 
~ruuterl' Vt'fl'tHIJit zijn huus heempt lll!'l'rsdt lanl lwseh ende allt• 
zijn tol'ht"hoortt•n ~herwempt 1!!-ot't tl'l' heken ghde!!.ht•n Ier Lan~her 
!.ru)!J.:hen jnde prodüe van t•uer~hern ~rooi aehtit"n l~t~ndt·n·n nwt 
al dat eertuast ende lHI)!heluast t•s mt•r Loys van lu·ylwi~hen Hid· 
tit-re l'rHle prpsident vantle11 Hade jn \'laendn·H endt• zij11 naet'll· 
melinghPn voo1· t't·rfgrondt al erfut•nde onder den t'el'lll't'rdi~hen 
vadPr jn ~ode dt"n prdaet van stt• huPfs, dienu·n nut wanddt'tHlpe 
öt'tddieh es den zesten penninek van horHll'rl van t)!hene dat t'l'ffnt• 
es dapraf llll'n treeken nwel de t'OIIIIIH'l't'll tt• vooreil dal'r vul)!lH'rHie 
t'Hdt' dit voordt'n spfueH prijs zo til• sdw· HH't'slel' J<ws tlut ~he· 
eoehl hedt eude lll'tat'ld tel! hen ph i! ips wisst~~•k eiH!e Hyet IIH't'l' 
Bdllllve van t~henc dut de zelue meesler Joos zindert zijnen eo11p 
daerannc )!hehan)!hen ht'dt dat'raf hier naeder verdaert zul Wlll'dt•H 
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ZP~l!hende tlt' zt>lut> llll't>StPr Joos dat hij tst>lue l!OI't l!lwcocht ht>t>fl 
et'rst mPttPn Laslt' van hH't-ntwintieh stuuers l!l"ont seheins zondt•r 
nwer pndt' noeh daerenhouen voor de somme van drij tluyseat 
hondt>rt vijftich km·olus l!Ulde-nt"n l't'llS daervoort'n hem toel-(heseit 
luulde dwwt•est lP lt'llt'rt'n!" rw!!hentÎPn hunderen Pmle- ouPrrnidts 
dat hij. mat•r ~hPuondt•n en h~eft ad1tit>n hunderen, zo heeft de 
ze-h1e meestPr Joos af~hps]al-(hl'n PmlP ondel·l!helwudPn vand. voors. 
sommt' van drie dunsent hontlt>rt vijftid1 karolus l!Uidpnpn dt> som
lilt" van hondprt vier Pnd!' veerli<·h karolus l-(uldenen alsoo dat tkn 
prijs alleellt' hlt>ef driP dunsent ZPS karolus l-(uldenpn eens. Ende 
dien dat Philips \\issoPk consiP het zp]ue nel!lwntienste hundcre 
~lw]puerpn zo zal mer Loys l!llt'houdPn zijn lwm philips daervoorPn 
te lwtaelene de voor sevde hondert vierenVPt'rtieh karolus l-(uldPnt•n. 
:\laer want dt> zelue ioNkn helast waerPn ende alnoeh ZIJn met 
hondert ende twee karolns l!tiidenen Jaerliex te quitene den pPn
ninek zPstiPne LoopPIHI!' dt' eapitale p!"nninl-(hen daer af totter 
somme van zestien hondPrt twePndertieh karolus l!UidPnPn Pens zo 
dat die aude voorseyde totale somme cor·t!'n moeten. Ende noeh 
houen dien daehterstellen daenlf versdwnen te meyc XVe vijf 
ende veertieh lestleden voor een Jaer ende tot jn nouemhre nv 
commende een half Jaer makende hondert dryen vijftieh karolus 
l-(uldenen weleke twPP sommpn tFamPn Loopen IPr somnw van 
zeuentien hondert vijf ende tachtentit·h karolus. \\ ell'ke zenentien 
hondert vijfentaduentil'h karolus afl-(heeort den voors. mer Lovs 
moet hij nol'h hPtaPIPn zool de zdue me-ester Joos l-(h<'I'OI'ht he~ft 
om te vulmakene de voors. drie dunsent zes karolus ~ulderwn de 
somm<' van twalef hondert ee-nentwintil'h karolus l-(nldenen ('ens 
ende ouPranrlts rle Rt>paratien bij rle-n zeluPn meester Joos daPr
annP ~hehan~hPn zo jnt planten mptsen l-(rauen Pnde te-mrnPren 
ende oork van dat de zelne meestt>r Joos lwtaelt he-dt den pat·htPr 
tot he-houf varuier vettin~he e-nde Latin~he vandt'm seluen Lande 
de sommP van honrlert viPrentwintil'h karolns!!uldenen eens tJaer
vooren rle sdnP pal'hter tpn tijtiP van zijnen afs<'hcedene dat also 
dan Laeten moet voor aliP twelr·ke dl· voors. mPr Loys lwtalPn sa! 
rlr·n voors. mee~ter Joos rlr· somrnP van twee lwndert al'ht ende 
tzestil'h karnlus !!Uirlerwn et•ns W !"Ir· kc tweP Le~tP summPn ),p] uu
pr·n tsr.wmen tot veertiPn hondert rw~lu·rwntat·htentidr kamlus ~ui
tlenen die de voors. pn·sirlent zal ter stondt ~lwrt•Pdt nwptt•n lw
taelen naPniP erfuinl-(lw jn !!OPden l-(ht•ualueerden !!OUdPn pt•nnin
!!lwn ende jn )!iu·en zr·hrerr· ruH'h Pl'nidr l-(aut houPil de eualuatiP 
zonder afMlar·h tr· doPliP vandr·r sommr· van vijf Pnde twintir·h knro
lus !!Uiderwn dir· rit· voors, pn·Hidr·rrt l-(lu·hadt 1'1\dP !!lu•dtiiH'ht lu•pft 
omnw rfp mrwytr· endr· vPrlf•prdr· l'oHIPn diP dl' Zl'lriC' prPsitknt jn 
dirwrHst·hr· V<'rl!adr·rin!!lwn r·ndr· r•ornmlllrir·atiPrr lu•dt l-(lu·lradt t•nde 
!!lwdelwurHr•r•rt vr·n·lar·n·rulr· dr· zr·lul' nwr•str·r J ooR vp zijn 1111111 

waPrlu·yt dat hij rroyut t'l'lll!IH· partijPil varrdr•n voorRI'yderr !!ut'dt•n 
sindr·rt zijrwn r·rmpr· vr•rf'rwht oftt• lwlust t•n lu·dt un yt•nurntlt an
dr·rR url!'lr r·n lwr·ft rwyut r•r•nr•f!IH· llllolllt'l\ aff!hl'holldr·n of doen 
aflrallwr·JI da11 wit of wr•pt•k ho1ult dat VPrlwsil'lll t'H undP huusin
t.du·JI uldut·r nrH'lr r•r•rrir·hsiiiH dr· !!tlf'dr·n !!lwhloot of f!lwurl-(lll'rt. 
E11dP datto·r andr·rs f!lll't'll t"OIIIIlll'rt'll ofto· tlt'htPrsto·llr•rr r•n ziju 
IHHII'Il t"H Vl•rdar·rt Pndr~ dut orH'k dt· niPwo· pul'htin;:hr·u dit• rrv jn 
Ullf!IIMti r•K f!lu·dar·n, t"H niHil f!lu·dur•JJ jrrdo· llr•t•llfo• wur·rlwyt zoJJd,•r 
KÎrn11latir·. Endr· dut f!lwru· dut nuPr kr·rsnr.-Hso• nur·str·ollrrrrr·rHlt• 
vallr·n sal tzi.i van l1111t'r vlaH hulf1wn (HH'ht prij>~ tzij jndPrr rn.-y 
r·JJdr• tst·JJtr· JuJJMIIII'KKf' IHIO'Mit'rnnnro·r~tlo· dut dao•r Jnrw dr• pudrto-r 
f!lwlrulldr•rr t'K do·JJ zr·lru·rr rrwr l.uys tr· IIJO'Y o·ndo• st·rrto• Jurrsnlf•ssr• 
Zf'HMI'lldr•vr•t·rtio-h Ir- 11lww·w· o·rrdr• lwtuo·lo•ru· rrio·t .Jr•f!lwrrstuo•rrdt' dut 
zijrw11 o·r·rHit·n piH•IIf vult to· ko·rHMUIIorrt \ Vo· zo•RsPJJ\'t•r•rtit·h r·rrdo· 
wuut dr· do·duratit· vurrdo·r f!lwlo·j~lwntlwdo· vundr•11 l.urrdo· jrrdo• p!H·Ir-



tini-(IIP niet en staet 1-(h<'PXJlrimePrt nrll'h ooe de v;lwiP!(hPnth<'yt 
varuien hauwen van ~laelraut ende tror)('ken Vf'ttin!(h<' dr-linl-(111' !'ndr· 
heheyninl-(h<' zo diP jn Lt•t•ninl-(h<' Pnde Latinl-(he behoort lP hlijuerw 
ten tijd!' vanden afseheedene van desen JPI-(h<'nwordev:hen par·htPr 
zo sul meester Joos danof onthier ende SPiliP r·athelynen darh 
<'Prstr·omrnendP de VPrelarinv:he drwn. End!' PS ooek menkeli<·ken 
onder~prokPn dat jndir·n meu naPrrnap)s beuinden r·oste dat dr· 
zelue meester Joos min h<'la<'lt ofte 1-(hev:heuen hadde vooniP voor
seyde v:oeden dan voorPn v:h<'seyt es, dat sal de ZPIUP fii<'Pstr·r Joos 
moeten Hestitu<'rt'n den zeluPn presidPnt End<' en sal r)p zp)up 
,\'ler Loys niet 1-(hPhouden zijn van ePnel-(hP p<'nninv:lwn lP sl'll!'e
dPnP dan mr<'r diPn hPm dP 1-(0Pdini-(IIPn Prulp ePrfuinv:lwn <'lldP oOf·k 
Buminv:h<'n vanden huusen 1-(hedaen is. Ende sal mpestPr Joos )Jp. 
louPn v:arrant eruiP tot dien den zeluen mPr Loys oupr)euPrPn alle 
de hriefuen den voorseyden v:oede anl-(a<'rHI<'. EndP jndien dat de 
huusvrauwP van In<'PStPr Joos daer Inrw 1-(hPPrfr es, so zal zou o01·k 
moPten mede vutpr t•erfu<'n v:aen. Ende heeft de voors. president 
1-(henompn tot zijnPn lastP des sireeren eoop ende de wettPiieke 
eosten varHier erfuenesse ende onterffenesse waeraf elr van partijPil 
hem sal Laten rondempnpren jnden Raedt van Vlaenderen vp 
heerlirkP exPruties. Arturn den tiensten of'lohris anno XVr vijf 
ende veprtieh ende rnidts den hPhoorlirken kPerev:lwhoden vanden 
voornoomden verroeht<'n paehtv:oedP oupr)eden de welrkP zuuf'r<' 
ende onv:heealenv:iert van yernande v:henomPn zijnde tPr viersrhae
ren voornoornt die hij me_PsiPr Joos an hem drourh zo lweft hem 
rit' voors. rne<'st<•r Joos danof W<'ttelir onthuut ontv:oPI ende ontprft 
111<'1 sprekPndPn mondt' end<' wePrpPnden haiiPrn<' RPsi!(n<'rencle 
l>ij diPn al trt"dlt eausc Pnde aetiP hem an tvoors. paehtl-(o<'t rorn
petPrPnde tot hehoufue Pnde prouffijh' vandpn voornot•nHIPn nwr 
Loys van heylwiv:h<'n Huddr•r <'lid<' prPsident, de welrke hij VPr
sorlf'k<' varuien sel 11<'11 nu•pstPr verroopPr die hem van We!(hPn 
zijnl'TI r·oopp kPndP vutdaen Prul<' !(heront<'nt<·Prrl zijnde end!' Ollt'r
sulr~ ontslaeru)p lwen• Pnde WPI van zijnPil pt•nnin!(lwn daer jnne 
wettl'lic verv:hift !(IIPI(Of'l Pilde !(heprft was nat•nlP rosturne van 
heede den voornruJnHIPn vit•rsf'haPrf'n jn !(lwlyf'kt• onder houd<'n en
de !(lreohsPnr<•ert ( hnme tzelue van nv voorts tf' nwl-(lwn !(hehnru
f'kerr<• f'nde (HJssr·ssPrt'nf' als van zijnen propt•rf'n !!h<'r'onquesteerdt•n 
f'ndf' wel hPtuelden goedf' van wel!lrf'n mijns voorpyts hf't'rt'll t'ndt• 
der kr•prr·ken voornrHJIII(II hdwudens shf'en·n Pnd<' f'kx Ht't·ht die 
tf' vooren W<'ttel. i{pr·lrt an hadden. Ende onnrw diPswille dat allt• 
desr• voorsr·rr·rwrw zakf'n Pil Pit· point zondt•rlin!(lrl' !(hedaen zijn 
1-(hPwr•t•st wpl end .. WPrkel. met aiiP dPn rnaninglll'n vnnnpssen t'rltle 
andr•rr•n sol<'rnpnitr·iten van w<'ttf' dif'rt' tof' helroordt•n !(ht'dat•n 
Pnde !(lrPohst'rtll'r'rl tt• zijrw rurer dt' rosturnl' van lu·t"dt' dt'n voor· 
noonukn vir·rsf'lran·n Pnd .. dat zij zotuien zijn eruit• hlijut•n 1-(111'1 
vaste glwstandif'lr end<' van Wl'f'rtlr-n lt'r•uwr•l!ht•n da!(llt'n, ~~~ lwh
lu·n wij,· Jan huussp hailliu vandn vonrnrwmtlt'r von!(lrdijl' van 
t•llf'ri-(IH'rll End<' als sr·r•pt•rlf•n .Jan tt•mm<'rrnan Hoi-(Ït•r dt' wit 11', 
ywf'in van lrPrsdt• <'ndf' adriaen vandt'r dnru·t 111<'11-(adt'rs Jan vuntler 
stra<'ll'n, sf'huut<•t•tt• t'ndt• \\"f'!tt"lie nuu·nlret'rt'. Eruit· als Sf'<'Jll'llt'll 
vun den voors. srlrautPetdomnH' .Jan rrt•yt. (:Jrristoffels van vlaen· 
dr·rPn, Joos mrH·ns f'nde adrinl'n vandPr dnnr·t voorrwomt dt•st• 
(lff'Sl'llh' )ptlrt•n VUil lflf'f'OIIIps!f'll g)u•zt•).dll•il IIH't OIISI'Il (ll"tl(lt'l"t'll 
sel-(lrr·ll' lrir•r an vutlranl-(lrPndt' endf' voorts 1-(lredaPn suhsi)!llt'l"t'll 
hij onsen 1-(heswoorrH'n f'lt•r•r"f'q. Ar•trrm dt•n \ \"pn jn nouPmhrt• 
vijftil'n lrondr·rt PrHII' vijr r•n vt•r•rtif'll. 

1' . .1. ( :hu·ys. 

Oril-!;illf'f'l s:~ x 4S lllf'l 9 uithalll-!;l'tHit• Zt'!-!;f'ls. 
Bijkl'nrchid Gf'lll, Familiefonds rtr .'l:N6. 
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Y. 

161~. 8 l\lei. - Aard Schovt en Filiep van Ylienlen, 

schepenen ,.<Hl Antwerpen, maken de overeenkomst lw

kenrl. gesloten tussen Antoon van Heylwe~hen, kanunnik 

van de 0. L.Yr. kerk te Antwerpen en zijn zwager Hen

drik Hol, Luitenant-Admiraal, gehuwd met Marie van 

Heylweghen, betrdfende de afbetaling der schulden van 

hun overleden broeder Karel van Heylweghen en lwt her

stel en de opbouw van het Goed ter Beken te Evergem, 

dat zij \·oortaan gezanwnlijk zullen bezitten. 

\rij Aenlt sehuyt ende Philips van vlienlen, ScepPnen van 
Antwerpen maecken condt dat vuur ons quanwn hPPr Anthcunis 
van heylwegen Canoninck ende Tresorier van onser Lieuer Vrou
wen kPrcke alhier, Joncher hPnriek rol, Lieutenant Adrnirael ende 
Junfrouwe :\laria van heylwe~en sijnc huysvrouwc, nwt PPnPn 
vrePmden mornhoire hat>r ~t>~t>ut>n nwttpn rt>ellle hij eonsente des
selfs heurs mans Ende hehhen lwkt·mlt ende VPrclaert, lkkPrHIPn 
ende verdaerden mits desen. soo de voor~en. heer Antheunis van 
heylwegen, ende de voorg!'n. Jonffrouwe Marie sijne sustPre alleen 
sijn l!ehleu!'n erff~enamPn ten sterfhuyse van Jonclwr Charles van 
heylwe~en hunnen hroeder!' sali~her, Ende 1lat dien vol~herule flpn 
voor~en. ht>er Antheunis van hf'ylwe~Pn ende d!'n voorn. Jonelwr 
henriek Rol m1•t syrw voors. huysvronwe ~esarnender handt hPtaPit 
hehhen de mPniehfuldige sdurlden daerrnPdP tvoorn. stPrfhuys IH•
last as, Ende lwu!'n dien noch rnen·kPIYI'kP somnwn van pPnnin~!'n 
J!!'t>mployef'rt !'nde g!'hang1•n lwhh!'n tot r!'stouratic ophouin~h!' 
ende opmaeckin~e van zl'kl'r V!'rhrant huys van plaisarwie upd!'n 
voorJ!!'noenulP Jonfr. 1\IariP ond!'r and!'r!' v!'rstorn!'n vandt>n voor
I(Pnol•mpdt'n Jorwlwr ( :harii'R van lreylwt>~l'n, J!!'IHIPmt t~o!'t !PI' 
BekPn, J?:!'Stal'n 1•ndl' g!']egen hijnrwn de prochiP van Eu!'ri(PIII rwf
fl'ns ( ;h .. ndt 1'11111' rnPttl'r tyt tsl'htP I(IH'Ilt nodt OJP!'r nwyrwn lP 
verhPtPrPn hy soo v!'rre dat zy mwh moj!l'n IPU!'n Pnd!' dat Codt 
d1•n hi'Pfl' hun flp l(ratie p:hP1•ft, dat dl' voorl-(Pn. Comparantl'n, om 
te verluwd1•n aiiP I(Pill'hil 1•nd1• diffPrl'lll dat t1•r I'UUSI'n vun dil'n 
~1·hi1•r oh rnorg!'n !HHHIP rnoi(Pn ~l'llliHII'Prt wordt>n, nH·t mul!·nrHIP
rl·n mulr·rlinl(l' "Y" vr•ral'!'nrd1•1•rt r•nd1• IHH'n·omPn lruiPr manil'r«' 
nalwsPn·twn, TP Wl'lt·n dat dl' vournul'mdP JunfronwP 1\lariP van 
hPylwl'l(l'n, hij Rou vl'rr!' dat sy d1•n vuorl(l'llOPIIIJHIPn IH•Pr Antlwu
nis van lwylwl'l!l'll lraPrl'n ltnwdPrP I'IHnpt lP ouPriPJWn, In todliP 
sal lwlwud1•n r·ruiP gPnÎI'tl'n, haPr IPI'fdadt' larwk, strl1·k l(!'dl'l'ltl' 
Pnd1· splfs al11 dr·n vuurn. hPPr Antlu·unis nH·t lurPr gPml'yn Is 
lwhlwnd1· lrulr·n VIHirl(l'll. huysl' van plai~IJJH'ÎI', 1'11d1• andl'rt' huy
Rinrwn """'' LandPil lnd1· vuurl-(1'11. pr111·lri1· van Etu•rl(l'lll 1(1'11'1!1'11, 
op hun lwyd1·n I(I'Mfll'l'l'd•·l·rt door daflyui1·lrpyt va11d1•11 vunrgl'll. 
Jorll'lu·r I :harll'l! van lll'ylwigf•rr, Sou vurr 1(4'1YI'kPll d1•n vnuqwu. 
lw1·r AutlwurriK van lll'ylwil(l'll l11 llwllll· Mul J.lijul'll lwKÏIIPII lu·t 
1(1'"1'4'JtP l'lld1• d1• Ju•lft di1• HYIII' VIH>I'K, KIIMII'r4' .furrfr. '\JurÎ4' Jndl'll 
VIH>rl(l'll. IIIJYMI' VUil plaÏHiliii'ÎI', 1'1Jd1• durrdl'rl' J.uyKÎIII(I'II I'JldP lundl'l1 
IK I'IHIIJH'II·n·rHI•· lrrr.tlu·ualll' dat hy ..:yrw VIH>rH. MIIHII•n· 1111'114'11 
VIHtrJJ, Ju•u·lu·r lu·rrri1·k Bul luwn·rr muil 1'11111pt 11• uuPrl4'lll'l1, flliH'r 

ltij uldi1·11 dat d1·n vuurl(•·u. Juudu•r lwnrkk Bul, MYIIP vuurH. huyH
vroiiWI', l'lllllpt 14' 411Wrll·rwu, :r.uu Mul d1•J1 vuurn . .lmwlll'r lw11ri4•k 
Hul ltlijtu-JJ lu•Mith•JI In tm·llt RYII l.<·pfdul(•' l.n111'k f!4'd1Jn•udl' I'JJdl' 
uy1·t ltllll(4'fl', 111'1 vurgl'n. ,.w.J,.,.Jt., I'JHI1· lu·l ft MY1HI1•r vuurH. lillyM· 
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vrouwe toPiwhoirend TndPn voori!,PnoPmdPn huyse van plaisani'ÎP 
cndp voorts In dandPre huysingcn eruiP landen wcsende erue lndP 
vorgcnoemdp prcH'hie van Energcm geiPgen, op syndPr voors. huys
!rouwP ver~toruPn varuiPn voorgen. Jorwlwr Charles van lwylwigPn 
l~aeren hrof'clere, ende daPr toe sul dPn voorgPnoPnHIPn Jonc·her 
henriek rol noeh hehhen, hy afdien hy dPJJ voor~PJJoPnHlen hePr 
A11tlwunis vaJJ lwylwigen synen swagprc· oiek eompt te ouPrleuPn, 
zyn lePfda~e larwk Pnde nyct LangPre de toc·ht van dandPrP IJCelft 
den voorgenoPmpden ht>er Antheunis Jn allt> de voorgenoempden 
huysin~en t>nde Landen toelwhoirt>nde, Ende dit al In rpc·ompense 
crHk V!'f/!OPdingen van t~ene dPn voorn. Jonci1Pr henriek Rol van 
zynPn lwP~Pn ouer het eontin~ent ende aenpat>rt van synP voors. 
huysvrouwp tot het al i "I!~' van de voorn. sehuldpn hppft ~efurnPPrl 
cJJde ~PeontrihnPcrt ende lotie voorgenoempde rPslanratie op!Jou
win~e ende rnelioratien hecostieht, oft noch soude mogen lweosti
p:cn, cJps lwPft den voorgcn. JonehPr henric·k Hol ~erpnoncPert gP
Iyek hy renoncePrt mits dPscn van nv aff alle alsulc·ke prPtPnsiPn 
als hem eeniehsins tPr eausen van tgenp voors. staPt sonde nw~en 
c·ompPIPrPn. GPrcseru!'crt ende wt~esteken allef'nelyck sulc·kf' vie
rcntwintieh guldenen tsiaf'rs ertlyck staende tPr quytinge vanden 
pPnniJJek sesthiene, als hy f'S lwhhcndf' tPn LastP van het ~cdef'ltP 
synder voors. huysvrouw(• topgeeo·rncn vandf' voorgPn. successiP 
va11 haPTPil voorJJ. hroPderf' Jonchpr Charles saligher, W!'sendP dPJJ 
voorgenoemden last van vierentwinti!'h gulciPnen gcproc!'d!'ert wt 
afquytingP van p:l'lyekP sommP tsia!'rs, daer mede hf't voorg!'noPmde 
g!'de!'ltP In !'rffrPnleJJ hPiast was, w!'l vcrsta!'rHie nochtaJJs dat dt>n 
voorn. Jo11cht>r hPJJrick Hol d!' voorg!'n. vierentwintic·h gnldenen 
tsiaers acn hPm s!'luen sal vinden, soo langt> hy IPuen suL !'ndP 
naersyrw aflynichPyt snll!'n die Ioerommen Jn Pygendom JsabNtU 
van lwylwigen natuerlyekP docht!'r!' vanden voorg!'n. Jorwhcr Char
l!'s van heylwig!'n, 1\1!'1 ronelitiP nochtans dat die snll!'n WPderorn 
ke!'rPn, opd!' erffgpnaemen vandPn voorgPn. J orwher lwnrick rol 
hy afdien dat dt> voorgen. Jsah!'an c·ompt aflyuich !!' wonkn. son
dcr W!'llich kirHit oft kinder!'n arht!'r te laten van lu11•rpn lyhtP 
g!'proCT!'!'rl, \Vesende dac•r·c•nhonen noeh h!'sproken dat den voor
gPn . .lcmc·lrt'f hPnril'k rol, !(!'IIYf'lendP lwt gt>d!'t>ltf' van syndPr voor
sc·r!'UC'll huy~vrmrwe jndc•r manic•ren soo houPn gi'Sf'yl t•s, oic·k ~al 
moP!t•n helpen onclerlwuden de vnoq!;en . .lsaheau voor dPI'II lu•lft. 
Endp I(Pnyctc•rHie clacrtoc· ncwh lrPt gf'ciPdtc• varHI!'n voorgPn. hPI'r 
Antheunis synen swa)!!'r, sal In dien l(euallt• het g!'lrt•PI ondt>rlwudt 
vancle voorn. J~aheau moPten clral(en alle dingpn IPr goPdl'r trou· 
WPII !'ru)p sondPr fraude ot"t ari(Piist, In kt•nnissen nrn cle~en lt'ltt•
rPn !.PSI'!-(elt mPt onspn sPj!elen. (;el(l'lll'll Jnt JaPr on~ llt'eren als
lllPII scTPPf SPstlri!'nlwnclt•rt TwPI'Iftu• den adrstt•n dadr ~lay. 

HijkHarchid GPHI, FamiliPfoud~ huudt>l 60K. 

VT. 

ló21, 27 Maarl. - Yrijhrit>f voor hf'l Got>d IN Bt>kt>n 

{.!:C{.!:t'Vf'll door Maurits van Nassau. 

Mmrrits door (;odes (;!'muiP l'rint~ van Oranv;ien, (;ruilt' Yllll 
Nassau, CatzeneJip)wg!'n, Vijanden, Dic·ts, :\loer~. Bnt•n•n PlldP 
Leerdam, Mnrquis varu)pr Vt·rc· endt· van Vlissilll(t'n, lret•rt• Pilde 
Baron van Breda, dt• Studt ( :nruc· Pndt• Landt• van Cuyt'k, J)jpst. 
(;rimher;.:en, Arlt•n, NosProy, St Vijt, l>aPshtJI"I(h, ht•rstul. Cranen· 
donrq, \Yarrwstoll, f.pc·ke, l'olat'lll'll, Nyt'rmu•rt. St :\(aprlt·n~tlijt·k. 
Erfl~trrggraut• van :\ntwt'l"Jit'll Pndt• Besnnt't>ll, (;ollllt'J"Jit'lll" •·ntlt• I :a. 
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pilt·yn )!t'llerael van (;,.(,(erlantlt. Hollant, ZePlant, \\-Pstfrit>~lant, 
Zutplwn. Ytrt>l'ht. ( hwrhsel, rit> Statil (:roPnin)!ht>n ( hnnwlantiPn 
t•ntle l>renth. _-\dmirael )!t'IIPnlt'l, :\llt>n (;ouuernPurs, CoronPIIt•n. 
Hitmeestt'rt'n, Capitairwn, OffieiPrP-11, )!PIIH'Yile Crit>ehsluytlen, soP 
Ie voet als te pet•rtlt•, t•ndt• allt>n andt>rt' onder onse )!PhoirsaPmlwyt 
WPsendt', ,.a( uyt : Dot>n lP wett•n dat wij, ommP seeckPrP :.toP de I'On

sith·ratien (Ins dat>r toP mout'rerHIP, )!erwt•nwn hehhPn pnde rwm<'n 
mits tipsen in Onse lwsundPrt' lwsdiPrmin:.te PndP sauuP:.tardP hPt 
Speelthuys endP l'al'hthuys toPhPhoirende dt• kindt>rPn eru(p prff. 
l!Pnaenwn van Jor. Adriapn van HelwP:.ten :rele)!hen inde paroehie 
nm Euerl!em ndfPns (;put mits:raeders lwure familien, dit>napren. 
houwluijden, sehuijren, stallin:ren Pnde appPndPntien van dien, 
heurt> Landen. vrul'lltt>n, :rraPnPn eruit> aiiP lwurt> andPre Boerpntft• 
Pnde Onrot>rende l!Oeden, Ommp voir alle gewPit, plunderilll!P 
hrantsehattinge ende Ouprfast deser zijtlts Ruytt>ren endP KneehtPn 
heselwrmpt ende ht>urijdt te syn, midts datsP :rehoudt>n hlijut>n 
noepeiHIP hPure eontrilmtien mPt dP Hooeh-illol!e1!de Heert>n StaP
ten l!enerael dest>r Y Pret'nit·hdP i\edt>rlanden lP aeeordt'rt'n EndP 
niPt te attentPrPn dat tot ondienst tfpr seluer Laru/en soude mogen 
strel'ken. Ordonneren endt' hPuPlen daerommP een en J :rlwlijeken 
alslwut>n wel exprt>sselijek dP voirsehrt>uen erffgpnaemen t>ndp dt> 
ht>uren opt het vors. Speelhuys vot>rtaen gt>rustt>lijck endt> vrt>dt•lijck 
lP laPtPil woent>n. ht>ure Landen, houwen, saeyen, maeyPn, andPrt' 
)!ot'dert>n gPbruijl'ken end!' tPfft•t•t deser voll'ommentlijcJ.· geniPten, 
sondPr de selut• ende de heurP1l eenil'l1sints te moksterPn, hProeuPn 
ofte besehadigen, nodne op lwt voors. Sp!'elhuys ende depPndt•n
tiPn van dien lP lo)!erPn ofte V ernaeht!'n, dan hij Ons<• oftp onst's 
hroPders l'rirwes Heindrijek van :\"assau, gPnPrael vande Cauaillerie 
exprPsse palen lP oftt· ordonnantie. ( )p pene van daerouPr anderen 
t<•n ext>rnplt> aPnriPn lijue )!!'straft te worden. End<" mits thoPm•nde 
t•opit· authentil'que deser \\ïllen de selrJ<• van soo goPdt' weerde te 
sijn als dt>st• onst" prirwipa1•ll'. (;lwdaen in s:rraut>n haglw dt•n 
27 :\lartij XVjt• Pt'IIPntwintil'h. 

:Hauril'e dt' :\assau. 

HijksarchiPf GPnt, FamiliPfonds Bunrlf'l (>10. 

\'11. 

1624, lï April. • Baljuw, ~ciJOut PH SdJP)lf'rtPn van 

lwt (;raaflwhap EvPr~Pill vPnlif'U\H'II Pf'll aktf' vf'riPdl'll 

voor St·hf'JWrwn <h·r Htad AntwPrpt>n in dato ;{ .Januari 

1()24 waarhij KaniiJIIIÎk Antoon van IJpy)wf'~hPn aan 

~ijn JJf'f'f l'auwf'l don al io intPr vivoH - t•cn lwt•rlijk

lwid l"fl \'l'r!W)wid<•J((' )l"l'll~<H'dPn•IJ Hl'fl<'llkl f'n Ha/lll'n 

1111"1 ~•.Jrr ~JJHtPr \laril" van IIPylwt•l.dwn, l"l'ht~PnoiP van 

Jfl·rHlrik Hol, lwt ~aJJHI' (;IH•d IPr BPkPn aan lwdoclde 

rwl"f ov1•rmaakt. 

V oor Bui 11 i 11 Sdrulll I"JIIf,. Sf•flf·twnt•lf vund•·n CrrwfMI'ht·tw t"ndt• 
llf•f•rli•·lwd•· vu11 Erwrj!ilf•lff 1111"1 dutl,.r rn•·•·r lfH•IH·Iroorl IM J!lu·•·om
pur•·•·rl .In t"'r""""'" .luc·•tfii"M vun p111tlu·m St·c-rc•luri~ d•·r vonrn. 
Jr,.,.rf i..lwd•· l<wJ.dlf•rlfl•· •·nd•· .. xlri l11·n·nd .. rit· 1.<•//n•n vun J.dri ft•· •·nd•· 
pr<wllrali•·, danof llnfrolld•·n fri•·rflllf"l' voldrt van\\ oord•· lP \\.oordc·. 
\\ij llorJL••rlffl't'•f••r •·ntlt• Sdu·p•·nl'fl •·nd•· Hn,.dl dt·r Slndt vnn ;\nt-
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werpen doen rondt ende kennelijrk allen den genen die dese Lett· 
ren sullen zien ofte hooren lesen dat op heden date deser voor 
ons gecommen ende ghecomparcert Js jn propren pPrsoonc lwer 
Anthonis van HPylwigen phre. Canonirk Pndl' TrcsoriPr der Cathe
tirale kerrke van onser L. Vrouwen alhiPr, dewPlekP ter presentien 
ende mPt ronsl'ntc van Vrouwe Marie van HPylwigen zijne sustl'rP, 
ende nv tPr tijd zijne naeste I'JHie apparPntste hoir feudatairP ge· 
assisteert met heeren henriek Rol Hiddere Vireadmirael heuren 
man eJHll' mornl.oir te desen mede voor ons romparPrPnrle Pnde 
de voorsrhreven Vrouwe Marie van Hcylwigen zijne huysvrouwe 
voor zoe vele des noodt zij hiertoe authoriscrendP, hekende ende 
ven·laerende dat hij vuyt zijnen vrijen eijghenen Wille hij onwe
derrocpelieke gifte diemen noemt Jnter viuos oft jn alsulrker wijs 
als tselue hest valideren mach, ouergegeuen geredeert ende ge· 
transporteert heeft, Gaf oucr redPerde ende transporteerde mits 
desen aen Jonrker Pauwels van HeylwigPn heeren van "\\ oestijne, 
sone van wijlPn J or. Adriaen van Heylwigen hijmwn zijnPil leuen 
Sehepene dcser stadt zijnen hroeder was lP descn mede voor ons 
comparerende, ende sulcx danckelijrk accepterende, IPrst zijns 
Comparants heerlicheyt van hagenhurx geleghen Jnt quartier van 
lpre, Item zijne heerlicheyt Pnde Leengoet van Geertsrhurc gelc
ghen jnde prorhie van EuerghPm neffens Ghendt mPt alle de appen· 
dentien ende depPndentien der zeluer, eJI(IP met andere partijkeus 
van lei'JH'II oiek aidaPr geleglwn, Item zijn leengoedt ter Bueckcn 
geleglwn ondPr dPPrlijck jnt quartiPr van Cortrijrk Pnde noch zijn 
leengoPl geiPghen jn dPsseldonek oirk jnt quartier van Ghendt, 
Voorts hehhen de voors. heer Anthonis van Heylwigen, heer Hein· 
rirh Rol ende Vrouwe Marie van lwylwigen zijn gheselnedc, de 
zeluc Vr. Marie gl'assisteert ende met authorisatie Pnde consentc 
desselfs hPurs mans hij gifte als vorP ouergegeuen, geredeert ende 
getransportPert, zoo zij doPn mits tiPSPil onwpderroepeliek aendcn 
voorsrreuen Jonrklwr Pauwels van heylwigPn alsulckcn paert ende 
deel als elrk van hun Js compPterPJHle oft sonde mogen compete· 
ren jn Pnde het huys van pluisantien hij den voors. heer Anthonis 
van hPylwigen ende heer lwindrirk Hol tsamen opgphouwt, metten 
nPPrlwue aehterhoue, hoomguert ende alle de huysinghen ducrop 
stuende, gelijrk allen tsPiue gestaPn ende geleghen js hinnen "\\allen 
hinnen de voors. prodtie van EuerghPm. Ende dit jnsrhelijex met 
met ('onscntP van eleanderen i1HliPTJ het l'aTJ TJoode waere soe 
vele als raprt de proprieteyt vanden grond(• vande zelue huysin
l(hen, als wij VPrstaPn hehhPn, alsoo dut dP voorsrr. eomparunten 
ter prPsentiPn PndP met ('onseniP endP uuthorisatie als vore all•• 
de voorsrreuPn l(oeden, sop henlidlCyt, LPengoPden als huysinghen 
mettPn uppendentien ende dependentien van dien l(helijck voor· 
srreuen js opdroel(en met verthijdt•np pntle e]apr]kk quyte sehou
I!IIIPn dnPgPn tes voors. Jonekers l'auwds van heylwigen ende tot 
zijnrP naeommPlingPn lwlwdf met allen dt•n reehte dat sij dJH'r· 
anne resppt•tiue huddPn ende hmHlendt• waeren EndP hekendt•n dat 
zij !(een reeht meer daerunne e11 hehit•lden, ullt•s not'htuns 1111'1 1'011· 

ditil' PIHic jnden verstande dat zut• Lunl(l' de voorstTI'ven heer 
Anthonis vun hPylwil(t'll leupn sul, t'llth• IHH'r zijne uflijuirlwyt de 
voors(•reuPn Vrouwe 1\fnric van lu•ylwigl'n sullPn hehlu•n t'nde hli
uen hehoudPn dl' toeht endl' hijll'uingt• sol' htnl(e zij endt• l'lt•k 
van hen lenen snlll'n uende vnori({'IIIH'nHle LPengol'dl'rt'll, Endt• de 
zelue hN•r Anthonis pnde Vrouwe 1\laril' vnn heylwip;l'n, Pndt• het•r 
Heynrirk Hol, Pnde de L111wx lt•upndt• va11 hun tlrijen jnsrlwlijn 
de todll ende hijleuilll(lw valldt'll oors. hnyse \'1111 pluisa11tie11 nu+ 
ten l(hPvolge vnorsrrenen. V uorts hehht•n dt• voors. ht•er Anthonis 
ende VronwP Murie vu11 hPylwigl'll nu·t ussistt'ntit• elldt• uuthorisatit• 
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als vort', oirk jrulrr hl'ster Ym'p:lwn nrnp:rli•·k W!'St'rHir, p:rren mits 
dt'sen dt• manileut'P eer·tijden hij sijrw doorluchtichstP hool'lwyt 
tiP Eertslwrto;.dw Allll'riUs hoop:!'r mrmorien Vt'rle••nt tot proffil'tl' 
vandt•n voornot•mdell Jor. PauwPis van heylwip:en vande heerlidreyt 
van Ernstt•rodr !!<'lep:lwn jrule proehi1' van haPriPht>kr rnPII!' Landrn 
t'rHle anden· appendnetit•n der zeluer, jn welrke approhatiP ende 
ratifiratie des voors. !weren Anthonis dP voors. VrouwP \lariP als 
zijn apparantste hoir oirk js ronsPniPrerulr \';ïldPn Pnde hP!!eN· 
dt•n voorts alle d•• voors. romparanten dat aliPn tp:erw voorsrrPurn 
js, effeet sal sortpn•n jn aldrr hPter manieren alst rnop;Piirk js, al
waert oork hij vorrne van rodiriliP, oft vuytprstPn wille souder 
rontrarlirtiP oft oppositiP van ijPmanrlt•n jn Penip;her manieren, En
tiP IPn pymiP tp:PnP voorsPrt'UPn js, IN plaets!'n daer de voors. p:or
dt>n ~PIP!!ll!'n zijn lwhoorlijrk vPrnieut PndP jrulpr voors. oft antiPre 
formt• andPrwPrfuPn ~lu·passcert rnarh wordt>rl. Sop hehhPn de 
voorsrrPUPn romparanten ~eeonstituePrt, end!' !!aUPil volrornrnPn 
PndP onwedPrroept>lijrkP rnadrt rnidts desen \lr!'n JaPoh van put
them !!reffier van Euer;!:hem voors., J onrkPr Jan hertor van de 
Casteele hoodrhailliy van ]peren amhaeht, ende hailliy vanrlPn 
voorsnpuen heer Anthonis van heylwip:en vanrlP voors. heerliehryt 
van ha~enhusrh, Pnd<• heer endP !\Ir. Jeremias haPs pastoor hirlllf'll 
CorlnTk, tsamrn Pnde elekPn van hen hesundPre Ornnw dP voor
sereH~;, V PrnieuwijnJ!;P van tp:ene voors. js, voor a liP hPPrPn honen 
PrulP l(errrhtPn daPr des hPhooren ende van noode wesen sal lP 
doen entle te passerrn, narr !!PWoonlijeke rostume PndP p:ehruijrk 
vandP plaetsPn, den voorserPUPil .lor. PauwPis van hPylwi!!Pn jn 
tp:PnP voorsereven js lP l(oPrlPn PndP PrfuPn naPr hehoorPn, S01ulpr 
arp:Piist, EmiP tiPs tnirenndr•n lwhlwn wij den sep:hPI IPn saPekpn 
dt>r voornnPrndf' ~tadt van AntwPrpPn dPsPn Lettn·n dorn opdru· 
r·kt>n optPn dPrdPn daPh dt>r maenrlt Januarij jnden ]arre onshre· 
ren alsmPn srhrf'Pf rinijsent spssrhnndf'rt ende vierrntwintil'h. On
dt>rlt•t•rkPnt dt>lla Faillt>, Erulf' was p:lweaehettt•f'rt rnPI een('fl zrp;hrl 
nrwrdt•t·t mf't papier. Vuyt nat·h!f• van wrlr·kp voorsf'retJt•n p:hiftr 
rnPI~adPrs spf'l'iaf'l last f'rHit• prneuraliP vandP voornoemdNI dnna
LPurs df'n vonrs. Ja•·quf's van putthem SPerf'taris dt•srr hrrrlil'lwdP 
tllrr·r t>nrle vuyt lraPrl. naf'lliP hf'm wel f'ndf' Wf'llf'lir·h lu•eft ontp:o!'l 
ontvuyt Pndr· ontPrft nwt sprl'kr·ndr·n llltiiHir endt• WPrfll'rHit•n halm 
vandr•n huul!t' van plaisanlÎf'fl lllf'tlt·n p:rondP rnl'tsp:. IH'Prlwur Pnde 
aehlt>rlwut• appendt·ntit•n l'lldP dt'JwndPntit•n vandiPn ondt•r dr· zf'lrll' 
lwr·rlidwd!' van EuPrp:l~t·m sortt·n•rttll' hit•rllflvr·n hrr·•·dpr I!PIIH'II· 
ti•nrr•t•rt. Entlt• wir·rt dat·rrnH•rt hij zijnPn tlarH'k•· t•llde l'llllst•nlt' 
da .. rjmw vr•qdrift p:lwp:twl Pndt• ~lwt•rft l.it•tll'll vun loo tot diPII 
Pyndr• nJt•tft•f'IHIIfJUralllf'lf(/f' vuyt tft•n llllf'IJII' l'lldt• jn pr11rfijf'IP VUil· 

dt•n voorn. Jor. l'auwt•IK vu11 IH·ylwip:Pn als lwp:lriflt· volp:lwndr· zijrw 
pro1·uratir· J!ht•pasKt•t•rt voor ( ;it•liH dt• kinrpt· orwnhaPr 11otariH IAnt· 
wt•qwn rt·~idr·rndt• va11 dal!'n iiijPn Junuary 1621, ullrit•r J!hl'sir·n 
t•mlt• ~lwii'Ht·n nwt all .. Kolt•nlfrilt·yl«'ll van \\·•·llt' lllft•r dt· r·usllllllt' 
jn J!lwlijt·k•· za•·•·kt·ll 1-(lwvsl't•rt uil•·~ up dt• ••onditil' r•lfd•· rt•st·rut• 
j11d•· voorM. J!hiftt· lwJ!rt'fH'II. I lil WUK aldul! J!llf•thwn Pnd•· lt• \\",•ttt• 
volhra..lrl lr•fl lijdt· VUil Jur. Jan IH·IhK huilliy, l'if'lt•r d•·hli•·•·k 
St·huut, I ;fryKt•l lrr•lrlrrt·t·ht, Lil'll<'ll dt• llll'yt•rt•, Jun VUil lu••n• Kf'IH'· 
fl"""'' Hrt'l Ulltft•rt• fuwrJ. lllf'tfi'J!frt•Kt•flt•JI ju Wf'tll', ju kt'IIIH'l!HI'II dt•J' 
Wa•·rht·yl jH dt•Kt· lrij dt• voorrr. Builly K..lraut t•utlt• •·•·rslt·n sr·lw· 
fWIINI rwrft·tH• dt•fl vooru. St·•·n·lariH oud•·rt•·••f'kt•ut d .. u xvijl'u 
ApriliH xvjt· vi•·n·utwiuti•·h. 

Ju11 B..rhK. l'i..r .. r tf,. llli•·•·k. Tllwrr·k VUil I ;hyHel lwhlm·•·ht . 

.f. VUil l'ultlll'lll. 
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vnr. 

1632, 10 Januari. - Bisschop Triest bevestigt <le toe
latinl! verleend door Paus U rbanus YII I op 12 Septem

ber 1631 tot het inrichten van een huiskapel in het kas

teel van Filiep van Heylweghen te Langerbrugge. 

Antonius Triest Dei et Apostolicae Sedis ~?:ratia Episcopus Gan· 
davensis, Universis presenles Visuris Salutem. Noturn facimus quod 
litteras Sancti Domini nostri Papa Urhani octavi datas Roma apud 
Sanctam i\lariam l\Iaiorem suh Armulo l'ist·atoris die xxii Septem
hris MDCXXXI sanas, intej!ras et illesas omnique suspitione <'a· 
rentes, ad manus nostras rPcepimus, vidimus et le!!imus, per quas 
<·oneeditur D. Philippo Ver Heylwej!hen, ut in privato domus suae 
Arc·is de Lanp;lwnhrug!(he Oratorio ad hoe deeenter muro extracto 
<'I ornato, sen extruendo et ornando, ah ornnihus domestiris usilms 
lihcro, ac per nos tanquarn loci Ordinarum previo visitando et ap· 
prohando, dequo nostra licPntia, arhitrio nostro duratura, Imam 
Missam pro unoquoque die pPr quemcumque Saeerdotem a nohis 
approhaturn soe<·ularem, seu dP Superiorurn licentia Rcj!ularprn 
sine tamen quorurncumque iurium parochialiurn prapiudicio, ac 
soleinniorihus anni feslis exceptis, in eins ac farniliae suae proe
sentia eelehrari facere, lihero et li<·ite possit et valent. Post qua· 
rum quidem I ittPrarum receptionem et inspectionem fuimus in· 
stanier rcquisiti, ut ad exeeutionern eorum quae per eas exi!(tmtur 
proeedere dij!naremur. Nos igitur huiusmodi requisitioni lubenter 
annuentes quia per nos dictum Oratorium visitare non potuimus 
quoniam nohis ad illud non patet securus accessus per venerahiiPm 
Virum D. Christianitatis lod decanum, illud visitari nomine nostro 
curavimus, <·uius postmodum rescripto et indicio desuper hahito et 
examinato : de lo<·i decentia struetura ornatn et situ dehite infor· 
mali plenariarnquc hahentes satisfactionem, einsmodi Oratorium 
approhantes concedimus ut illa litterae Apostoliae vi::orem suam 
senrndum earum tenorPrn ohtineant usque ad nostram renwationem 
lta ut, quemadmodum per casdem exprimitur nullus, nisi dt• fami
lia sit, prenominati Domini de Heyllewe!(hen missam ihidt•m au
dicndo Eedcsia proeccpto dominii'Îs festisve diPhus satisfat•iat, 
quodquc ibidem sole minorihus feslis videlicet in J\"atali Domini. 
Epiphania, l'aschate, l'entecoste, Annuntiatione, Assumptione B. Y., 
festo S.S. Aposlolorum l'ctri et l'auli et Omnium Sant·torum .'\Iis
sam <·elt-hrart• non li<·eat. In quorum fidem prescntes sigillo nostro 
mnniri et prr Secretarium nosln1111 suhsij!mrri feeimus Candavi 
Anno Domini millesima sext•t•ntesinw trij!t•simo S!'t'UIHio m!'nsis 
.Januarij die d<·!'Ïma. 

Hijksarchief Gent, Familiefonds Bundel 609. 

IX. 

164.'), 21 Maart. - Breve van Innocentins X waarbij 

hij hel voot'l't'cht tol het inrichten van een huiskapt'l door· 

zijn vooq~an~er Urhanus YIII verleeml aan Filiep van 

1-Ieylwe~hen, bevesti~t en uitbreidt. Ten~evol~t' van dt' 
onloegankelijkheitl van de parochiekerk Ier oorzake van 
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de uitntllen der Holland:,;e troepen en van de overstro

mingen, kunnen de er omheenwonende inwoners zich 

Yan hun zondagplicht kwijten in de huiskapel van het 

kasteel. Deze toelating geldt slechts voor een periode van 

5 jaar en hangt af Yan de bisschoppelijke goedkeuring. 

LY\OCEi\TIVS P.P. X. 

Yenerabilis frater sive dileete fili sallllem et Apostolieam 
henedictionem. Alterius felids recordationis Y rhanus Papa oetavus 
predeeessor noster supplicationiLus tune pro parte dileeti filii l\ohi
lis Viri Philippi Yerlwylwe~hen :\leddiniensis seu altei"ius dioeesis 
sibi desuper arreetis inrlinatus eidem Philippo ut in privato domus 
suae A reis de Lan~enhrugge suae temporalis J urisdictionis Ganda
vensis dioeesis Oratorio ad hoc decenter rnuro cxtincto et ornato 
ah omnibus domestiris usihus libero de tua seu tune cxistentis 
ordinarii loci lieentia eius seu tuo arhitrio duratura unam :\Hssam 
pro uno quaque die dummodo in eadem donw cclebrandi licentia 
quae adhuc duraret alteri coneessa non forel per querneurnque 
Sacerdotem a te seu tune existente ordinario approhatum secuiarem 
scu de superiorum suorum licentia reguiarem sine tamen quorum
cumque Jurium Parroehialium prciudieio a<~ l'aseharis Hesurrec
tionis Dominicue Pentherosles et Nativitatis Domini Nostri Jesu 
Christi neenon aliis solemniorihus anni feslis diebus exeeptis in 
sua ac familiae suae presentia celehrari faeere lilwre et lieite IHJJH'l 
et valerel Aposlolira anctorilate eoneessi t et indusit. Vol uitque 
quod familiares servitiis suis non nceessarii ihidern missae inte· 
ressentes ah ohligatione audiendi missarn in eedesia diebus feslis 
de preeepto minime lihPri censerentur et altPTius prout in fitteris 
in simili forma hrevis desuper expeditis plenius eontinetur. Cum 
autem sicut exhibita nohis nupPr pro parte dirti l'hilippi petitio 
suhiungehat dicta Arx et nonnullae dormis ei virinc spatio unius 
hon· ah eorurn l'anwhiali t'tTiesia a fortalitio vero Saxo Gandavensi 
nun<·opato nupPr ah H ollandis herelieis O{'('Upato non proeul dis
tent lnrolac autt•rn dumtaxat domorum t•ontiguarum hot' hPIIi tem· 
pore propter ext·urtiones :\liliturn dietorurn Hollandorum et lnun· 
dationes aquarum nedurn hycmali et pluvioso vt•rtJm l'l estivo li'm·. 
porc dum set·undum otTurl'ntiam rt•tinentur aquae ne exel'l'itus 
dielorum Hollandorum flurnen Iranscat ad t•orum l'arorhialem t'l'· 
de.~iam at·t·t·th•rt• neqtu•anl t·upiatqrw ; proptt•rea dietuil l'hilippus 
pro spirituali eorum consolatioiii' lit'{'ntiarn lwju.~rnodi ut infru I'X· 

tt·rHii l'l ampliari. ldl'o nohis hurnilitt•r RllflPiit·ari fpf'il tlietus l'hi
lippun ut f'Ï in prt·rnissis opporturw providt•rt• dl' ht'nif(nitah• 
Apo.,tolit·a di;man·mur .. \os if(itur l'llndl'm l'hilippum umplioris 
J.(ratial' favorf' prost•qui volf'nle.~, rwt·non a quibusvis t•xt·ommwricu
tionis bURpennionis 1~1 inll'rtlit·ti aliiMIJIII' t't'l'll'sia.~tids sentiis l'l'n· 
turis 1'1 por•ni11 a iurt· Vl'l ah homirll' quuviM ol't'a,,itHII' vt•l 1'11 latis 
Hi quibus tjtH'mlilwt irurodallJH t•xiHtit ud dft•cturn prr•st•lltium dum
taxat t·onHt•qu•·ntt•m harurn Hint• ahHolvl'nlt'M l'l ahsolutulfr fort• 1'1'11· 

Ht·nlt·M. I :t·rtum ltl//11'11 tlt· pn·missiM 11otitiarn non lurlt~·ritt•s fJU"t'·rio
ril•uH HupplicalioniiiiiK llltjU.miodi i•wlinati fmtt•rnitati tuut• fralt•r 
t·pi.~ropt• Hf'U diKt'rl'lioni llllll' fili offiduliH fll'r flrt'M'lllt'H t•omnlitti· 
mul! 1'1 muiidamuM tftiiiiNIIIH t'tllrHiitit tihi l•·l.titimt• dt· narrutis Pidc•nr 
l'hilippo ut in dit·to privato partt· ArdH dt• Lanf.(PilllrHJ.!f!l' orutorio 
fll'r tfiH'IIll'lllll'fiU• Sut·•·rdotf'm a t•· upprulwtrlln Ht'll approhu11dum 
HI'I'Hiar•·m v•·l ,J,. lit·t·utin MIIJII'riorum suorurn t'IIÎIIHVÎH ordinis I :ou
l!fl'f.(tliÎoniH Domilli•·m· l'•·utiH·t·oHit'H 1'1 i\ativitatiH Domiui Nmtri 
J,.Hll Chri.~ti lff•t'llflll aliiM Holt·miiiorihliH 111111Î fpstis tlic•huH in !Hili 



ac familiac 811111' lneolarunHJIH' dumtaxat douwrum Vll'lnarum pre
~t·ntia sine IIIT/l.l'n l'aroehiae t'l Jurium l'aroehialium preiudit·io ('('le
hrari fat'l'rt'. lllamque una eum sua familia t'l lneolis l'in·urnvi1·inis 
hujusnwdi audire lillere t'l lidte possint el valeani li1·t·ntiam ad 
quinquennium proximum tantum duralurarn arhitrio luo auetorita
tt' nostra eoneedas, ipsosque preeepto Pl'l'lesiae IHII' pal'lo satisfa1·erl' 
decernas. Non uilstante t•unslitut'onillus et ordinationillus Aposto
lieis t·ett·risque t'onventiis quihust'UIIHJIW. Datum Homae apud 
Sunt·tum Petrum sul• Annulo l'iseatoris die xxi ,\lartii \li>C xxxxv 
l'onti/icatus nostri Anno Primo. 

Hijk!;archief Gent, Familieforul!; Bundel 609. 

x. 

1681, 14 April. - Onderlin~e uit~rotin~ tussen de kin
deren van wijlen Filiep van Heylwe~hen en Anna Euge

ma van Peck, waarbij het Goed ter Beken door Isabella, 

Cecilia, Ludovica, Nicolaas Franciscus, Catharina en Pe

tru!; Antonius van Heylweghen als deel van hun erfenis 

afgestaan wordt aan Hyacinth en Jan Baptiste van Heyl

we~hen. 

Compareerden vuor mij Jan Bauduijns _\ uiaris puhlieq resi
derende hinnen der Stede van (;fu·ndt pn•senl de (Jndprsehri'Ut'll 
l-(hctuy~lwn In pt'rwont'n den Eerw. ht't'r t'llll<' meestere l\ ieolaas 
franehoijs van heijh\'l'l-(hen presbyter<' t'lHI<' Canoniek der Cathe
tlrade t'X<'IIIJll<' ken·ke van St<' Baefs, voorts Jondlt'<'l" piPtPr An
thoine van heijlwP:.du·n, vruuwe J~alwiiP Bt'rnardinnP van heijl
wcl-(hen l>oual-(iere van wijlent mijnlwr Theodm· dt' Camarl-(o jn 
sijnen levt'n Ridder hePrt' van hersvPit l'.a., ende J01n·lu..ot·r Jae
t•ques philippe Borluut het•re van ;'\;oortdmu·k e.a. Pnde met hem 
hij sijnen ConsPnlt•, ende Autlwrisatit• vrauwe Ceeilia :\n~Piijnr 
van heijlwel-(lwn sijne l-(hPsellenede die alhier prpsent, t•nde IIH'tlt'
eomparen·nde de selue Autlwrisatie out•r IJanekPiijt·ken al'l'ep-

, teertie midts~aders Jont·kvrauwt· Catharina Tt•resia van lu·ijlwel-(hen 
t<·r et'ndere, endt' Jonche('ren llyandnth ende Jan Baptista van 
heijlwqdH·n tt•r andere tsat•men kindt•rt•n hotH'S ende Eerfl-(IH'mlt'· 
rrwn, midts~atler~ rt•prt•sentcrerult' elt-k eeru·n at·hslt'n st;wekl' ten 
s~t-rfhuyse van wijlent den st•er Edt•len heen· mht•r Philippe van 
heijlwt•l-(ht·n jn sijnt•n Lt•ut•n Hiddt•r het'l't' van lml-(hehuek Emsl
rode e.a. ende vrallll't' Anna Eu~t·nit• de pt•t'IJilt' sijm• \TllliWt' l-(llt'
sellenede lr;u•diedt•r respt•t·tiue lreer vaeder, ende \TUil\\' moedt·r 
midtsl-(aders sdroouvader, t'!Hlt• sdroonmot'tftor wat·r·t·n, Te kennen 
l-(lrcuende dut tusst·hen lwmliedt·n lt'n vounromdt• rt'~Jwt·tiut• sterf
huysen l-(hemt't'lH' ende onverdeelt wut•rt·n, ~t·ut•nrlit·k allt' dt· )!.Ut'· 

den·n hij den voornomden heer, ende \Tuuwe ouerlt•dt•nt· llt'hter
~helaelt·n, Endt· alsoo de voornomde El'rl'~t·mu•nwn vuyllt• selut• 
~lremeensat•mlu·de nit'l ~lrevoueht•li.it'k en t'tHHien ~ht•nrt•t•kt•n, sou 
ist dat de VtHJrnonrdt• eerslt· Cumparanlt·n, soo um·r lwmlietlt•n 
seluen, als op het adveu, a~realit•, erHit• wd hehue~ht'n nrn mht•r 
Antlwint• Srlworman Hidder Huedt s'(:mrijnt·x jn sijnen ~roolt·n 
Haede vun mPeiH·lt·n, t•ndt• vrauw Louyse :\ntlwint'ltt· van lwijlwt•
~hen, sijrw ~hesdnedt· oock doehtt•r ende Et•rl'l-(t'llllt'rn varHien 
st•lut•n heer, t'!Hie vnruwt• oru•rlt·dt•m• verdat•n•n hij vonnt• vun 
vrit•ndelijt•kt· vuijtl-(routin~he, ende verlroon•utyn~ht• \lel, endt· 
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Deughdelijt·ken opght'tln·ghen, ghet'edeert, t'mle ouerghelaeten 
thebbt'n Soo sij doen hij desen aen ten ilt'houue ende proffijte van· 
de voornormie joncheeren hya!'Ïnth l,;eorge ende Jan Baptista van 
heijlweghen tweede Comparanten, die ouersult·x de voorseyde vuijt
grootynghe ende verhoorsatynghe ouer danrkelijeken accepterende 
sijn de naersehreuen goeder·en, Tc wetene het groot huijs van plai· 
sanee binnen de prodrie ende Graefsehepc van Euerghem Cassel
rije vander Audenburd1 jnden wijt'k van ouer t' water, tusschen 
de Langhe ende de kerekhrugghe, rontomme vuytten waetere ghc
metst mette sdmeren, stallynghen, hrauwerije, Brauwhalm, ende 
andere Edifirien, midtsgaders den hof Boomgaert, ende nederhof 
oock ligghende rontonune jn sijne wallen, daerjnne den voornom· 
den heere, ende vrauwe Ouerledene altijdts ghewoont hehhen, Item 
nodt twee andere pachthonen mctte huysijnp:hen, schueren, stal
lynghen hoornen, ende Catheijlen midtsg:aders andere edifitien 
daeroppe staende p:heleghen hinnen de selue prorhie ende Graef
st·hepe daervan het een paeht hof ghehruyckt wort hij Jan Dossche, 
ende het andere hij Andries vernauen, ende dutte met alle de Lan· 
den, bosschen, ende meersschen daermede p:aende als oock de 
gonne die den voornomden heere van heijlweghen tsijnen ouer
lijden was ghebruyt'kende ende de gonne die andere cicene pach
ters oot·k In hueren hebbende sijn. Emmers g:eneralicken alle de 
huysynp:hen ende p:ronden van Eerf u en p:heen Lt>en wesende, die 
den seluen heere Ouerledenen binnen de voorseijde proehie ende 
Graefschepe achterp:helaetcn heeft p:heene vuijtg:hesteken, nochte 
ghereserueert, groot Jn alles volg:hende de metijng:he daervan on· 
langs g:hedaen maecken hij Mrc. Jan van Bom·haute g:heswooren 
Lantmeter tsaemen tot eenendertieh hunderen ses hondert seuen
entneghentieh roedt>n, soo van ghelijt·kpn aende voornornde Jonc
heeren hijacinth (;eorge ende Jan Baptista van heijlwep:hen hij 
vuijt grootynghe alsvooren ghet·edeert worden alle de aehterstellen 
van padHen vande voornornde Lamlen verseht>nen tot ende met 
kerssatwndt xvjc taehtentieh ende waervan aen hemlieden oucrghe
leuert sa( worden p(•rtinente spel'ifi1·atie, oo1·k dat thunnen prof
fijte noeh wort gheeedeert den prijs, ende vervoethede, die den 
voornorruien heere overlcdenen ghecornpctccrt heeft ang:aende de 
goederen hij hem ghcduercndc sijn leuen ghehruijekt ghcwct'st 
ende daerenlwut>n IHJI'k al t'gonne de padrters vandt> Leengoede· 
ren hinnen tselue EtwrJ!ht>m ghdcJ!hen ten adueren staen van 
parhte tut ende met kcrs~auundt xvje ta1·htentieh vourseijt, alsmede 
den prijs van de huysijnghl'lr end1· lwurnen up de vonrnumde let>n· 
~oedercn ~:~taend1·, t'JHie di1~ d1•n hoor f•·ndat•l mo1•tt•n g1wtdoen, vol
gherull~ de Cm;lLJJJH' vand1• L1·•·nlwuen dat•r van de st•ltre ghehauden 
sijn, met Conditie expreHHI' rwehtans dat de Vlwrnllltllle twee het•· 
ren da1·rj•·!!hcm; thurHH'n la~;te m·men sou sij doen midts desen 
~enera•·lirken alle de IIIH'us!f·n, de weleke op de landen endt• !!Hl'· 
1leren di1· den Hehwn IH·Pre v•·n IH·ijlwl'!!lren tHijnen um•rlijdt•n was 
glwhruyl·kl·ndc, aln·•·dHI~ op~c!ltl'h Mijn, ende d1· ~unm· die nm·h 
upglreKll·lt Haud1·n I'IHIIIIH'II ~~~ worden gh1't'lll' vuijtghestt·kell, ntll'hte 
glu•reMI'riJI~I~rt l'lldt• VUil Wat 1111!111'1'1' dil' Hlllltll'll IIIIJ!(hen WI'IWn 
lwhaudl'nH nodrtaiiK allcl'lll'lijl·kt•ll d1· gonrw ht•J!fi'JII'n jnd1· hou· 
1'k1·n vaJJdf•JJ IJJJtfaJJJ.du·r ( :an·l dt• ( :ort•·, Pn1h• dt•JJ !(oJJnl'n va11 An
thurw van kt·rt·kv1mrd1•, rat•l'ki·JJdl· lll't Lu!(t'nlf•nt dl'r fntnsst·he, dt• 
Wl'l1·k1• lwta1·lt sull1·11 wordPil hij dt• !(lu•mf'l'fll' EerfJ~;h••naenwn, wu 
IJIJI'k d1· vourJJunull· tw1·t· lwt•rt•n Lt·Htl' ( :omparanten thunJJI'n LaHtt• 
Vl·rdat•rr•n ll' III'IIH'n ~I'JH'ruli1·ki·JJ allt• lll't !(tlllllt' datter rw..Ir lt• 
lwtal·ll'll suud1· llloJ.dii'JJ sta1·n vuu duehhul•fi•JJ, Lt•ut•ryught•u, fi'JHI· 
ratit~ll alK aJJdl·rKHilllll, dut d1·n l'l'lll'n, uft1· d1·n and1·rr·n paehtt·r 11•n 
JwJHJUIII' VUJJd1·n Vuorllollldl'll 111'1'1'1' ( IIJI•rfedl•nt•n I:!OIIdt• ('IJnlll'n 
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1-(hedaPII hebben, uaenwutlije·k al dat noe·h emhetaelt is van het rnae
ckeu van d!' schuerp onlanl-(hs opl-(lwricht op het pae·hthof vanden 
voorneHudcn Auclries vernaupn OnuHP hij dP voonwrndc· Jonchee
I'en hyaciuth (;c•ofl-(f' end!' Jan Baptista van lwijlw!'l-(hen vuijt 
craehte van desPn d!' voorsehpuen 1-(oedijnl-(hc·n 1-(heiJruyckt, f'IHIP 
1-(hepossef'rl te• wordf'ne als hun propr!' ander vuijt~PI(root ende wd 
VC'fC'fC').dll'n ~ort, mape·kpndf' ele seluP hecn•n eerste Comparanten 
he·mliedc·n dac•r van ;:he·hpe•l, ende al ommac·htie·h, !'IHie cl!' voor
SPijdt· hc't•reJi t\ve!'cl!' Comparanten daertof' volrom<'ntlijckc·n mae·h
tic·h als na er ]{pe·hte, waermede dP voornorode J onclweren hyaeinth 
(;eor;:e PIHie Jan Baptista van heijlwel-(hen hun tePnc·maPI vPmopcht, 
I'OIIIent Pilde Ie vrPdPn huudendP sijn VUlHIP ff'S!JI'e·tiuf' SUCI'eSSÏI'll 
vanden voornomclen hunnPn heer vaeclpn·, Pnde vrauwp moedere 
soncler aldaer Jc·dt voorder te willen hebben, ofte pretendPren, PndP 
;:hcvoll-(hPntlijcken verciaeren sijlieden jn proffijtc vande voor
nornde heeren pnde vrauwe eersiP Comparantf'n, als ooek jn proffijte 
vanden voornonHien hef'rP Ha!'elt Sdworman, ende sijne vrauwe 
1-(hcsellenede bij vriendelijeke vuijt )!:I'ootynl-(he, ende verhoona
tyn;:he alsvooren, 1-(heeedecrt, ende ouer;:lwlaeten thehhen 1-(enerae
lijekcn alle hun n·cht, part, ende hundeel hemlieden Cumpeterende 
fnde voordere 1-(0Peleren vanden sterfhuijsP vanden voornomden 
mhcr philippe van heijlwe)!hen, ende van vrauwe Anna Eu;:enie 
van pct'cJuc, sijnc ;:hesl'llenede hunnen heer vaeder, ende vrauwP 
moeder waeren. Ende tlatte soo nopend!' cle ;:ronden van Eerfuen, 
huysen, hoomen ende Cattheylen claeroppe staende, 1-(heöel-(hen soo 
wel Jn Vlaendren, Brahandt, henc~auwe, als Jn andere quartiPren 
Emmers ter wat plaetsPn tselue saude rno;:hen wesen, ende apn 
wat Costurnen die onderworpen ende subje•t·t sauden nw;:hen wesen. 
Ooek mede rPnten lwseclt, ende onhesedt, at·til'n, t'IHie Crediten, 
als andPrssints Ernnwrs )!heene vuyt)!hesteken noehte ;:heresc·ruee•rt 
endP al dat thaerliPder stnfhuysen voor haPte saude wordpn ;:he
rekent, ofte· ;:ht•rt•putePrt maPekende de voornomde heerc>n tweede' 
Comparanten ouersulex hemliPden ciaervan te•t•nenuiC'I onmachtieh 
ende clc voorsehre·upn eerste ComparantPn, micltsl-(. clt•n voornom
den heerP Hacclt Sdworman, ende sijnc vn1uwe• ;:llt'sellnede daertoc· 
voleomc•Illlijeken marhtit·h als mter reehte, lwhaudens dat de• voorn. 
eerstt• Comparanten daedel-(hen~ thtlltnen Laste lfemen ~helijek sij 
vcrC'Iat·n·n te dot·ne hij desen allc· rc·~•tH•t·tiue srhuldt•fl vau Cummt•· 
ren, Costen ende• Lasten vantie voorseijdt· slt'rfhuysen oeH'k )!hPt'n<' 
1-(herescrueert, sijncle niet te min h!'l vnstanclt van alle de selue Cum
paranten dat ;:cneralieken alle de voorden· 1-(oedijn;:hen, ende effe•t·
lt•n vandt• ntc•er;:llt'seyde sterfhuysen giJerr•seruet•rt de Leenen, die• 
dt•n hoor feodewl l'olghen wllcn giH'partail-(c'e'rl worden )!helijekt•
lijeken niet .le•l-(he·nstae•Ju/e de ( :ostumen \\'acroncla e•t•flil-(ht• va nek 
sdut• ;:ewde•rc·n sorterende sijn, aeucle• Sout•u ;:routt•r t'lllllle'rs nu•er
der clt•e•l siju ;:ht•Ju•nde als aeude deu·htns, ende ae•u wdekt• Costu
men de voorn. vier sonen vprc·lae·n·n lt• rc•ntJJtc'hien·n, sou sij doen 
loij descu, Jn t•onsiderutie van we•leke·n UC'U hPmliedPn ~lweccleert. 
endt• ;:lwtransportecrt worcle·n alle- de st·hilclerijen ck selue sterf
huysen Competcrenelt·, e•ntnwrs cle )!onnf' die tusseht•n hemlieclt•u 
neH'h emve•rdeelt sijn, Te wett•ne• lwt se·hoon stuek vaulwt Ju;:t•nwnt 
van paris, een Christus IIIC'I Pe•n Onst• L. vrauwc• ltee·lt, e•c•ne·n Stt' 
hiaonimus, clt• prc·clieatie· van Ste Jun Baptista jncle \\elt'stijnc•, ntH'h 
een dt•en ( lust• L. VniiiWC' I welt, t•nde• t•e·n stue•k ~hestofft•e•rt JIJt• I 
e·e·ni;:he fruyete•n, ende· \\îlclt. mielts;:ude·rs ueH'k alle clc> ( lnullttt'n
ten vancle• CapJwlle, e•Itclt• al dut nuoclieh is tot lwt e·elt-lorc·rc·n vunde• 
misst•, oeJC'k allc· cle· l(raPnc•n, strooi, lwy, ende· ui lwt ~umtt• cluttt•r 
jndt• sehuc•rt•n ht•ueutclc-n sanclc• IIWI-(he•n \\'elf'tlc-n, \\UC'f'lltt·cle cle• nwr
S!'ycl<' ( :omparanlt•n van Elnutclt-rc·n sijn ~IIesdtc•t•tlt•n, 1111'1 rt'llllfl· 

21() 



ehiatie van alle reehtl'n t>ntlt• prinilc)!ien sou van relidtwnwntc als 
antlen•, die hemlieden Jn Conlrarit• van tlest'n t>eniehsints sauden 
mo;.:hen te Inwit• t·omntt•n )!het•m• )!hereserut'erl :\ltlus )!hctlaen, ende 
;.:hepasseert ter presentie van Jaeeqnes Dias fs. fnuwhoijs ende Joos 
varuien Dric,;sehe, !,;. _\tlriat>ns als )!lwtuy;.:hen hiertoe versocht, 
ende ;.:helwdcn tiesen veertltienden April sesthien hondcri Eencn
l<u·htt•ntidt. Toon·ontlt>n. 

J. Bauduyns nut. 

\\ij ondersehrt>U!'n approberen, t•onlïrnwren t•nde ratificeren 
het ronlraet van nryt;.:herootyn;.:lw jn desen vermeit jn alle haere 
poineten, heloouendt> tsdue te onderhanden onder het verbant als 
naer rechte jn tt•et·ken der waerltt>yt lu·hlwn wij dese onderteet·kenl 
dt•n xviii april 1681. 

Louijse de Heijlwe)!en. A. Sdworman. 

Hijharehief Gent, Familiefonds Bundel 605. 

XL 

17-1-9, 8 October. - Amandus Benediehts Schoorman 

verkoopt aan zijn mede-erf~enaam Pieter-.J an Borluut, 

heer van ~oortdonck, zijn helft van het Goed ter Beken 

voor de som ,-an 27.5 pond ~rote. 

Compareerden voor mij franeois van tie)!hem notaris tot ;.:hent 
residerende ;dwadmittert hij hool!lw ende mo::hende heeren van 
dt>n rat·de in vlaenderen ter prt•st>ntie vantie naersereven ;.:lwtny)!hen 
in persolJIJ jr. amantlus IJcnedietus sdworman sonl' van Jor. frans 
antirune l'tHie van vrauwe thl'rese hiliiet welekl'n voorn. jor. frans 
antirune Srhoorman sone was van rnlu·r anthorw Sdworman t•rule 
van vrauw Louise van lrcylwe::he fa. mlwr philippe ter eendere, 
Pnde J or. pietPr joamws IHJrluut modernen lwc·re van noortdoru·k 
Horw van jorwkc-r jan plrilippe horJuut in sijn leven oock ht•PrP van 
noortdonrk enriP van vrauw joanne mariP dt·lrio fa. jor. pil'tt•r, 
Wl'lt·ken jor. jan philippe horluur WIJl' was van jor. jaet•qtrt•s phi
lippt· horJuut «·rrd1· van vrauw c·c·t·ilia <llti(Plirw van lrPijlwl'l(lw fa. 
mlwr philipJH" voorrHII'IIlt, dl'n Ml'lverr jor. pil'tl'r jmtnrws horluul 
modf•rnc·n lwc·rt• van noortdoru·k, ruwh ma«·r van d«•ll audPrdom van 
<mtrl'nl vif•rpntwinti::lr jaf'n·n 1'11 alf Pilde ter naPt"kl'n nu••rnl"lrrPVl'll 
l(lrt·a~Misilet•rt met d1• voorn. Mijrrl" lliOI"tl«•r vrauw joarrne maril" 
dPirio ll•r andl'rt• wPkkl' l"ornparantf•rr soo Hij hiPr V1111rerr Vt'riiiUI'I"kt 
HlaPn, 11• kt•nrwn l(aPVI'II dal sij pro indivi~o vyt d•·n hoofd«' varr 
htrrrrwr n·~pt·t·tiw· palPrlll'l'll' l(roolrnot·d,•rs vntiiW Louist• """" 
vrarrw t•r•t·ilia anl(t'lirH· vurr lwylwPI(IH· voorruwml mitsl(ad«•rs vyl 
dt•JI lwofdt• van """ Sr•t•r Et•rwt•t•nlt·n ht•f"r piPII-r untlwnP van 
lwijlwt·~lu· in ~ijn IPVI'n eanonirwk ::radut·•·l varrd«· t•utlwdnH•I•· vun 
~~~- hat•f,. in l(lwrrt alnrru·dt• dt·Ks<•lfs ovt·rlt·dt•rr hr111•dpr Plldt· susl••rs 
al filii rrr'lwr philippt· varr lu·ylwPI(Iw vourrrot·rrrl l(lwn·drl wuPr<·rr 
irr 1'1"11 t·a,.lt•PII!ot•<h 1111'1 ,J,. Lurult·rr I'IHI•· lll<'l'rt<st·lu·n du••rrrwdl' 
j!at•rult• j!)U•IIIlll"ll t•lld<• j!)w)t•j!fu·rr ltÎIIIII"II tf,. pr~t~•Jrj,. VUil I'VI'fl.dH'III 
wijd~ VUil IIVI•f IWIH'Ii'l", Wat•r VUil dt• I"OIIHÎHII'IIIit• is 1\UU VOIJ(hl : 
Tl' wt·ll·n •·•·r111 •·t·rr I"UMI<'«·I ru·dPrlwf t·rrdt· hof rnidt~<l(llrlt•rs luu•rrr
I!U<'rl dat·rJiwdt· j!at·rrd•· """ lu·l H<'IVI" lllt'l dt· IJIIdt· hrurrwc·ri.it-, 
1!1"111111- poortc· l<'r 11lru•·tc·rr, ,.,·lrru·n·rr, slullirri!IH·rr, kPidPrs, t•rrdt• vuor
d•·n· Pdiril'i••rr l1oom•·rr Plldt· eatlu•ylt•JI dut·r op W«"Ht"lldt• J(lwstul'll 
t•ndt• j!)w)t•J(Iwrr i~ ftilllll"ll dt· J.Cht•II«"Ydl' prtwfiÎt• VUil I'Vt"rl(fll"lll op 
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dt'n wij!'k van ovt'r twaett'r, liv;v;ht'rHJe ronlom in BIJl! wallt'n ende 
hinnewaiiPn, alwutercndt• west de stracte Leedende van Lanv;lwr
hruv;v;hen naer ken·khruv;v;he ende voorts al on11ne de dreven van 
dcscn ~oedc v;root unirent al'irt hondert tweecndertiv;h roeden, item 
ecne drcve IJev;innende ten rwortsijde van het st•lve ned<·rhuf west 
aen de V<HJrmelde stracl<~ LPedende alsou oostwacrts IH'plant met 
olmen tot aen den unJJHe Swirwk alwaer de sclve is heplant met 
eeeken strcekerHic rwort waerts tot aende kerebruv;hstraete, alwaer 
ee11e baillie staet ; item cenc andere drcve IJcginnende nuort aende 
voorv;aende ende streekende suijtwaerts tut acn den v;roenen wegh 
je~hcns de meersschen heplant met olmen ; item JHH'h cene dreve 
hegirmende oost aen de vour~aende ende streekende westwaerts 
naer de een;tv;hcnoemde straetc vijteomende ncve11s de puurte van 
het voors. nederlwf ende <'asteel beplant met wulv;hen ; item drij 
partijen van Lande aen cickanderen v;helev;hen v;henaemt de tlrien· 
v;hemeten warwf de ~rootste ten midden van dien Lielrt, alwuteren· 
de int v;hehecle oost d' aelmoessenije van stc hacfs suijt mijnheer 
rtotJJ'tdorwk west de voorn. eecken drcvc rwort jun ruetc crHie mijn· 
heer Schoorman tsacmen v;root outrent seven ~hernctell 2l8 roeden ; 
item een Stuek Lants v;henaemt de hijle v;root 66-1· roeden oost de 
voorn. dreve suyt den voorn. heere nourtdo11ek west de voorn. 
straete noort de voors. hccre11 Srlworma11 ende Jlourtdon!'k met 
hun11e a11dere LarHiell ; item ce11 Stuck Lants v;root 306 roeden 
oost d'adnwesscnije van sic haefs suyt jan roete west mijn heer 
Sdtourrnan rwort pieter eornclis ; item eenc partijc Lallts alsnu in 
twee ~hesepareert van audts ghcnaemt ht•t schotelhuys stuk tsaemcn 
~root 731 roeden ntwrt ende oo~t dt• voorn. dreven van desen v;oede 
suyt de Leev;he meersst'lten west ht•t Lodttink hulexken ; item eene 
partije Lants ghenaemt het Lodttiru·k hilrxken ~root -B7 roeden 
oost de voor~acnde suyt de Leel-(he meer~s<·hen west de straete 
rroort de dreve va11 desen goede ; item ee11 reepken meersdt v;root 
I l-Il roeden oost de dreve ~uyt desen got'de west mijn heer Jloort· 
dorwk noort om·k dese11 ~oede ; item et•nc partije meerseh i11de 
Lee~he meer·ssehen wescnde cttijrlt'krueersdt ~root 58 t ruedt•n, oost 
de voor~ae11de suyt de naervol~hende west mijnht•er nuortdon!'k 
ende noort desen goede met Laruit ; item eent• partije Lant te 
voon•n meersch ~root outn·nt 3-1-3 roeden ~henaemt lwt Leen uhou· 
terende oost de drevc van desen v;oede suyt het straetit•n ofte v;rot'· 
nen we~h west de volgeilde partij ende ruwrt dt• vooqmende ; item 
eene partije saijla111 ooek te vooren mt•t•rsdt ghewet•st sijnde v;root 
285 roeden ; item t't'nl' ml'erderl' partije suyt den voorn. v;roem·n 
Wl'~h west den heere Sdroorman mt'l sijn Leen in de sdve meer
den· partije Li~~ht•ndt•, eruit- uoort dt• Lt•ev;he uu•t•rst·hen ; item eeru• 
partije Laut alsrm v;heuaemt ht•t hovekt•JI ~rovt 21() roeden oost 
mijn lu·er rwortdoru·k suijt sieur N. de putter iu v;ht•ut \H'SI de 
sinrele eruit• proehit' dam t•udt• rwort dt·r• V<'ntwlden grot•rwnwt·~h ; 
item eerw partik Lant iude IIH'erst•h te voon•n ettijru·kllH't'rHh ~he
weest sij11de ghemwmt tleu ham eruit' als11H t'tlltsistt·n·nde iu !Wt't' 
partijt·n tsat'IIH'n ~rtwl outn·ut 1115 rtlt'dt·n uhoutert·nde iut ~heheele 
oost ja<'t'tftH's Spriet bij ~llt'hruijl'kt' suijt eude west N. dt' mt•ult·· 
llteestt·r iu ghe11t, utwst alsrut juu tt•nJJm·rmun hij v;hehruijekt• eruit• 
te voon·n den priester steijat•rt ; item t't'IH' purtijt• Lunt op ht't 
t'anterkt•n ~root 671! roeden oost d'aelrlltH'ssenijt' vau slt• lmds suijt 
de me<·rsseheu wt•st mijn heer noortdoru·k rwort den ~l'tH'IIt'll we~h : 
item eerw partik Lant v;heuaemt deu dourt•n hilt'k ~root 11!1 rot•tlt•n 
tHJst mijnheer rwortdoru·k suyt den grtH'IH'll wev;h west de drt•\'t' 
van tiesen ~vedt• rJtwrt den st'lvt•JI mijn heer ntwrtdoru·k : itt•m 
eem• partije Lunt om•k op het t•auterken ~root 671! rot•tlt•n oost mijn 
heer ntHJrtdonek suyt de mt•t•rss<·hen west d'U(•Irnm•sst•nije vun ste 
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hads noort den voors. ~ruenem,·e;!,h ; itt•m Pent' partiJC saijlant op 
hl'l sein· eauterken noort t•ndt• uost tl'aelmoessenije van stc hads 
suijt de met•rsdwn west de sein• a('lmoessenije ~root 828 roeden ; 
item eent• partije lant op het voorn. eauterken ~root 33-1 roeden 
ahouterende oost h·ans de wevere suyt de meerssehen west end!' 
noort d'aelmoessenije van stt• hads ; item eenen maeijmeerseh oost 
mijn heer noortdonek ende frans st01·kman suyt den trae~hel west 
earel van damme hij ~hehruijeke nourt Sieur ;\, de potter in ~hent 
~root 728 rot•den ; item d'helft van eenen maeymeerseh Li~l!hende 
~hemeen ende wisselende met mijn heer noortdoneh ~root int )!;he· 
heele outrent een audt hunder oost frans de wevere suyt den trae-
1-(hl'l ,·amlen Sassdwvaert west pieter waltlark Hoort den sdven 
heere noortdom·k sijnde de voorsdireven allodiale 1-(oedercn al in 
paehte ghebruijekt Lij pieter hehhered1t voor ee11 termijn van drij 
ses ofte nel!hen jaeren onghegaen kersavont 17-16 ten adveliante 
van twintil!h ponden gr. tsjiaers vrij suijver ghelt hoven alle on
eosten soo van pointinl!hen settinghen eontrihuticn logementen en 
alle andere midtsg. boven de voordel'lil!he eonditien hij paeht
hrief ondersprot·kl'n, waer bij ghesien wort dat eenighe kacmers 
ende conunoditeijten van het casteel gilereserveert sijn voor de 
proprietarissen alsmede de fruijthoomen staende inden hof ende 
tel!hen het casteel voorts ooek de wijngaerden queehoomen midtsg. 
dat hij pachter tsijnen t·oste moet sehein•n endP hinden de hacglwn, 
endP alsoo heide de gheseyde heeren comparanten den Lesten ghe
assistPert met de voorn, sijne vrauw moeder de welrke alhier ooek 
is rndc l!het·ompareert, van alle de voorsehreven goederen vers01·h· 
tt'n te scheeden vijt l!lu·meensaemhede om waer toe te 1-(lwraeeken 
heeft den voorn. jur. amandus henedit'lus Sdworman verdaert soo 
hij doet hij desen alle sijnt• ght•n•t·htil!heijt van d'hPift dt'urgaende 
in alle de st'lve ,.:oPderen lP eederen bij uytgrootinghc ende vricn
delijekt• vt•rhoorsaetinghe aen dt•n voorn. pictt•r jotmm·s lwrluut 
hPere van noorttlorll'k tsijnder at•t·cptatie ende voor soo vcele noot 
~aude rno,.:lwn wesen ter at•t·eptatit• van den voorn. sijne vrauw moe
der over lwm dit mi"! alle sit•Jwlijc/a' ende onsienelijcke servituten 
passal!icn door de· drt•vt•n l'nde andersints alwaer aen de voorsdire
ven ~ol'dl'ren suhjet·t ~aude mol!hl'n wesen met dt' eapitaelen van 
dt• hecrcl., kt·rt·kt·l. spit·ker ofte andere onlosselijekt' rentit>ns dit• 
daer uijt satult' rno,.:lwn lu·vorHit'n worden te !!aen i!ht•t•n l!lu·reser
VI'I'rt diP d'at·hll·r~tt·llen nwt ~hernl'l'IH' penninl!ht•n van hecdc de 
t·11mparanten sullt·n llllll'tt•n ,.:lwsuyvt•rt wonlt-n tot elt•x valdal!h van 
rh•n jat•rt• I i ll! voor s11o vt•t·l die niet naudt•n rno,.:lwn stlu·n tot 
Lasll· van dt•fl paehtl·r V1111rts dat den t'Pssionuris Hil!h sal rnm·tt·n 
t•onlt'nlt'n·n rnf'l dt• ,.:rt1ot1· t·ndt• l!lwlt·ldu•ntlwde van dt•fl i!ht'st•ydt·n 
i!Ot•dt• t•llfll' partijt·n van Landt' alw:wr hl't otH·k Mlll dat in dit• rnnt•
tt• rnindl'r lwvondt•n wit·rdt'n als hil'rvtwn·n is uijtl!lu·dnu·kt eiHit· 
Hal dat·r je!!ht•n;. •uwk lwhlwn dl' rnt·t·rdt•rt· hrt•t•dt• intlit•n dut•r 
t'elli!!)H· fwVIJlldt•n Wllrt ~ondt•r dat in dt'Ht'll lllt'dt• l(ht•t't•dt•t•rt Wlll't 
•·•·ni!!h pat·hlt-rh n·dll dat lwrn na•·r t'oHtlllllt' Haudt• mol!ht•n t'OIII· 
rwtt·n·n t•nd .. sal dt•n ht·t•rt· t•t•ssit~nariH t•omnwn !lt'n lwt ,.:lu·hruijt·k 
t'llllllt'r" oplwvt· van dt•fl paeht tsl'dt•rt kl'rHUVIJIIt 1711! lt·stlt'dt•n nlt't 
VUIIfdt·rt• I'IJIHfitit• dat dt•ll fllll'htt•f' dit• 1111 WOllilt t'lldt• VIIOr fu•t ttll'• 
I'UIIllllt'IHft• WIJUIII'II Kal op hf'! i!Ot'dl l(fll'lllll'lllt tt•r ~t't'I'KSI'hllt'rt' 
t'tllllfJI'It•n·ruJ,. a•·n dr•11 lu•t•rt· Sduwrmnn t•t•rnlf' t'lllllflurunt in dt·Ht'll 
altijl HIIIJt•ll IIIIIJlfll'n fl!lhHI'rt'll t•rrdt• rt')HIHKt'rt'll 1111'1 Wllt'Jlht•ll t•ndt• 
pt•t·nlt·n duur dt· dn·v•·n van dt•fl VIIIII'H. l(tH'dt· tot lu·t e11lt ÏVt'l't'll 
varr lumrw · l.andt·n t•rrd•· andt·rHinls midtsl-(adt•rH otJt'k mt·t h11nnt• 
lwHtÏirl•·n da••r lm· dt· paehlt•rH vnn lwt vo11rn. ~.t•wdt lt•r l(t't'rHehllt'l't' 
Hllll•·n lwhlw11 •·t·n•·n sl•·ni..J van dt•fl huillit· strwndt· n•·nd•· t•t••·kt•JI 
tln·v•· ILIII'lijt·k dt·n jt•l(ht·rrwtlflrdiJ(Iu·n pudrlt•r pif'll'r vurr lu·t·k•· tol 



nu toe heeft I(IH'hadt, Pnde alsoo dl'n selvt•n pieter van her·kl' ~he
cullti"Îhueert hepft i111IP prochic Lasten der l(hesPyde drij dn~vpn 
((• weten tot t'oJH'UrrPntie van twee !(hemelen sal hij daer van moe
ten ontlast wurden !sedert kPrssavrmt 1718 voorsl'yt wat•r tsPdert de 
selvc lasten blijven aenden t•essiouaris sijnde de voorsehreven uijt
~ruotinp:he ende cessie op de conditien voorsehreven l(hedaen voor 
ende mits de somme van !Wel' huntiert vijfentseventieh pontll'n 
p;routen vlaems slt'rt'k wissPII(helt wesende alsoo in advl'nant<' van 
vijf lwndt•rt vijftip;h ponden l(ruotPn wisselghelt den ghehePien 
guedc vrij suijver p;helt mits dat alle d'ont·ostl'n sou van lu·t Stellen 
ende passeren dt'ser ml'l de Sep;lwls, als alle het gunnt' voorder aen 
desc uijtgrootinp;hc saude mol(hen ticpentleren al sijn blijvende tot 
Las!t• van den ht•en• t'Pssionaris sunder afslap;h op de voorschreven 
hedonp;ht•n somme van 275 pontfeil p;rooten wissell(helt waer vooren 
den heerc eessionaris hij authorisatie ende sterrkmakinl(he vantie 
ghemelde sijnc vrauw moeder hedt helast soo hij doPt hij desen 
!Pn proffijte van den heer!' cerstt·n eomparant ofte de l(onne sijne 
aetic hellilende p;hetrauwel. te p;hddPn ende hetaelen eene rente 
van elf ponden p;rooten t•ourant p;helt tsjaers wcsende alsoo in ad
venallte van den pPnninek vijfentwintigh courant voor capitael wis
selp;helt vrij van alle lasten op t·enlPn l(hestPit Pilde noch te stellen 
l(hcelle l(herest•rveert de sPive rPnte haerPn in;mnrk l(llt'nonwn 
hehiH'nde op den 15 7hn· van ticsen LuopPtHlf' jaere 1719 ende hij 
dien t'cerste jaer vallen ende versehijnen sal ten p;helijrken tlael(he 
1750 ende alsoo voorts van jaere te jaere tottf'r Lossinl(he die den 
lu·ere van nourtdonek sal mol(hen doen ter llf'liefte mits betaelende 
de voorst'hn·ven wmme van 275 ponden p;r. wisselghelt met de 
intresten versehenen na er raete van tijde in t'tmrant ~helt endf' sul
lende voorsdireven goederen met hPt eapitael endt' te versdiijnnPn 
croisPn der !(hemelde rente l(heoppip;noreert blijven totter Lossin
p;he Vall diere, ÏJu·lus, maekende den heere t•ersten eomparant si~h 
indPr maniPn'n voursehreven van alle Sijne p;lll'rerhtip;heijdt van 
d'helft deurp;aende der voorsdirt•ven p;ut•deren met dt• lwompn ende 
eatheijlen daer op staende l(heheel ende al onnHII'htil(h ende den 
voorn. heen· van noorttlont·k als t'essiunaris daer toe volt·ommentl. 
madtti~h ml'l beloftt• van l(aJTand als naer reehte alles ter accep
tatie van den sell'NI heere t't•ssionaris ende van den voorn. sijne 
vruuw mot•dt•r uver hem, t'IIIIst•ntt•n•tule alle de comparanten inde 
aJJIJOiatit• ende notifh·atit• van tlt•st• vijti(I'IWiin)!:he ende t•essie alom
me daer ende soo het helwort onder wednsijdip;he helofte verhandt 
ende ohlil(atie als naer n·ehte entlt• helthen dt• comparanten o01·k 
l(het·onsenteert dat van dit instrument sullen ~henweekt worden 
lwt•e l(helijeke dt·pt•sehen d't•etll' om aen den heen• t•essionaris lt' 
dit'nen voor titel van at•nt·omps!t' etlde d'ander om at•n dt•n ht•t•n• 
t•erstt•ff t·onljHirant als eedent te dit•nr•n voor n·ntt'hrid aldus ~he
dat•n effdt· 1-(lwpasseert hinnt'n dt• Stadt l(ht'nt voor mij notaris 
voorlltH'Inl ter presentie van anlonius jost•phus van lit'l-(ht•m stlllt' 
mijns JJOtaris ende Sieur earolus dt' rijtH·k als l(ht'tllijl(hen hkr ttu· 
al'nsot·ht die de minuh' dt•ser wat'f'lll'n ~lu·appliqut•t•rt is t't'JH'n se
l(hel van -18 stuivers ten prothot·ollt· mijns noturis llt'rustt•ntlt• llt'
udfeus de t'OfiiJHtrantt•u eutlt• mij notaris vournoeml, hehht•n undt•r· 
tekent deseu 8 8ltrt• 17.19. quotl attestor. 

Fraus vun Tit•l(hem. 
dt•II 16 fehr. 1750 is dit t•uppitael mij door jor .pit'lt•r ,itHIIIIIes hor
Juut heert• van noorttlunek ~lwn•mhourseerl met de eroist•u tol t'Jide 
mrt den IS fehr. 1750. Toort·. :\. B. Selwornmn. 

Hijbarehief Geul, Familiefonds Btutt!PI (JI(). 
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XII. 

1891, 6 J ui i. - OctaYie Groverman verkoopt aan haar 

neef :\drien het kasteel en onmiddellijke om~evin~ voor 

30.000 fr. Zij behoudt zich evenwel het vrueht~t>bruik 

Yoor. 

l'ar-dPvant nou~ Haymond J)p Can,ok, notairf' ir Evl'r~l'm, ar
romlissernent de Gunt!, provinee dl' la Flandre Orient:.ll', 

Ont eompanr 

1° '\Iadt'nwisf'lle Oetavie Grovl'rman, sans profession, tiemeurani 
à (;anti. 

2" et '\lonsieur :\dril'n Grovl'rrnan, sans profession, tll'mf'urant à 
Everl!em; 

Lesquels nous ont dédaré que i\ladt>rnoiselle Grovf'rman a 
vendu, sous la ~arantil' lé~ale, quitte et lihre de tous droits rél'is, 
et pour f'n jouir nmune il est eonvl'nu d-apri>s, à \lonsii'Ul' Gro
verrnan, qui a aeeepté : 

La nuepropriété : 1° d'unl' maison de campa~ne avf'c janJin 
et dependances, situét' à Ever~em lieu dit lan~f'rhru~~e, spetion A, 
numéros 1668, 1669h, 1670h, 1672, 167-1 en 1676 du t•adastre, d'unt' 
eontenanee de l>eux ht'l·tares neuf ares quarante centiares ; 2° d'un 
chemin d'exploitation situé eomme ci-dessus, section A, numo'.ro 
1667 du eadastre, t•ontenant cinquantt' sept ares quatrt·-vin~t cen
tiares, P.l 3° d'une pièce de lerre en lahnur avet· maison située 
eomme ei-dessus, sertion A, numérus 1651his, 1655a, 1655h et 1655his 
du radastrP d'une rontt•nant·c d'un hel'!are quarante-six arl's soixanlt• 
I'Pllliares. 

La Vf'nderPI!SI' se réservc l'usufruit, JlPIHiant sa vit', tiPs irn
mPuhiPs l'i-dPssus vPndus, Pil ronséquPIH'I' l'aehi'IPur n't•n jouira 
qu'a l'extirwtion dP l'usufruit. 

\ladPmoisPIIP ( ;rnvPrman di·t·lan· q UP lt•s hiPns t·i-dPssus dé
siJrnés lui apparlÎPJJnPnt au rnoyt•n dt• l'attrilnrtion qui lui 1'11 a !·ti' 
faitt• dan~ lt· parta~P intPrvt•nu entn· Plle et son fri·n· nwnsiPur 
Ot·tav1• (;row·rrnan, suivant Ut'll' passé dt•vanl !\laîtn• Tyrnun, nn
tairl' à (;urul, l1• dix St•ptPmhrP rnil huit l'l'llt quutn·-vinJrt, tiPs hit•ns 
dépPndant dt•s sut•t·r·ssinns dl' lt•urs pi·n• 1·t mi•rt•, dont ils étuit•nt lt•s 
st·uls hériti1·rs t·hat'llll pour rrwitil>. 

Lt•s r·omparants dl>1·lart•nt 1(111' Iu Vl'llll' u éti· l'nlll'lue ponr 11' 
prix d1• Tn·nlt· mill1• fruru·s, 1(111' \lud .. moisl'lll· (;ruvNrnun n·•·nn
nuit uvoir rt'l'll unti·rÎI'IIfl'lllt'nt i1 1'1' jour, 1'11 I'Hpi•f'f'H uyunt l'ours 
lé~ul, d1· .\I<II;HÎI'IIr ( ;rovt•rrnan, u qui 1·ll1• 1'11 domw quilllrrll't', 

Et qu',.IJ,. a 1'11 li1·11 à Iu 1•huqu·, pur l'ul'l(llt'fl'lll' 

I'' dt· pay1·r l1·~ fraiK 1•1 honorair•·~ .J,.s pri·~~·ntf'H 

2" d1• HIIJI(H•rll·r I1•H J!rii~HI'H ri·purutionH, i1 purtir dt• 1'1' jour ; 

:r• t·t it Iu •·unditinn,. par cJi·ruJ.tnlinu it In JlUrauiÎP lf-J.!ltlt-~ qu.il lH' 
puurra ff'l'llllrir l'ullln· Iu vt·udt·n·sKt', i1 rnisuu, Muit d1•M Mt·rvitu
tli'K (IIIHKÎVI'H, lll'l'lllti'H 1'111111111' II(I(IIII'I'II(I'H, l'llllfÎIIIII'H Uil .JiKI'UII· 
IÏIIIII'K, (lllllVIIIIt llfi'VI'f II'K Îllllllt'Uhii'H, HUÏt .J'UIII' .Jjffi•rt•IJI'I' d'1111 
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vi11~IH'Illf' 1'11 plus ou 1'11 rnoins f'ntrl' la <'ontl'nanrl' réellf' et 
rPiles ei-dessus rf'IISI'Î~né<·s. 

Dont a<·te. 

Fait f'! passe a Ever~f'm-lanl-!:f'fhrtll-!:1-!:<', Ie six Juillt·t mil huil 
rent quatrP-vin~t-et onze, en présenee de l'ierr<· Van dPn B<·rl-!:hl', 
houlani-!:Pr, 1'1 Emmanuël De '\faPrtPial'rP, <·ultivatpur, <ll'llll'llrant 
tous deux à Evf'fi-!:Cill, térnoins à <·c requis. Et apri•s )prturl' fait<·, 
tant en fraru;ais, qu'en tradu<·tion flamande, les comparants ont SÎ!-!:Ilé 
avcr les témoins PI nous notain·. 

Oetavic (~rovprnurrr. AdriPn Grovcrman. 

Emm. De '\fa<'riPiaPr<•. 

H. De Canrk. not. 

Notarieel Archief Notaris A. De Canck, Jaar 1891, nr 69. 
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UIT HET VROEGEHE VOLKSLEVEN (1) 

EEN BRUTALE « CIIIHUHGI.JN » 

Op 1 Septemht>r 1699 haû 111 Je herher~ de « Swaene » aan 

Meulestt>debrug een ved1tpartij plaats tusst>n Pieter de Nayere, 

nwestl'r chirurgijn te Ever~em en Jarqut'S Dat>lder, offieil'r hinnl'n 

het Graafsehap Evergem. 

Over deze feiten wordt door ril' seht>Jll'nl'n Joris Criel 1'11 Louis 

Boterman op last van dl' haljuw van Evergl'm, een voorlopi~ onder· 

zol'k in!(estf'ltl. Op 9 SI'JHernlwr 1699 wordt als eerst!' gl'tui~c ~e· 

da~vaard « Tresia Balwlon huysvrauwe van gillis le~rand » waant 

in dl' « Swaene '>. Getuige Vf'rklaart « set>r ~ot>df' llll'llloril' thehlwn, 

dat opden eerstPil dt>sf'r rnat•nt septl'rnhrt> ontrl'nt dt>n acvont thae

ren huyse is l!hewet'st Allaert dl' print'!' f'JHII' pieh'r dl' naeyere 

hijtie alhier rhiruq:yns tEver~hem, ~elijek ooek alsdan thaeren 

huyse syn l!hl'weest Jaeques dat>ldl'r officier, pil'ter dl' Wi~pdaere 

f'nden den Schoenmaf'rkf'r tEv(•rghl'm dt'n nal'rne hal'r onhl'kl'nt, 

Synolf' voorts van hal'rl' dt'pont>nll' kPnnisse I'Bdl' wetPnst·hap dat 

Et•rst in haPr huys is !'hl't'Ollllnen dl'n voorn. allal'rt de pri nee 

l'ndt• dat cl'nich tijt dal'rnal'r ln~hl'comml'n is dl' voors. pil'h'r dl' 

nal'yl'rf' ml't andf'r volr·k, alswannf'f'r df'n selvf'n dl' nayert' ~rnnllt' 

wortlt>n lwf'ft !'hf'rrHJf't'kt jl'l'lwns dl' vtwrs. dl' print•t• hl'm JHtf'rSI'~· 

!'l]('ntlf' dat hij was t•f'nl'n auolt•n dil'f, t'l'llt'll sdl('lm, f'l'llf'n verral'· 

df'r f'nfll' tustH·lwn lll'yd•·n antworrh' olr·n twlvt•n allal'rt mijn kinolt 

wat wilt !'hy van mij hf'hlwn mut•r·kf'rHif' ulsno mini' van uyt olt·n· 

huysc te· l'at•nf' nm appan·ntc·lijt·k Mijn waf'lr•r tt• nutr•t·kf'n, waerup 

Jwm nal'r!'JwvoJt·ht is dt•n VIHJfH. de naf'yf'rt' hc•m vast Vllllt'IHJI' l'llde 

SI'~JdH·ndt• Jll'tllt'Jt hit•r nt'VI'IIS IHIK WUI hit•r l(lll'l'lt•n I'Jiolt• J.dwdron· 

t·kt·n is. Endt• jat·qut•s dar·lolt•r sillf'ndt• op dt• har11·k voor dt• dt•IJrt' 

lroon·ndt· df' selvt• diKt'ollrsKt'n t'rlllt• sif'ndt• dat olt• voors. olt• JHII'YI'rt' 

aiHIHI vust vullt• st•yd,. lwla, hola wat wilt ~hij nwt olif'Jif'll auolt•n 

man olor·n, •·n st·luwrnt ~hy 11 nit·l olat t'll is t'lllllll'rK J.dll'f'llt'll 1111111 

om 1t-;dw11 11 tt• vt•t·lrtt·n, wat•rop olo·11 vo11rs. olt• ll!lf'yt·n· !IIIIWIIrolt• 

(I I Al d••zf' lwrll• MtJJkjt•s ZIJn J.(I'JIIIt uit lwt JIJJndo·l 6~11. f11nols 
( ;ruafMt·hup Evt•rJ.(••m, Hijksun·lrif'f lt• ( ;,.111. Zij lwhlwn t11t drwl 
lanJ.(K tlt• lllll't'dotiMt'lu· insluJ.( IIIJI, t'f'n lwtt•rf' kijk tr• krij!(t'n IIJI 
lwt vrot•Jwr<· volkslt·v•·n in al zijn J.(f'lf'diiiJ.(t•n. Sponturw I(PIIIi· 
J.(t•niMst•n inunt•rs zijn nr••r•stul vun ,.,.,, rijkr· J.(t'mot·olsinlwJJd v•·r· 
Vllltl f'n nrukt•n pn·t·it·K duurdoor i•niJ.(t' rlor·JJnlf·ntr·n 11it. 



a~n den selven off. duelder tref"kt ghij u dat aen ende dPn selv!'n 

daelder rt'pliquierende spyde neen i«"k rnaer it·k IH'n hier als offi

f"Ïer om hrt qrwl'l te l)(•let!Pn waerop dito dt• miy<'rf' antwordt' ghij 

janfoeter ghij sdwlrn, gheverde at'nden selven daPider epneglrP 

slaeghf'n t'nde den voors. daeldN hem wl'in•ade nwt sijnen dt'ghen 

Indt' sdit'e stekl'nrle is her.J door den voorn. de naeyere afgheno· 

men ende ghehroc·k<'n in diverselw sttH·ken, waerrnede sy soo an 

cleanderen gheracekt sijn. ende rlistirht ghevochten hebhen t~ we

ll'n tweerna!'l Inde kcn«"ken ende eens voor de dC'urt• op de straete 

soo danich dat sij van wedersijd<'n waer<'n hloedentl<' uyt hun aen

si«"ht ende datter middelertijt door tselve ghevecht hij hun sijn 

ghehrorken gheword<'n cenen stoel twee glacst'n ende het slot van 

de voordem·e benevens d<'n aerrn van een Lieve Vrauwe heelt 

waernaer sy Pyndelynghe ghesceeden syn )>. l-li<"rnwde hesluit de 

kot•ne waardin haar relaas over de vechtpartij. 

Haar echtgenoot Cillis LPgrand verklaart tiP feitPil ongPveer 

op dezelfde wijze. 

E:-n derde getuige rn de zaak gedagvaard is l'iNer de Wispt·· 

la<'fc, oud 37 jaar, tavt'rnier hinnen Sleidinge-St-Baafs. Hij verklaart 

dat hij dP heidt• f"hirurgijns in « d<' SwaPJH' » ontmoette, « alswan

neer mPn a!daer h<"sieh was gt'rl'et tP maeekenP twee pekdarijn

ghen », dir door hem pn door de Nayere samen opgegeten wenleri. 

Hierop h<'gon dP aanmatigende houding van I'it•tpr de l'iayen·, diP 

eindigtiP op de lriPrlwven hPsehn•vpn veehtpartij. 

EEN ARROGANTE A~IBTE:\TAAH 

Op Zondag :l :\lei ]699 wPrden nahij tiP kerk tt• Sleidinge, 

door dP offieiPr Andries At•rts haldadiglwden gepleegd op dP per

sonen van I'Ï!·ter QmHJUPhekt> t'n Cornelis van :\t•kt•rt•, meier te 

SIPidinge. 

(~uilliaenw ToiiPns, mePstPr wagPnmaker, oud 2R juar, wet'! 

's andf'rt•ndaags hiProver hPt volgendt• te melden : «dat hij dt•n 

offit·ipr Andries nPrts (t·ommrnde van ken·kmuPr!' ulwaer hij naer 

dPn tliPnst van de hotu·hmissp hadde glwduen sijnt• kt•rl'k~.du•hoden. 

lwt'ft hooren sPgghPn dt'st' woorden. wnPr is den vugulwndt nwy

nendt• piPtPr quutprPhf'kt•, tfpn Wt•lt·ken hij siendt• is, mu•r den sei

Vt'n gt'gaPn, ende nnt•r ePnighe wordt•n nu·tten selvt•n ghduult lwh

),rndt' hePft hij tH•rts, met t't'll sttu·.xken oftt• swt•epkt•n, twelt·kt• hij 

jn sijn lu1111 wus hehiH'ndt• den selv. tf!Hitfllt'hekt• glwsmelt·n. die 

hPm niPt Pil vt•rwPirtle nHIPr daer oppt· st•ydt• sluet 11 luyst•n er,dt• 

v!oypn dit' ghij dPn t•ost glweft. alswunru•f'r dt•n selven :\t•rts nodr 

Vt·rhaerglwreru!P sijrwn dPghen vun sijrw sijdt• uyt ll't't·kendt• fwdt 
ghPst'yt waPrmede wilt ghij ht•l hehht•n llll'llt•n sltH'k oftt• ·nlt'ltt·n 

dPght•n, wm·roppe den voormeldt•n qnuquehekt• antwordt• nwt dat 

22-t 



het u helidt. twelt·ke hij lworerule heeft ht•m rrwtten hlooten dc

;.:hen ettt'lijeke slaqdwn ;re;ren'll, twelcke sit•nde Corrwlis van 

.\ckert', mt'ijer van tseln• sl<•ydin;rht• omme tst'lve te lu·letten tus

sclwn hun ;resdwten is, endt• den voors. Andries Aerts ;rhecallan· 

;!iert heeft, wat•roppt• hij .\erts den selven quaquelwke verlaetendt', 

;rhea;r;rn•sseert den voorn. meyert' rnt'th· de;rhen inde handt, daer· 

rw•dt' hij den st•lven oork lwdt he;rinnrn te slaen, jae soodanich 

dat inden justaeorps opden ru;!;rlw vanden selve van arkt're is ;!lw

weest t'en snede ofte scheure van ontrent de twee a drij vin;rheren 

hreet, waernaer sij tsaemen int ;rhevPeht sijn ;rhe<·onunPn ende 

elckandt'n'n ;rheslae;rhen metten vuyste dat den selven officier aerts 

heeft ;rhehloet uyt sijnen rwuse Pnde hoo;rhe waernaN sij ;rhesrheP· 

tien sijn >. 

Et>n tweede ;retui;re, Lieven Steyaert, handwerkN, oud 31 jaar, 

wont'rHie evenePns te Slt>idin;re, voe;rt er aan toP dat Arulries ÄPrts. 

l'ieter QuaquehekP had aan;rPvallen omdat dt>zP laatsiP «was kniP· 

IPndP indPn WPPh daPr de pro<'PssiP moPSIP ;ra<·n naPrtlien hij 

I pit'!Pr aerts I hNn VPrmaPnl haddP om vanda!'r te ;raen ». Verd!'r 

WPI'I hij niPts nieuws ovpr dP zaak lP vertPllen. 

()p vol;rt>ndP drie ;!Ptui;rPn : Joos van dP HostijnP, wevPr, oud 

2:! jaar, Gillis van HPrkP, houtkappPr, oud 36 jaar Pil Corrwlis van 

Arkere, Tt::'iPr, oud l:l jaar ;r<'ven on)!PVPer hPtzPlfdP rPiaas van de 

ft•iten en dat rlt• voornrH•rndP APrts tot ()uaquelH'kl' ;!Pze;rd had : 

<.: ;rhij va;ralmndt als iek hiPr sa! ;rlu·daPn lu•hhen sa! ick u wat 

<'omrn<'n rmwnmmPn '>. 

lli<·rnwdt• WPrd lwt vourlopi;r <HHierzoPk in;rPsteld door l'it·· 
tf•r van Vuorl'n, Bur;!PJIJI't'sl<·r <'11 Lil'vl'n va11 Lt•t•uwen, sdu•ppn, 

lwHiutPn. 

OPGEPAST \'OOH KWAI>E HONDEN ! 

Op i Ot·tolwr J(,C)f) Wl'nl Jou~ van dt•r Et·t·k<·n in dt• Vt•ldlull'k· 

Htnrat !I· Slt·idin~t· ;!1'111'11'11 door de· hond van Andries vun d,. 

V oord I'. 

(),. t·nil!t' l!l'lllil!t' hiPrvan was lwl sl:u·lrtoffl'f zl'll', t'l'll oud 

rnarr van I! I jaar, di•· v•·rklaanf,. dat Ir ij lu·zi;! was rrwt « dt•lvl'n » 
"Jl zijn larult•rijt·n <.: l!t•lt•;!f'll :ll'rr dt• mutlnryHPkc·ns, l'tHft· vurr dut•r 

wt·dc·rk•·t·n·rult· urn rru•·r sijn lruys lfo ;!UI'Il lllo<'ll'tlflt• (Hrsst•n·n dt• 

wuunsl f'tlfl•· lrof varr undrif's vuruf,. vuurde• indt• Vl'llluwt·kstrut•lt• 

Is I!IH·lwrrrt rlat tf•·rr lru11t vuil rlf'lt vuur11. vurr dt• voordt• Wt'SI'IIdt• 

••t·rwn l(ruolt·rr !.lt•••lu·rr rourl•·rr lw111, lu·ru rl••polll'lll vc·ru•·n·lijrrJ!;ht• 

l'ndt· tiiiVt'rw:u·llt Jw,.ft 1(111'111'11'11 i11 sij11 sli11c·kt·r lll't'll wodnllit·lr 

rlut !rij ri••(HJIII'rrl rlutwf l'lldt· VUil ;!foolt· fon•t• r11itsl(. pijnt• ll'r 

:wrd•·rr is l'iu·vallt·rr niMIJif'd'· dat•r nyl vt·t·l l>l111·1 J!;lu•slorl ull••s 11il'l 

j••:!fH'IIMflll'llfff• d1·11 dc•(lfJIII'III Ju•111 wiJdt• WI'Ïrt•JI 1111'1 d1•11 Slot•J, dit• 



hij in sijn hant hadde, wesende hij deponent eenen auden man 

als voorseyt, wal'r door hij p:henootsaerkt is ~hewel'st om hulpe te 

roepl'n alhol'wel niemant en is p:erommen, dan aiiPenelijek den 

voorn. andries vande voorde wiPns hont hem depom~nt soodanieh 

hadde p:ehetPn, weleke vande voordP op sijn versoeek een deel 

haer van den voorn. hont lu·eft afp:esnedl'n om op sijn !wen te leg

p:hen ». Daarna is hij mt't moeit!' tot hij de deur van Andries van 

de Voorde ~esukkeld «wiens domestiquen hPm een stop) hebben 

p:ehroeht om tP sitten alswanneer de sefvpn sijn heen van thloet 

he!J!Jpn afp:ht'WaSSI'II ('IHfP VPrmaeekt ». 

VPrvolgens is Joos naar huis ~etrokken en heeft «in geen 

vier a vijf dap:hen uyt sijn Iruijs t•onrwn gaen, vele min sijn aHai

rens doen ». 

Twee tot drie dagen later is hij «expres met SIJnen waghen 

ende peerden ghert'den naer gent hij een do!'tor, om ghenesen te 

worden van de voors. hete die hem deponent medidjnen daertoe 

heeft medegheghevcn t'ndP daer toe not·h 2 à 3 reysen mrt sijnen 

wagen ende pPirdcn gerpden tlwhhPn ». 

Op de dag van het VPrhoor, 5 November 1699, was getuige 

nog niet volkomen van de opgelopen VPrwondin:z hPrsteld. 

EEN JACHTONGEYAL 

Op Zondag -l O!'tohPr 1699 waren samPn op « jaeht met fusi

quen alom me door den aeker » KarPI I-lehhrerht, LiPven de \\ever, 

Frans Ghits en ZPp;er Nuyt, Opeens ging onvPrwaeht ePn s!'hot af, 

tcngt'volge waarvan het paard van Louis Boterm:m in een gra!'ht 

sprong en « duervan outrent t•en un• daPrnapr p:hestorven is». \\ie 

het sd10t p:elost had, kon niet uitgemaakt wordPn ! 

VERGRIJP AAN DE OYEHHEID 

Op 27 Scptemhpr 1699 tussen tiPn en elf uur in dP voormiddag 

wNd de haljuw van lu·t (;ruufsehap Evt•rgem, Jonkt•r ErrH'SI DanePI 

de Huht, te Wondelgem overvaiiPn door een « rusenden sol», zijnde 

de zoon van Christofft•l dt• \\ïspl'lat•rt•. 

Een perste getuip:e in dt•zt• zaak gelword was Geraanl Groot

uert, oud 23 jaar, die verklaart, dat toen de lwer huljuw de hof

stede vun zijn stiefvadt•r tt• \'\'ondelgem kwam voorhijgeredt•n, «dut 

uldaer lnsijn rerH·ontre ghet•ommen is zegher dl' wispelaere fs. 

ehristoffels, ende dut hij dPJWIIPnt op tgerru·htt• PtHit• gesdrreenw 

van den voorn. Bailliu hij hun is gt•loopPn ulwaer hij gt•sit•n lu•eft 

dut den sefvpn huiltin seer hehloet was, sdrreewende lwlpt mij, 

helpt mij ende dat den voors. dt• \\ïspl'lnere nis et•n rast'tHit•n sol 

hem vast hndde mPt d'ppm•n handt hij de kelt•, t•ndt• dat hij In sijn 
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aJukr handt hadrlt• dt•n dt'i;!ht•n ml't den lt•mmer, vanden st'lven 

Bailliu tlaer nwtle hij lwm met t;!t'Vt'stt· t•ontinuelijek op den t•op 

was smijtende endt' J!t>infli;!eert ht't>ft t>t'lll' wonde met t•t•n soo

dunij!IJt> furie endt• lmportt·m:-nt dat hij deptmt'nt J!elooft, Dat 

ln;!hevallt> hij aldaer niet tl'r lmlpP en hatlde ;!lweomnwn, ende 

hem van den voors. Bailliu ;!lwseheedt'n, dat hij den selven hailliu 

SOtult• omhals ;!hehrOt·ht hehlwn, verdat'rendt• voorts dat hij depll

nent dt•n voorn. de \\-ispelaert' alsdan heeft hallllen ligj!lwn totdat 

sijne mot•der volek was 1-(aPn roepPn om ter hulpt> tt• eommen, endt> 

dt>n sPiven dt> \\ispelaen• alsoo te romwn hrijnghen naer de ghe

v:mghenesse, alswanneer een wt'ynieh tijt daernapr ter handt is 

;!erommen noë hashrot'ek seholnH'f'Stt'r ende lieven van den ~om

pelt>, dewelcke hem gdeyt hehhen llaf'r dt' selvt> ;!hevan;!ht'nesst' 

int rastt'el ,-an Ever;!hem ». 

De tweede getui)!e is :'\oë I-lashroeek, st'hoolmeester, oud 3I 
jaar, die eraan toevoe;!t dat hij gerot'pen werd door de huisvrouw 

van Lieven Buysse, t'll dat hij sampn met Lievf'n van tie ~ompele, 

up lwvel van de gt>kwetstt' baljuw de « sot oftp raest'tHien menseh » 
naar dt> ;!t'Vanl-(enis lP Evergem over)!ehrat•ht heeft. De vl'rklarin

l!en van de derde ;!etuige in deze zaak, Lil'ven van de ~ompell', 

arheider oud 61! jaar hevestigen dP voorl-(aandP getuigenis. 

Tt'n gevolge van deze aanranding diende de baljuw nog een 

rt•kening in van 2 lb. I i srh. I gr. voor l!emaakte onkosten. 

EE:\ BOSSCJIE~DEH AAN liET \~'EHK 

ln <Ie maand Det·pmhPr JóiJl! wt•rd door Joris Sltwk, wollt'ndt• 

14' Bassevelde, « 1-(roollt• lWhaedt• endt• nuwt willidwyt » aangPrit·lll 

1n de )H,8st•n van \Jan·us van den llol-(aerdP, 1-(l'lt•l-(en ltin•wn SIPi

dingP. [)" t•ni;!t' 1-(<'luiJ!e, diP hit•rvtHir onthodt•n wPnl, was François 

dt• l'auw, 111111 51 jaar, land~nu1n lP SIPidinJ!t•. llij vt•rklaart dat hij 

op f't"n heilil!dag in dt• maand Dt·t'Pilllwr 1691!, « t•omnwJHit• van 

stoupt• tot 11(1 volpinswt•glw UPIIdt•n lw~t·h van Sr. nwn·us vandt•IJ 

B11gaPrde... ht•t•ft giii'MiPII dut naPr sijn IH'Hit• mt•t•nijnght• Jouris 

HltH'k fs. J1111ris lllllrt•nt d•·n tijdt vundt•n goddt·lij•·kt•n dit•nst van 

dt• fu,ot·hmiKMP WUH t'll(lllf'IHit• rnr·l 1'1'11 huumt•s ju lwt sladillul vun

dt·n Ht·lvPII lwst·h IWPit·k hij d••pon••nt Hi•·•ult• omrn•· dat IH•Ill dt• 

Hflf;!flf• Vlllldt•n twlvt•n )HIHf'lr Jwvu)t•ll WIIH inHIUntl'lijt•k f'IHit• HtiiJt•

kt·ll~ iH J!l'l!llf'll flllllllf' f'f'Jif•n oflf• IWf'l' llllf(f'ff' [lf'fMIIflllf'll lf' hru•Jt•IJ 

11111 do·n Mt•lvt·n junriK SlfH•k uh•• uudtt·uppt•r glwsuo•nwnlijek lt• 

IH'trllt'l'l"'ll Pnd•· uppn·lu·rult•r•·n, wu•·rrrn•·r hij t••rHiont iH w••dr•rp:lu•

kt·•·rt l!flf•IJMMiHif•t•rl lflf'l pif'lf'f flut'YK Int Jrrdt'll Kf'IVf'll J.nK<'h u)HWIIII· 

llf'f'f d<•n lruudtf'U[I[If'IHI<·n [H'rKfl<lll WIJK Vf'rlrllf·ko•ll uft<• Wt'P:I!flf•

v)uf'lrt """ dut Mij <l•·n Kf•lvo·rr rri<•t .i•·giH·nKin•·rul•· 111111 rlf'irsti•·h Kflf'· 

•·k•·n IIÎ<•I "" ),..J,Ju·u •·urrno·11 vi11d<•11, lwltlwrul•· vourtK ~!llf•Ki<·n dut 

lrrol•·n Kf•lvt·n llfl~t·lr Kf'f'r gruotto· ••x<'<'KKÏV<' •·nd•· mu•·twillil!llf' Hl'illlf'· 
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de was ~J;Iu·henrt, als het handt ontrent de drij voeten hoven de 

aerde af~J;Iu·eapt hPhhPJHie rnits!(aeders eeni~J;he eerken hoornen de 

sehelle oftp st·horsRP rondt af~J;hedaen ende in~J;heeapt. DPposerende 

voorts dat hij op hPt hevel van den voors. rnarn1s vanden Bo~J;at'r

de ... het af~J;Iu•caJH hmult rnet 5 kerrPn ofte voPrkens heeft ~J;hP

I~aelt vuyttpn voorseyden IHJseh ». 

EEN BRUTALE \'HOU\':. 

Op 28 DecemhPr 1698 te!(en de avond verscheen er op het hof 

van Lif'ven de Cocq een vret'rndp bedelares, dit' om onderdak ver

zocht. Toen dit haar !(ewei!(erd werd uittt' zij scheldwoorden en 

hedrei~J;in~J;Pn aan hPt adrPs van dP Pi~J;Pnaar. Lieven de Cocq, lands

man oud 50 jaar, vertelt als voi~J;t zijn helPvPnissen, dat « ~J;istPrPn 
ontrPnt den avondt op sijn hof enûe voor sijn deure is ~J;hePornmen 

sekerP aerrne vrauwpersoon, hem vrernde, ende onhekent wesende, 

vrae~J;hende om slaepyn~J;he ende ePnf' aelrnoPsse waerop sdeponents 

huysvrauwe andtsworde dat sij !(ePn lo~J;ernent en rnochte !(!'Ven apn 

vrernde persoont'n ende dat de selve bcdelersse daerop hePft be

~J;Ïnnen te baeternpnten ende swairen soodaPnieh dat den deposant 

~henootsaeekt was aen haPr te vrae~J;hen of sij met ~J;hewt'lt wilde 

~hel o~iert sijn, waernaPr sij noch mPer (Jp~on te swairen se!!~hende 

dat hij dPpone11t penen duijvel was, dat hij andPre liedPn loof ~hP

stolen hadde, Pndp dat hij haer moesic lo1!ieren met drey!!hPrnenlt'll 

dat sij hem sijn huys, e11de sehuPre soude verhrnndPn, end!' dPn 

depone11t sie11dP haere IJOoslwyt au~rnenteren spydP lek sal de 

waeht ~aPn hap(pn waprop sij antwonh• lek hPhhPn de11 duyvel 

vande Wa!•ht, dat de wa1·ht ~al'l SPÏrt)PII Cllde dipr~IJp(ijckP Oll!!hP

holl!h'll woniPn soo VPrrP dnt hij depolll'll! ~J;heradirh vont te hue

lell dPII rneyer pieter ~uilliet Pilde mt'! ht•m hier op te hri11~he11 

te eastPeiP tEvt·r~hem om alle voordPn' nll~heiiHH"kt•n te verhot'· 

den». 

De vol:.wnde dap: wPrd dt• « ~hevanp:hen doehtPr » tl\'Pf!!ernaakt 

aan de p:ri ffiPr vu11 dP Oudlmrp:. 

VLESELI.IKE CONYEHSATIE 

Te11 laste van l'ietPr Buuwens fs. Jan werd 1'1'11 ondt•rzoek in· 

p:esteld « tl'r eausen vun de viPI'SI'hPlijeiH• l'onversat'!Ït• p:eheurt tus· 

sehPII dPn selvPn piPtPr hauwens t•ndP pit·tt·melle doostt•rliJlt'k 

vidua Charles sloek, daPrvull volp:ens tt•xtruPt't uyttt•n doop!Hluek, 

deselve piett•rnelle p:t•lmer! hPPft t•t•ne Jon!(e dol'hter, p:t•doop! nlhit·•· 

den 18 SPptc·mher 170 I Pnde !(1'11111'111! pit'lernellt• hu u wens». 

EPn t'Prs!t• p:etui:.w in dezl' zauk geda~vaard is dt' !(t'ZWnrt'tl 

vnll'dvrouw MuriP de l'rint'l', dtwhlt•r vuu Allaert, t•hirurgijn lt• 

Evergem e11 huisvrnuw van Kan·l l'lusst·hat•rt. llt•! p:t'tnip:t•un·rhntll' 
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had sledlls plaats op 12 :\on·mber. Daarom zq:t getuige «dat sij 

Inde maent September lt•stleden, den preeisen daeh haer nu verge· 

ten is ontboden gt'weest, om te eornnwn outfangen het kindekPn 

\all pieternelle doosterlinek, \'reduwe Charles Sloek, alhier tot 

Evt•rgem, datsij aldaer gegan is van snwrgens ontrPnt den seven 

t'ndc> dat sij alsdan genonwn heeft ten huyse van de voors. petro

nl'llc>, dat sij n·rlost was van 1'1'11 Jonge dochter ende> alec>r de dc>po

nc>nt hac>r hant hedt willc>n slaen omt werek te> voltreeken, verelaert 

an de voorn. petronelle gt'vraeght tht'bben volgens haer plieht ende 

fmH·tie van gesworen vroedt'vrauw, wie den vader van haer kinde

ken was, waerop deselve pieternel!e verelaert heeft danof de vader 

te wesen piet<'r hauwens fs. Jan ende dat sij daertoe van geenen 

andt>rt·n en wiste> nod1 augeraeekt en was als van dt'n selven ban

wens, sijndt' aehtervolghens dies het voorn. kindeken drij daegen 

!laernaPr gedoopt inde prorhiale kerrke alhier op den 18 Septcm

her ende genacmt pietrrndlt' banwens fa. pieter, daervan geenen 

pett'r en is mib men dantoe geenen en heeft gerrcgen dan is danof 

de nwter ta1111eken van Butsd huysvrauwe van anthonius rogiers ». 

De tweede getuige is Elisabeth de Honrk, crhtgenote van 

Antoon Buysse, oud 35 à 36 jaar, wonende op de wijk 1\Ieerb(•ke. 

Zij verklaart "dat sij heeft houren segp;en van diversehe persoonen 

dat pieter hauwens alhier, getraut man soude verwe(·kt hebben een 

kimlek(•n met pietPrnellt• doosterlinek ». 

Verder herinnert zij zit·h «vier weken geleden naer haer beste 

onthauwen, wesende eenen sondaeh eomendc naer de vrouehmessc 

naPr de prol'hi(• kerl'kc heeft gelwort ende gesien ontrent de lecde, 

pass!'rendc V<"nus plas, dat maric gargan, huysvrauwc van picter 

IJauwens woorden haddc met de voors. picternelle duusterlinek, 

St'J!;ghende wel !(ij vuijl stil'k J:!aedc gij daer, daPr up desl' pieter

Iwlle antwoorde Jac it·k J!;ac hier eiJd(• voom. marie n·pli(·qm•rende 

seijde 8uldij !(ij dat hauden stan dat gij J!;eseyt hebt, du<'l' up de 

voorn. pÎI;tPnwllc antworde dat Jae, ('IHic pietPr lmuwt'ns da(•r prP

sent sijnde he<'ft de Ht•lve pil'lernclle toPJ:!t'S('huh•n ende gcgeVPII 

t'PiliJ!IIf' tH·huppen t•n slaJ!t'll ~. 

DPrdc J!PtuiJ!;P i~ Lievijnc de l'uuw, oud IJ jaar, inWOIH'IHic 

J,jj l'il'lf·rnellt• Uousterlint·k. Omtrent de voorJ:!esehiedenis wel'! zij 

lwlaiiJ:!rijkt• f1·i!t'n nu·de tt• dt•len. Zo v1·rkluart zij «dut pieter lu111· 

Wt'llH fM. Jan lt•n hnyHI' van dt• voorM. pit'!Nnl'liP duu~terlim·k is 

J!I'I'IHIHIII'II up •·•·11 da~·h lndt· wt•k•• van d•·n voorl1•d•·n wintt·r ontn·nt 

In un· MaVIJIJIII, dt·w•·llu· luu·r d•·JuHII'Iltl' wild•· (•rJ!I'IIN IIYIM·nd1·n 

om 1'1'11 lnnt•·in·n 1'11 pri'MI'Illl'l'rdl· hul'r 1'1'111'11 ulvl'n stuyv1·r tJ!;oiii' 

11ij ri•·JHIIII'III(' 11i•·t 1'11 h•·•·ft will1·n dm·n alM Mijnd•· in dt• mu·ht, uiH· 

wa11n•·•·r ~<ij prt•flunu·•·rd•· J,ij dito IHIIIWI'IIM sulx J!Pdut•n tt• 11ijn om 

Mijn MJWI t•· tiJll'l<·ll nwt d1· voorn. pil'lt'riii'IJ,. dousll·rlinl'k, 11il'l 
jf•J!lii'IIHiai•Jldl· hai'T rt•fnll, MUU VI'I'MIII'hlP dt•n MI'IVI'II lliiiiWI'IlM 1111 Juu•r 

and•·rma•·l urn uyt 11' will•·n J!ll''"• 111'11111<'1' 11il'l JW!o(lll'll, dun sijn 
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sÎjliedPn alle tlr·ijP bij den VIert• t.lijvPn sittPn tot ontrPnt den daeh 

alswanneer hij l.auwt•ns nat•r huys is 1-(CI-(aen ». 

V crdcr vPrklaart zij nog «dat eortcn tijd daPrnaer den sPiven 

hauwens bij nadlle is 1-(et·ommPn eloppen vral-(ende naer den wpt·h 

om naer slcyne lP gaen dPn weleken ool'k sijn taele veranderde ap· 

parent soo sij deponenlt· verstau hePft uyt den rnont van pieternelh· 

om In te t•omrncn, nemaer en heeft sij niet opcn 1-(edacn ende is hij 

hauwcns alsdan vcrtroeken, tuyl-(endc voorts dat sij deponcntt· thuys 

t•omeiHie van de oodunesse op eenen sekeren sondal'h de selvc 

pieternt-lle haer verhaelde dat hauwens hat•r uytgeropen hadde uyt 

het huys van antlwne rogiers ende tsarnPn naer haer huys gegat•n 

waeren ende dat sij hijl'ans de IPden 1-(ehroeken was en liever hadde 

eenen thll'h te wen·ken als hij hem te sijne, dat hij hauwens nu 

voorts gehal'kPn hadde ». Daarna verhaalt zij verdPr, hoe zij op de 

dal-( van de geboorte van het kind om de 1-(ehnurvrouwen 1-(elopt•n 

was en dat zij 1-(edurPnde gans die periode «geen anderen manne· 

mcnsl'hen en heeft sien t·omnH'II ten huyse van voorn. pieternelle 

als den selven hauwens ». 

Vierde getuige is Tannekt'n van Butst'l, huisvrouw van Antoon 

Hogiers, oud 35 jaar, die verklaart hoe op een zPkt'n' Zondag in 

de voorbije winter, l'ieter Banwens de voornm·mde l'ietNnt'lle, die 

hij haar binnen was, naar huis gelokt heeft, terwijl hij wist dat haar 

gezellin Licvijnc de Pauw uithuizig was. 

Vit'r uur nadien kN·rde zij terug hij Tannekt•n van Hutsel, 

zeggende dat Banwens maar een weinig tijd hij haar was geweest 

en «dat hij todmek in haeren pot met raepen p,estroyt luHidt' ». 
Bij de bevalling verklaardt• l'ictPrnellt• «dat pieter hauwens hij 

hacr geweest adde dat sij alsdan hij nac dP lt•den gehr01·kt•n was 

t•n hacren rugge seer deelt', dat ooek dt'n selven hauwens alsdan 

geseyt hadde dat den huyl'k van ma rit• sijnt• huysvrauwt• tlit·k was». 

Dit had zij zolang vcrzwe!!:t'n omdat Banwens gedrt'igd had haar tt· 

zullen verrnoordt•n, indit'n zij iets verkluplt·. 

De volgt•ndt' twt't' gt•tuigt•n Lit•vijm· van llyfte, \\.t• van Jorb 

\Vest, nwl 62 jaar, t'll Cornt'lit• \\at'lput, t't'hll!:t'llolt• van Lieven de 

Bm·ken·, nnd. 11 jaar, wt'rden ht>idt•Jl bij ht't kraumllt'd gt'rot'JH'll eu 

ht'vcsli!!:dt•n de vnorguandc vcrkluriugen bt'trd'fende ht'l t'\'t'nlut't'l 

vudersd1ap vau l'iett•r Bauwt>ns. 

Op 12 ,'\lovernlwr 170 I werd dt• l~t·klaal!,de te u sdlt'JWilhuizt• 

van Evergem mrn eeu vPrhoor oudt•rwoqwn. (lp de vraag uaar haar 

naam, ouderdom t•n geboorteplaats ani woorclt zij : « hat•n•u mrnu• 

te west·u pÎt'IPruellt• doo~lt·rlil'k \\ t' ( :h. Slm·k, ani mrtreut de :!l! 
Jacren ghelwrtil'h van dronghen t•nclt' alhier gt'woout heeft ontrenl 

10 jat'rt'n t'll luwr tt· l!:e•u·n·n om haen·n eost tt· winneu lllt'l spin· 

111'11 ». Op dt• vraag ht>trdfendt• dt• toedrm·ht van llt't tl\'erspd ver· 

haalt zij het volgende : «met cleu st·lvt·u harmt•ns ,·Ieesdu·lijl'k 



p:et·onn•rseert tllt'hht'n op t•enen sondaeh in voorleden winter ten 

tijde van de hoodtmesse, sijnde den selven hauwens herangecom

mt•n haer rot'p!'nde uyt het huys van anthone roel(iers haeren l(e

huer haer sel(p:hend!' l(a!'del(ij nH'd!' om raepen waer oppe sij ge

sedtt geantwoort tllt'bht•n it·k hehhP van andriPs banwens wat rae

pen l(hehadt, iek sal eens op een ander tijt commen, waer oppe hij 

alsoo met haPr, naer hacr huys gel(aen is, en in tselve huys com

mpnde haPr alleene siende lwdt haer t!'gen den muer l(estooten, 

haer gevende een totjen, daPr op sij antworde gaet geeft u vrauwe 

een totien, war op hij antwonk ~(ij moeht oock wel een totien 

hebben, segghende voorders ick hehhe het u altijts meenen te doen, 

antworde daeroppe gat'l naer marije waer op hij wederom antworde 

weette wel dat marie haeren huyek missant, die groot was gande, 

segghende ick hehbt• in drij weken mijn herte niet opl(aelt, haer 

continudick vorterende ende sij haer defenderpnde seijde leghen 

haer gij duyvel, ghij heht noeh fray maeht ende haer vattende ende 

slingherde haer op haere eoetse dat sij met Je beenen daer af bleef 

hangen, ende he!'ft haer alsdan alsoo hekent ». 

Zij hesluit met te verklaren dat zij het haar ten laste gelegde 

feit, inzovcrre zij er sehuld aan heeft vanharte betreurd. 

Hiermede was hl't VPrhoor tt'n einde. 

\EHBODEN DUIVEN TE SCHIETEN 

Op 15 Januari 1701 werd ten last!' van Jan Kakel)('ke, taver

mer <inde herht'rl(he l(enaemt den keyser tot wondelghem », een 

onderzoek ingesteld. Venlachte werd er van beschuldigd duiven 

geschoten te hehhen. 

De t'nige getuige is Lieven Stpvr·ns, fs. Jan, jonl(man, oud 2:J 

jaar, knedtt hij l'ieter (;eirnaPrt, mulder te Wondelgem, die ver· 

klaart dat hij voor een drietal Wl'ken, de juiste tijd is hem untl(aan, 

<is ghe1·ommen gh1•reden met zijn meesters pl'irdt•n en wul(hen 

gheladt•n met loof van de lieve naer huys hH', alswannt•er hij de

ponent niet vcrrt~ van dat·r heeft hoorcn afgan een sdwutt•, ghelijt·k 

hij deponent OIH"k heeft gesien op twee stlll·ken \\-eeehs vt•rn•, dat 

daeryrnant was hut·kende Int 2 à :l rijst•n, ghdijek of hij lll'sidt was 

rrwt duyvcn op te raJH'n, dun gt'I'JH' gt•sit•n rwehtt• niet I'Hnnt•n ken· 

m·n wi1• lwt wws, lll'lllaf•r is hij Wl'l'hgheluupt·n, ven·lut•n,nde dt•n 

dt•(IHIH'lll sijndl' IHHJJWijlt•JI in I'OIIJflUJUiit•, Wl'l Vl'r~lllll tlwhJII'JJ, dut 

dt•JJ J(lll'mf•t•Jif'll nwp iK, du1 Ju11 kakt•l~t·k•· ~nudt• duyv1•JJ Hl'itil'tt•JI ». 

ZI'Kii•·JJ •laJ.Wrr lut•·r knmt ollzt• rnuld,·r~klll't'lrt r.ij11 voorguunclt• 

gf•tuigt•JJiK uunvuiii'JJ. llij lwkl'lll dul hij wel duidPiijk gt•zit•JJ lmcl, 

dat Ja11 1\.ak,·lwkl' d1• I!I'Kt'lwlt·n duiVI'II op~o~t·ruupt had, muur dal hij 

ondt·r druk vun r.ijJJK IIH'I'Klt'rH huiKvrouw dt• wuurlu·id verzwegt•JJ 

had. 



T\'\'EE FRANSE DESEHTEUHS TE EVERGEM 

Op 7 1'\lei 1701 werden op het kasteel te Ever;:l'm de vol;:cmle 

personen ontboden on1 ;:eiui;:enis af te lc;.:;<en nopens de desertie 

var1 twee Franse soldaten te Ever;<t·m. 

:\ liereerst Jan Sloek, fs. l'ieter « herheq.der inde Swaene op 

teyndeken tEverl(hem », die verklaart «dat op vrijdm·h Ie,tleden 

wesende den 29 der voorleden rnaent april 1701, outrent den ses 

uren snwt·;:hens tsijnen huyse sijn f!C!'ommcn, twee fransehe solda

ten, beede l(celeet met witte justueorps ... waer van den eene was 

voorsien van een rapiere, ende den ecnen Soltlaet vruedule waer 

dat de pastoor woonde, ende of Sij nil'l en sotule willen ommel(an 

ofte omsetlllcn, l(elijrk de selve sijne huysvrouwe heeft l(edaen met 

omme te senden, an wie voor antwoort is l(el(even dat den hel'r 

pastoor norh niet op en was, dedarerende den sdven sloek voor 

waemehtieh, dat hij de fransdte t<H'Ie uiet en <'an nemaer dat all!' 

tselve hem is venluijtst door p~rsoont•n die doen ter tijdt daerhij 

waeren, tb ooek waer dat deselvc soldaeten aldaer eeni;:hen tijdt 

lu·blwn verloleven e.n datter eenil(e persoonen sijn dil' jel(t'ns hun 

waeren t•autende in tft·ans en twl'e a drij maetiens deden srhin· 

eken». Hierop vertrok de waurd ; toen hij tent~( thuis kwam waren 

de soldaten in de riehtinl( van het dorp verdwenen. 

Joris Bauwens, kapitein van Sleidinl(e-St-Baafs heeft op de

zelfde Vrijdal( or11trent 9 uur 's avonds dezelfde soldaten ontmoet, 

die hem om onderdak verzoehten, hetwelk hij edtler niP! ;:e;!cven 

heeft. 

,\mand Haes, tavernier 111 de « drij Conijn;.dten tEverl(hem ten 

durpe » vPrklaart dat op Zaterda;: 30 :\pril om 9 uur smorl(ens de 

twee desertl'urs hij hl'm zijn hinm'nl(evallen. Hier vrol';:en zij 111111r 

dl' wtHJilst van twee paardenkooplui, waarvan de !'lil' nwrl(af ziek 

te zijn en de andere niet thuis was. Hierop kwamen de twee ~ol

daten tent~ 11aar de «Drie 1\.onin~t·n » «ende hunliedt•n f!t'WaNIIlt 

hij den vit•n·, sej:deu dut sij ;:dt noeh ltroot en lwddt·n en de

weleke hij hoter t'll hroot lwdt j:l'f!I'Vt'n 0111 tl' etell t'll oul'k t'l'll 

l'anne hil'l', hehhl'tHit• sijlied!'ll under uudt·n· vertelt .k;:hen~ et'lll'll 
vnmulen persoen dat sij een malheur hadden l(hehudt ». llit•rop 

was Amands Hues I'Vt'Ill'l'llS vuu huis V!'rtrokkeu. 

Jat'lfiii'S Dadder, offh·it•r van lll't (;raat'st·hap Ever!(elll, had dl' 

soldateu dezelfde da;: roud 11 uur ;!t•zit·n tt·n huize \'Uil :\muud 

Haes. lll' soldutt'll haddeu hem verteld «dut sij t'Uil!'IH; hadden vun 

hunJH'Il offieier en dat sij tot hit•rttll' qmtnll'll om 11• wandden endt· 

dat sij kt•tutissen hadden met dt•ll seln·n amant rues ntn uls hij int 

wals lant huddl' ;!eweest, lu·hlwnde met hun t't'n ;!dus hrundt•\\ ij u 

j:edrotu·ken ende hetm·lt. mH•r huys f!t';!Ut·n ». 



EEN ~OLDATENYHOU\Y 

(lp 2 Fehruari l6!J I werd te Ever;:em in de ;:evan;:Pms van 

het kasteel op;:esloten, <.': sekere vrauwt' pf'rsoont' », hetil'ht van did

~tal hij Lamhredn nm l\laele. Twee du;:en nadien werd zij in de 

1!l'Y<lll1!t'nis ondt'nTaa;:d. Zij veridaart « !(henaemt te wesen (;illijn

tien pyssero:-n fa. adriaen, ;:ehoren tot nevele audt xxii Jaren, ;:e

trauwt met Jan hramler solda:?t ten dienste van de heen·n staten 

van hulland in het rt'1!Înwnl van Colond srheltin;:a alsnu in !(Uar

nisoen binaen audenaf'rde onder den Capiteyn rutsaert. 

Yoorts ~<';!lU op den eersten dt'ser ( l Februari l savonts onlrt'nl dt•n 

ses uren 1!<'<'0mmen tt· sijne ten huysc van Lambreeht van maell' 

tavernier \\ oon:•mll' hij lan;:erhru;:1!ell opde ~assdw vaert binnen 

de prorhit' van oostaekcre ende aldae1· ;:evraedll heeft om lo;:iest, 

1!helijrk sij aldaer heeft ;:helo;:iert met intentie soo sij seyde van 

santleren dael!hs te treeken naer middellmreh in zeelant, 

st•;:;:ll(•nde dat sij ten selven da;:he srn_tn·;:cns is ;:et·ommen van het 

voors. audenaerd(' verl!eS!'lsdJapl met twee soldaten haer onbekent 

rnaer van het re;:iment (;ourdin, die sij ;:elaten heeft binnen Ghent 

ende dat sij mt:'dt';:lwbrot'ht hee-ft 2 slapelakens, et•n teinen \Valer

pot, e~·n mt"taclen kandt•lare, 2 fluwijnen, een eonverte van ct•n 

t•ussen t;:one sij seyde hat•r toe te helworen ende ;:het'Ot'ht tlwhllt'n 

van eeni!(e soldaten die tselve in partije hct·ornmen hadden 

Voorb st·yde dat sij van l1aen•n man ;:est'heyclen ende door ;:t•t·om

men is sondcr sijnen wete ende mede!(enomen het voor~. din;:lwn. 

hl'm seytle t'nde lwkendtlt• dat sij dijsscndacehs den iii dest•r 8rtll'r

;!f'llS ten huybc van voorn. land•rt•t·ht van mat'lt•, naerdien sij ;:elu

;!it·rt hadtic end<' up!(hestaen was aldaer ontn·nt de t•anu·r van luu·r 

lo;:t•rnl'lll in l'en ander rl<'yn t•arrwrkt•n daer tt•;:t·n, sit·nth• 1-'laen 

t•t•n mandt• nwt t·leeden•n Pnde lijwat•t, daeruittt• ;!t'IHHnen ht•eft ee1w 

(,(auwt• ~t·horntw, not·h niPt lt-t'lll'lllal'l vulmaet'kl, et'IH'll wittPn l'l'ap

prwn, viPr vrauwr• t·ra~en nu·t l'anlit•nH, c·en <:ral';:lw, twet• mlltst•n 

endt• t't'll t·ollierhladt, welt-kt• ~ij Bl'!(ht ~··stt·k1•n thehiH'n in een 

pat·k ,,ft,. fluwijn!' van hun·r voors. anrlt•r rlin!(lwn, 

\VaPrnat•r ~oij ontn·nt <'1'11 alf tJIIarl 11n; iH vertrol'kt•n 11111 de vuurt'. 

lwrht•rl(l' van lamlll·r·t·ht van maPII', naprdit·n Hij IH'tUI'It voor hu1•r 

v1·rtl'irt ;.wla;:t· r·r·n t;t·lwllin~ 111Ïn 1'1'11 rwrlit•n, t•nd1· JH'I'Cllnnu•n nut·r 

lwt durp van .EVI'l'!(t'lll lt'JI huyl!l' van Allal'rl d1• print'!' t'llllt• uld111'1' 

lw•·ft dof'll lapJH'Il f'l'n pint•· hil'r •·nd•· l(t'vondt·n 1'1'11 aud•· \'1'11111\t' 

•·nd•· t'l'll jolll(f' dtlf'lll•·r luu·r onlwkt·nt, di•· Heyd••fl 11· !(IH'II mu·r 

I ,lu•1ult 1111'1 rit• wt·l1·k•· Hij oud~ llli'YIHI•· 11111'1' ( ;(u·udl tt· !(111'11, t•ndt• 

middt•l•·rtijl i~ Ul'lllll'f'flllllllf'll d•·n voorr1. Laml11·•·t·h1 vu11 mu•·l•· 1111'1 

"ijlll' llla•·rll' 111'11 wit• llf'l voorH, 1-(l'llflllll'll dilll(ht•fl \\11~ loi'IJt•(wn·fl· 
,(,., Wl'(d._,. lll!Jf'flf• HI'Yd•· dal Hij fu•l Vflfll'H, dinjLI'Il haddl' 1-(I'Hiflll'll, 

wa••rup dt•fl vuur11. ( ;illi~ H•wiH, aldu•·r Jli'I'HI'III """'' nwdt•JLIH·t'uln· 



llicn sijnde haer heeft !!:eapprehendeert ende p:e!Jroeht l1innen o. 

van!!:henisse op het voors. CastceL 

Item Se!!:ht lll·vnu·ht te sijne van kinde van ontrent de vijf rnaen· 

den». 

Hiermede werd het onderzoek tegen dt•ze verlopen vrouw 

af !!:<•sloten. 

EEN VEHDHONKEN KIND TE SLEJDJNGE 

Op 30 SPptemiJl'r 1695 verdronk lsahclle W ellens, oud ·l l/2 

jaar op de wijk V olpenswege. 

llicwver vcridaart l\larie de l'uyt, \Ve van Joris \\'ytinek, oud 

3() jaar het volgende : «dat sij ... p:hcwarsschaut is !!hcweest door 

een haer kint dat het voorsdireven venironeken kint int waeter 

!!:hevallen was, alswarmeer sij instantelijek dacrtoe is p:hcloopen 

ende tselve kint daeruyt !!:hclanckt te twelt·ke sij alsoo in huys doen 

hringhen heeft door Joosijntjen de puyt, alswarmeer sij not·h meynt 

p:hesien thehhen dat het noch niet p:heheel dool en was, doordien 

sij sijne haruien ende munt noeh heeft sicn veroPren ». 

Joosijntje de l'uyt, jon!!:e doehter oud 23 jaar, verhaalt het

zelfde. Zij weet niet indien het kind nog ledde, zij heeft sleehts 

«den droescru uyt ten mont sien t·omrnen ». 

De schouwing WP<'S uit dat het kind inderdaad « p:hesuffo· 

equeert was door het waPtt'r ». 

SLACHTOFFEHS VAN SOLDATENTEHHEUH 

Op l7 Juli l6% wnd Chrisloffel Lippens duur een vrt•enule 

soldaat net'rg;esdwtt·n. Bierover ondavraag;d verklaart Lievt•n ~tey· 

aert fs. l'ieter, oud 26 jaar, hoe hij op hewustr dag, 's rmmiddap:s 

rond 5 uur op straat stond, voor het hof van Jun Lippens «en 

aclrter lwt lruys lrt•pft sit•n t•onlfnt•n t•em•n soldat'l met hlauwr dt•e

deren, wi I lende aldaer lreldtt•n hott·r· mdek eiHie de dt·ure up pen, 

wo he1•ft l'lrristoffcl lippens :.:lreseyt wij hehh,•n p.een hott•nuelek, 

alswanrwer rlest•n solduet soruler VIHJrder worden met sijne fisiqm• 

den selven ehristoffel I ippens lredt do Hf' sdwtt·n a en de sijdt• \'all 

sijn vaedrr, I:HIIlfler dat lrij oyt wort lrer·ft p:lu•s)H'!H'ken, wut•rmH·r· 

rlt•n solrlat'l hem in~lantelijl'k lft'dt verlrt)('kt'n ende wel'lr p:heloo

prn int velt ». 

Enkele rla~t·n later op 21 Juli 161J5 werd l'iett•r Clt't'lll)llft 

t•vcru•e.Jfs door solriaten Jfl'er~e:;!"lwlt·n. llkrm't'r nllrlt•J'\'I'IHIP,d, \'er
klaart Christoffel va11 Eell!lllfe, oud I~ jaar,« rlat lredt"Jil ulltrt"nt lt'll 

vijf urt"ll IIUt'rnoene sijn ~<'<'tllllllfl'll op den wijt·k van rt"yhrtH't'k 

OJHicr 1111den• <'l'll ht•Julc vu11 vijf suldall'lf nurrudeurs, p:t•derrlt ilf 
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het hlauwe van het re1-(iment datter 1-(epassert was door lwt durp 

naer Sleyne, de wekke naer dat sij 1-(eloo!H'n waren ende 1-(don·eert 

hadden eenip:lw huysen, sijn 1-(et•ommPn adl\er het sdrransken in 

mPerheeekstra!e, dt• we!t-ke vervoleht sijnde van eeni;.:ht• landts

lieden, hehlu•n hun jeg:ens dt'se landtsliedt'n g:estdt ende dese 

willen attaequeren... heeft een van dt• voors. vijf soldaten sijn 

nmsqm·t 1-(elost op pieter !'leemput t'111lc hem doorsehoten dat hij 

ter plal'tsen ;.:eh leven is». V er der werden nn;.: ;.:ekwetst Jan Bijvo<·t 

en Guilauml' Dohhelaert' « ;.:esteken met l'en rapiere ofte hajonette » 
en de zoon van Jaspar Stt'cnhckt', een sdwtwonde. 

EEN EIGE:\AAHDIG ONGEVAL TE WONDELGEM 

Piett'r van Vooren fs. Mattheus, landsman, oud 27 jaar, ver

klaart hoe op 18 Juni 1712 «is g:c!'ommen ;.:ereden J ooris mortier 

m,•t sijnen ln!'xt, om sdeponants peirt te laeten deeken, dat hij mor

tier staende adltt'r sijnen lnext, den sclven van tpeirt afvallende, 

is ;.:evallen op den voorn. mortier, plat ter acrden, dat den selvt'n 

op staende al sweyffelende hem ;.:eleyt hehhen in sdeponents huys, 

als wanneer hij p:esien heeft rlat hij mortier hloede uyt den neuse, 

mont ende ooren, den wel!'kt·n desanderdae!'hs door ;.:chuert'n in 

eenen trot·h naer syn huys is ;.:edra;.:en ». 

Jan de Vakkenacre fs. Joos, oud 21 jaar, wonende eveneens 

tl' \\.ondel;.:em, verklaart hoe Joris \lortier met zijn hen;.:st op hPt 

hof is komen ;.:ereden «om sijn meesters \leirrt' peirt te lat•tt'n 

dl'c·kr·n, sul1·x rlrwndt• stond dito mortit'r aehter sijnen liu·xt, den 

wclekt•n sijn wprck g:l'daen lwhlwnde, is sijdelin;.:hc van de merrie 

;.:hcvallt•n ende abrJO ;.:hevallcn op den voorn. mortier, dat hij daer 

van hlot•d uyt sijrwn mont, neuse ende oon·n, vonrders ht•m helpen 

optlwf outrent dt·n s\t'r•nput le!.!;l.!:<·n, alswatHrePr dt• deJHIIH'Il\ j.!t';.!IIPII 

is naPr nwule~h·rle om \1r. jal'l'tJIH'tl dt• man, chirur;.:ijn aldaer, we· 

,J.·rkt·c•renrle, waH dito nwrlier IIJI srl!'JIIIIlents nrepstt·rs lwdde in 

camcr !.!;eleyt, dt·n wr·lckt>n dit· na1·ht alrluer vert.led t'll sander

rlat•!'hH in t•t•ncn trrwh naer sijn huy~< hem Hit•n dra;.:en '· 

Aelriel DE \OS. 



POGINGEN TOT OPRICHTING 
VAN EEN REDERIJKEHSKAMER 

TE MALDEGE~1 IN 1791. 

In zijn onovertroffen werk over de rederijkerska

mers op het platteland heeft, 75 jaar ~eleden reeds, Ed

montl Yan der Straeten ( l) aan de hand van doenmen

ten uit de Geheime Haad de aanvra~en besproken die 

door twee g-roepen « ieveraars der redeneerkunde, g-ezeyrl 

Rhetorica » I 2 I ing-ediend werden bij de keizer in zijn 

raad, om toelatin~ te verkrij~en tot oprichtin~ van een 

rederijkerskamer. 

De tek1'ten die hij er omtrent voorhanden had, heeft 

hij in extPnso ~epuhliceenl, ~edPeltelijk in het eerste, 

andersdeels in hPt tweede vohnne van zijn werk ( 3 I. 

Die ~e~evPns kunnen wij als vol:,!t resumeren. 

In het voorjaar 1791 richttP François Cruyl, met 

enkele andere inwoners van 1\lalde~em, een aanvraal-! tot 

oprichten van cPn rederijkerskamer in zijn woonhuis 

naar de GeheimP Haad. 

Op 27 .I uni werd zijn vPrzcwk af~«>W<'Z<'Il, ~<'zien hij 

de huidi~P toeRtand dPr~Piijke hijPPIIkomstPn, diP voor

diPn al nif't mePr ~Pduld W<'rden, niet kutiJlPil wordPn 

toP~PRtaan 14 I. 

Hond lwtu·lfdP tijdstip, 11 Juni (51, kwam Pchter 

(]) L1· thf.átn· villaf.(I'IIÎR 1'11 Flarulr1•, 2 vul. Brux1•1li'H, llllll/2. 
121 L1• tlrf.iitn~ villaf!I'IIÎM 1'11 Flu11dn·, 11, 21JH. 

131 L1• llrf.irtn· villaf.(l'fli~ 1'11 Fla11dn·, I, llfd. \11, ()i•l'lldt•lll'f' du 
tlrf.irtn·: rapport va11 raudMirf'l'r d'AI!uilar, 216·17. 11, 11.CJ.50 
1'11 21Jfl.:IIHI. 

lil L1· tlrf.irtn· villuf!I'IIÎK 1'11 Fla11dn•, I, 216·17; 11, 1111. 

151 L1• tlri·ütn· villuf!I'IIÎH "" Fla11drc·, 11, 21JH.1J1J; H.A. Brtlf.!l!l', 
Vrij1·, Ht•f!ÎHII·r 11r (,ll, « '\l'f!I'IIHII' n•J!ÎHit•r vu11 uilt• rc·pn•Ht'llla· 
tit•ll at'll rlc· \lujf'Hit-yt. .. ", F" 71 •·11 71v", llt·t rc·kwt'HI vu11 
Fruru;oiH I :r11y1 ÎH c·r uil'! opf!t'lltllllt'll. 



een tweede derl!elijk smeeksehrift te Brussel aan, uit

~aandc van een herbt>r~ier dit maal -een gPkPnd fi~mu 

trouwPns en hevi~ OostPnrijks ~Pzind I() l -- Alt>xander 

Haelewijck gesteund door PPn twinti~tal liefhehhPrs. En

kPI Pen naam kwam voor op dt> heide petities, notPNdP 

raad~lwer d' Aguil ar I 7 l, ePn wàre toneellieflwhlwr dus. 

Het gevraagde oefrooi tot oprichting van een kamer 

werd echter opnieuw ~eweigerd op S Octobt>r, na advips 

van de Raad en procurPur-generaal van Vlaanderen ( 8}. 

Vijf jaar later, weet Van der Straeten ( 91 mede te 

delen, moest de overheid afgezien lwhben van haar stren

ge houding, want toen werden er door de kamer der 

« Parnassus reizers » vertoningPil gegeven. 

Het hundel hetreffPnde het verzoek van Alexander 

Haelewijck, zoals hij lwhandeld werd door de magistraat 

van het Vrije, wordt bewaard op het Rijksan·hief van 

Brugge I 10 l. 

Vooreerst licht hij ons in over het vooruitschrijden 

van de zaak en toont hij aan hoe wellicht Haelewijek 

over zware steun besehikte, vermits aangedrongen WPnl 

tot bekwame spoed. Daarnaast bevinden zieh in het bun

del een tweetal iltukken die ons de houding leren ken

uen, :wwel van lwt gemeentehestuur van \Ialdegem als 

van de magistraat van het Y rije. 11 et is t ronwens naar 

hun gemotiveerde uitspraak dat raad~lwer d'Aguilar zijn 

rapport opmaakte, waarhij de toekenning van PPII octrooi 

aan et•n van lwidP kamers ongeschikt let>k Pil dat uitein

delijk de (;eheiniP Haad zijn wei~ering tt' kPnnen gaf. 

Op a Juni dus WPrd lwt rt•kwest te Brussel ingPtliPnd 

hij de Gt'heime Haat!. Op -1. Juli stmmle dt> Haad en 

Proeure11 r-generaa I van Y la:mden·n aan wie :r.ij intu~~e11 

({j) «Ik n·prt'ssie na de Brabanlst• Omwt•nlt'linl( lt• :\laldt•l(t'lll ~'. 
I>. Vt'r~lnll'lt' in dit jaarhol'k. 

(7) Van der ~lraplt•n, I, 2·16. 

( R) Van dt'r Strat'lt•n, 11, 300. 

(9) Van dPr Straelen, 11, 150. 

(lOl H.A. Brul(~e, Triagt• des Lia~ses, nr 5319. 



was oveq!;emaakt « copie van de requeste » naar de bur

gemeesters en schepenen van het Y rije, met verzoek 

« daerop te dienen van ... advys bij hesloten brieven naer 

~ehoort te hebben de weth van Mahle~em » (ll ). 

Op 6 Juli werd het rekwest voorgelezen «in camer » 

en doorgestuurd naar de « weth van Maldegem» met de 

vraa~ «binnen de tydt van 14 dagen te melden welckdae

nige vrucht. .. uyt het gevraegde octroij ... so11de comwn 

resu heren » 112 I. 

De 19 Juli kwam het antwoonl uit Maldegem en het 

wenl voor~elezen in de kamer van het Vrije op 21 Juli 

en 1laarhij « ~eresolveert te leg~en bij de retroacte ten 

fien van door d'heer hurghmeesters ende greffier van de 

camer ~edaen te worden rapport » ( 1:~). 

Daar bleef het hij, want de 30 .Juli 1791 drong de 

Haad en procureur-l:!;eneraal vanuit Gent aan op een spoe

dig antwoord : « soo ist dat wij Ul. andermael van s' Ma

jesteyts we~he belastf'n ons op de ~f'melde rpqueste t'ad

viserf'n hinnen den tijdt van acht daPI:!;f'll » ( 14). 

EimlPlijk dan volgde op I 0 Augustus het vernieti

gPncl oordePI van het Vrije I 15 ). Voor 5 jaar nog warf'n 

de n•clerijkers gespet>nd van h11n gelidkom-.1 gelieflwh

her. 

De k11nRt werd vProorclf'Pid op grond van df' land

houw. GPPn wondf'r dat nog nwer dan Pen Pf'IIW lang hPt 

,\>Jinifltf•rie van Landhouw hPt dPpartPmPnt van Schone 

Kunfltf'n onder haar lwvcH'gdhPid tPidP. 

Luc DANIIIEUX. 

(IJ I H.A. Bru~~tc•, TriuJ!•' ,J,.K LinHRI'H, nr !1319 1'11 HI'J!ÏHII'r V rijP 
m fiH, f" 75. 

112) H.A. HrUJ!J!I', TriUJ!I' d•·H LinMMI'H, nr 5:11 1J; HPJ.t;. Vrij«' nr MI, f" 
75. 

11:1) H.A. BruJ.t:![l', TriUJ!I' di'K LinKHI'K nr 5:!1 1J. BPwijRKillk I. 
11 f1 H.A. BruJ(![I', TriUJ!I' di'H LiuKHI'H nr 5:119. B•·wijHKIIIk I. 
115) H.A. BriiJ.t:J!I', TriuJ!I' d•·K LinHHI'K nr 5:li1J. B··wijKKIIIk 2. 
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BEWIJSSTUK 

Edele ende weerde het>ren, 

In antwoorde van Ued missive van dt>n () dPzPr, wat>r 

hij ons zyt verzoekende Ued te schrijven wat vrul!t zoudP 

konnen restdiPren uvt ef'ne kaemer van HPtorica binnen 

der prochie van Maldel!hem te eril!eren, wij hebben 

d'eere Ued te advyseren, dat wij niet Pil be,·inden dat 

daer uyt eenil!h vrul!ht resultNen kan, intel!endeel wij 

moeten oordeelen, dat zulkx meer schat>delijck als hat>

telijck zal wezen voor den landtshauw, in dt>n tijrlt, de 

kindert>n ende domestitpten van de hmtslieden, mitsl!ae

ders de l!honne van den ambachtsman hun occupert>rHle 

in dt> scicntie van retorica, zulkx nif't en kormen dot>n 

ten zij met daer· toe te impenderen zekPren tijdt, I!Pdue

rcnde welken den lantsbaln\" zal wonlPn VPrnel!lil!eert, 

C'ru]p voor de amhachtsliPriPn hun ambacht fonctiP ende 

rwirynl!e met exercitie Pnde professie van wPkkP zij 

moeten subsisteren, ende hunne vrauwe Pnde kindPrPn 

maintincren, hovPn dat ordinairelijk ter causPn van de 

tonnPel speeiPn zoo door de l!onnP de zPive onkosten wor

den f!:eemrwrHieert tot schaedP van den lantsnwn, ende 

dat dacr 'teynden dikwils dPbauchen uyt resultPrf'n : uyt 

voll!hen, endP dispulPil ofte ;!:PVPchtPn uijt 't l!honne de 

reden is, dat wij sPdert mePr dan sPsthien jaPrt'll alle 

dusdaPnil!lw versoeken ondPr· onze jurisdictiP ht>hlwn 

l!heexcuseert Pnde verboden. \'\ïj lwt rouWPil met lu•t 

I!Oilllevoorsehreven aPn Ut>d mis,;ivP voldat'll te hehlwn. 

Ondt'rtusselwn hlijvPn met aiiP al!tinl!t', 

Ued oodmoedil!e endt• ondl'rdaenil!e dit'IJal'rPn 

Bailliu hw·I!IIIHI'P!'lt'r!' Pndt• schPIH'tH'n ,·an 

dPn amha<"htt' nut \laldPI!t'n 

Toircond(' al..- l!refiÏN (~Pl.) Ph. Pc'Ci"lt'PII 

Uijt onze ordinaire eoiiPgiale Vt'rgadt-t·ijngt' vatult-n 

19 .I ui ij 1 791. 
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\'ïj hebbt>n benevens Ued ~eeer·den van den 4 july 

lest, seer wel ontfan~en dt> copie requeste ~epresentf'f'rt 

aPn Sijnf' Majt'stf'it door AlexarHler Hat>lt>wijck met con

sorten tot "lalde~f'm op t<' richten ef'IH" camt>r van Hhe

torica, ten t>ijndt> van door lwt verthoont>n van thonnet>I

SJlf'lt>n te vt>rhetert'n df" uytspraeckf" der vlat>msdw taelf" 

<'JHlf" te hf"trachtf"n Pf"Jlt' mf"eniPre wt>lsprekenthPyd, op 

Wf"lcke rf"<(llf"Ste lTf"rl ons hij den hero1wn hrid belast 

hef"ft te dienf"n van ons advijs, naer gelwort te hcblwn 

de wt>th van het voormPide 1\IaldP~em. 

\Yij hebhen in opvolginge dier copie rler geseide 

requeste, hij brief van den 6 der genwlrlP maenrl, toegt'· 

sondt>n af"n rif" wt'lh van Maldf"gf"m, tf'Iwynde dat sij ons 

op dt>n inhonrlf"n dif"r hun oordt>f"l soudf"n lwhlwn laf'tPn 

trwcomen, waf"raen sij hij hrif"f van den 19 df"rsf'IVI" 

maend, dit' wij hij copif" hiPrnevPns lwhlwn voldaPrL 

Ued sal uijt dPnsf"lven hrif"f claf"rf"lyck lwvinden dat, 

volglwns lwt oordeel van wt>thowlf"rPn van hf't nwer~f"

sPid \lalrlf"gem, uijt r)p cn·atiP van df' gPprojt'clf"t'rrlf' ca

lllf"r van Hlwtorica, f!t't'ne vrucht Pil can rt'snltt'n'n, in 

tf'gPndePI dat df"sf"IVP f'rf'ctif" mef"r schadf"lyck als h:wt«'· 

ly<'k soude wPsPn voor dPn landshauw, voor soVPPI dat 

notoir is, soo dPn gf•roru"n hriPf sPgt, dat dt' kindPrPII Pnrle 

donwst i CfUPn van df' I andsl iPdPn, 111 i tsgad(•rs d(•gonnP van 

dPn ambac-htsman, diP hun soudf•n l)f'sig hotHIPn in d(• 

wetPnsf'hap van Hlwtorica, daPrlrH' soudPn moPtPil lwstP· 

den e·Prwn !lf'kf'n•n ti.idt die· Rij noeuldig lwhhPn tot lu•t 

doen van dc·n landhauw, oftf' lot volhringt•n van andt•re 

dPvoin·n van htllllll' rf'liJH'f'livP funf'tit·n, oftt• dt> pr·ofes

t'Ïe•n nu·t dPwe·lcke· sij fiiOf'l!•lJ suhsi~;tl·n·n, dit ahstnwt van 

de~ qu:u·d" f!e•volgPII, dPhauf'llf•JI, f!PVI'I'hlt•n f"lldf' dif"J'I-(1'· 

I p·kp on Iu· ij le·n w:wr Hl'll dt• ext·n·i I ÏP df•r I holllll'l'l ~'JWII'Il 

lf'll land1• doorf!aPns syn l!t'f'XJHIIH'f'l'l, orn wt·f,·kp n•d1'1l 

de· llflf!f.(t'sf'idP Wf'thhoudPn·n van \l:dd•·l!''lll hij dt•n 

rru·Prf!N'Ïit·t·nlt·n hrit·f oot·k Sl'f!l!t'll, allf' VPrSof't'kt•IJ van 

dit·rgPiyt·kt· SJWit·IJ lt·cl•·nt m•·•·r dan 1(, jat•rt•n lf• llf'hllf'n 

gt•f'Xf'W!f'I'J'I t•IJdt• Vf•rllflclt•lt. 



Wij moett>n alsnu hij het ~onne de weth van Malde

~em te kennen ~eeft, no~ voe~en dat de ondervindin~c 

uie wij hebhen ~ehad we~ens de slechte uijtwerckselen 

der ~eseide thonneel spelen ten platte lande, ende het 

verlies van soo merckelijckPn tijdt die het leeren, exer

ceren, ende voordere accessoiren noodsaeckelyck moeten 

verslinden, ons t'anderen tijde lwhben ~enoodsaeckt ons 

te stellen binnen rle jurisdictie van den selven platten 

lanrle, ~eene consenten meer te verleenen tot het verthoo

~en van dier~elycke spelen, tot soo verre dat wij alsdan 

aen rle procureurs postulerende voor onsen colle~ie, heb

ben verboden voortaen aen ons te presenteren et>nige 

requesten tenderende tot het becomen van consent om 

te verthoo~en eeni~e theaterspelen ; ledent weleken tijdt 

oock binnen de jurisdictie van den selven platten lande 

~eene spelen syn verthoont geweest nochte oock reques

ten tot becomen consent syn gepresenteert. 

Deselve redens die alsdan suhsisteenlen, svn alsnu 

merkelyck aen~e~roeijt, sonderlinge met opmerck tot de 

vermeerderin~e van het perijkel resulterende u~·t de fre

quente hyeencomsten van het volck, ende de alsnog per

durerende verschillentheydt van ~evoelens, wanof tle sup

plianten hij hunnen requt>stt> t>t>nswee~s ~cwae~ syn mae

ckende, Pnde sf'lfs ten faveurt> van hunne \THf'~e syn 

proclameren de. 

Om alle wt>lcke redenen wij ahsolutt>lyck van gevoe

len syn, ~elyck oock syn wethoudt>ren van het meergt>

nwlde Malde~em, dat uyt het étahli!"sPmPnt nm ee1w 

camPr van Hhetorica, niPt allt>etwlyck gPen het minstt> 

voordePI Pn can rPsult<·ren, nt>ntaer dat ter contrariPn 

daer uyt noodsaekt>lyck moet vol~t·n ~root n•rlit>s \'all 

costelyckpn tydt, vt>rmindPrin~e in dPn landhauw, mur

muratip van veele alJIIPrs t>ndP mt't>siPrs wit>ns kindPren 

Pnde domestiquen hun je~ens wil endt> rt>dt>n tot hPt lw

drijf der t honnPe lspe!Pn wi IIPn ht>~t>ven, meNdPn· ver

slappin~e in de zedt>n, occasien van drincken ( weleke in 

dt>n ~rond lwt hesondt>rstp motif is van dt• suppliant, 11'

weten om syne herht>r~t> hy requPstP ,.e,·melt. a lwaer h~ 

de ver~adt>rin~Pll de rl'torica wil houden, endt' ~t'Hll~t·nt· 
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ln·k oock dt> f'XPrcitiPn van dP lwtrachtf' thonnf'PlspPlf'n, 

aldus in f!:root df'hit van dranek tf' hrinf!:t'll) f!:Piyck oock 

occasien niil llt'baucht>n, l!f'Vt>chten f'IHif' andt>rf' dit>rf!:P· 

1~-ekt> slt>chtf' l!f'volf!:Pn diP. noijt PPUÏ~! ~of't Pnde altijdt 

mN•r oftp min IJlWet veroorsa<>ckPn, ~Pvoli!f'ntlyck dat 

lwt voor ht>t l!f'lllf'f'nebest smult> convenierPn dat ht>t v<>r· 

sof'ck van dPn suppliant sonde worden l!eexcusf'ert. 

\Yij bPtrauwen hiernwJe a<>n lJPd r<>quisitif' tf' !wh

hen voldaen <'IHif' heblwn d't>ere nwt alle hool!achtini!P 

te wesen ... 

Den 10. aug:usty 1791. 

:\I. :\laroulx d'Ophracle Haed ende procureur g:enerael 

van Ylat>ndf'rf'n tot Gt>nt. 





DlUE BRIEVEN 

VAN BERNARD VAN HECKE, 

SOLDAAT ONDER NAPOLEON 01 

Bernarel van Hecke werd geboren te Evergem op 

31 October 1787. Hij was de zoon van Pieter en van Ju

doca Geirnaert. Benevens deze inlichtingen geeft de con

criptielijst van het jaar 1807 (2) volgende gegevens over 

hem: 

Gestalte : 1,605 m ; haren : blond ; ogen : bruin ; ha

viksneus, ronde kin, gebruinde tint, golvend voorhoofd, 

grote mond, ovaalvormig gezicht. Bij loting had hij het 

nummer 81 getrokken en werd aldus op 21 November 

1808 ingelijfd in het « légion de Versailles », 1Se lichte 

Infanterieregiment, 2e Cie, Se Bon. 

Op het ogenblik dat hij voor zijn legerdienst opge
roepen werd, was zijn vader reeds overleden. 

Hier volgt dan de correspondentie met :lijn moeder 

Je brief. 

(;esf"llri'Vt'll lOl purijs den 2J IIOV('IIIher 1808. 

Als wij nu 1wkomt•n tot verHt•yldf'n !VerHaillt•s) dt•n 20 van 

de rnaend en wij hPf,fu·n hinsl dil'uo·n da~ tit•n uren nwt•tt•n mar· 

t•ht~rt•n t•n wij wat•n•n ~f'lwel twiH door nat t•n als wij rwdt twt•e 

un~n van vt·rl!o•yldo·n wut•rt•ll lwhlwn wij t'l'lte ...... JII'Vrtlf'~l t·n wij 

zijn dat·r nurr toe J(l'rl':'ll tot twt·t· ... un·n in dl'n avond, Pn a lH wij 

( 11 IJt•zp ,.,,rn·Kpondt•ntio• Wl'rd mij zt•t•r lwn·idwilli11 ll'r inznl(t' 
l(f'~l·vt•n, door lwmiddt·linl( vun ons rrwdo·lid !Jr .. \1. Vun llyfto·, 
waarvoor hurtt·lijkt· dunk. 
Zio· o•vo·n•·•·rrK mijn urtikt·l : «IJ,. loll(t•vallt•n van Lt•on-1\lario· 
I lao·~IH·mun, Holdaal undo•r Nupolo·un ~. in Appo•ltjr•H vun Iu• I 
\lo•t·lj•·•land I V, p. 11:1. 

121 Hijk•ard•io·f t;o·nt, fund• IJo'•purto·rru•nl do~ I'EHt'UIIl, nr 151!:1, kun
l<HI Evr·rJl<'lll. 
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lot versl'yldPn waPrt•u was omwn dqw vereeud tol parijs inde Cas

sdrPns e11 wij uuwtt·u daer twee keere!J da!-(s exen·ie doen en wij 

zijn daer dt•n tweeden daf( f(eheel f(ekleed twct• paer )!ellen en een 

lanf(e IJlouwe broek en een lijnwacdcn l•ruek met een kort Ka

saksken l'n eeucn l•lauwe veste en eene mutse en een emde en een 

par sdwen e11 als ons Kieeren die wij acn)!edaen lwbben zijn wij ... 

koop !(cweest eu wij verzol'ken dat ;J:ij lieden haest zoud weder 

sehrijven want wij en zijn !(een aeht da::en zeker van dal'r te mo· 

f(en blijven en ik bernani van heeke bPn in dt• tweede Companie 

en piPter van yrwr i 11 d<' eersiP Compauie, het vijftiensic rezement. 

het vijfde patalion en wij zijn onder de saseuni en wij hehhPn 

daer weyni:: tijd om icd te doen want wij moeten 6 uren da::s 

Pxersiee doen, daer mede sluytPn wij onzen hrief en de eomple

menten aen miju zusters c11 ::eheel miju familie. 

l'it·ter van ijper. Beminden vader ende :\loeder ende zusters 

en ::dwel mijn familie en wij zijn versehccn, nwcr wij zijn alle 

da!-(cn te )!aeder, en wij hPhhcn dezen hriPf te zamcn 1-(csdJrPvcn. 

Hernardus van heeke. 

pietcr van ypcr. 

Zoals men kan opmerken werd in deze brief ook 

een korte ~roet opgenomen van ZIJn dorps~enoot Pieter 

van Yper, in hetzelfde re~iment ingelijfd. 

2e brief. 

paris den 31 January 1809. 

Sen Beminde !\loeder, 

Ik hoope dat dezen UE. in volle f(ezondheyd sal viuden wat 

mij acnf(aPI dat ::ael ::od zij l(Pdankt n·dt'lijk. 

1\'u diPlil dezeu om UE tt• weusehen el'n l!eluk zalif( nieujal'r 

bt•nt·vens aeu mijul' IIPmiude Susl:·rs en Swaef(ers vervnldt rnl'l 

zef(ell 1'11 Beul'dietie van dl'n ht•mel op dat dt•u het•n· UE zoude 

f(elieveu te spaeren vau :tilt• ouf(elukkt•IJ op deze wt•rdd. llaer hij 

wpnselw ik l/E veel ze::eu l'n lwuedietit• van den lwnwl in UE uf

faireus e1ult• t•eu lank Pil ::elukki:: lt•ven op dut ik IJUI( nu•nil!e 

Jaeren at·u lil<~ zoudt· t•onneu vt·rnit·uwl'n dPn wenst·h die ik lil<: uyt 

den f(rtJnd vun mijn lu·rlt· sijn wt•nst·lwndt• I'IHh· het is daProm dut 

ik t!aPf(elijkx f(tHI sijn hidtfputfp om dut ik no!( het ~eluk zoude 

t"tlllllell hehht•n va11 mij 1111'1 l!E al \'l'rt'l'lli!(t 11' ~ij11 ende 11111 tiE 
te t'tJJIIH'II looJJPII mijnt' kiHdPrlijkt• liefde de )!OIIIH' ik lul 1111 lot• 

hehbe ende dt• f(onne ik lltl)'l en zal laeh'n 11' mJdt•nHI<IPH. 

Ik lwhh .. alhier tPII huyzt• va11 d'lwer Ik La faillit• !(1'\\t'l'~t 

111:1er lot mijlll' VPI"WtJIJtJprÏIIf(t' 1'11 Ju•J.Itt•IJ ik ht•JII llit'l t'UIIlll'll \"ÏII· 



den. Daerom ~IJn ik UE hiddt•JHie van eens aen hem te sdirijven 

op dat hij mij het plaisir zoude doen van voor den Commandant 

te spreken oftt• g;elidt mij te antwoorden met een Brief daer in 

aen sijn adres ik zal dan aen dien heer den llrief selfs hehandigcn 

ten waere dat wij vertrokken waeren het gonne naer alle waer· 

sdlÎjnl'lijkheid waer sal sijn want Je revue voor den Keyser ge

passt•enl hehhen zoo dat wij alle ure staen te vertrekken, en vol

gens Jat mt>n seyt sullen wij naer Stradtshourg g;aen in Duytstland. 

Daerorn en moet U niet naerlaeten van mij te antwoorden op het 

hier onder adre~, inJien ik alhiPr nog eenig;hen tijd hlijve zal ik 

naer een remplat"ant sien, ende zoo !west dat ik van cencn weet 

zal ik het aen (;E Jacten weten indien den Pris ons zoude t"onnen 

at"eomoderen want ik maer en vcrlange van bij UE te sijn, want 

ht'l gerneene Sprek wort segt oost west, t'huys best. 

De complimenten van picter ijper met wicn ik alhier scer 

goede Kennisse sijn ende den go1men welvuerende is, gelieft de 

Complementen te doen aen sijnc ouders en Susters ende gelieft 

hun te seggen Jat hij sijn geit! outfangen heeft. 

BetrauwenJe dat UE mij op het ontfangen dezer seffens sult 

antworden, versoeke ik UE moederlijken zegen en Bendictie ende 

sijn met een diep kinderlijk rcspel"t voor het leven. 

UE dienstwilligen dicnacr en zoon. 

:\lijn adres 

A :\lonsicur Bernard van !weke, Chasseur à la 2iemc Comp. 

rlu 5it"me Batuilion au 15ieme H!'g. d'infanterie légère au quartier 

de papt"n court 

à l'aris. 

IJe l"omplementcn aen rlc ouders van pil'!Pr plass«"haert. 

Hierin bemerkt men duidelijk met welke kinder
lijke eerhied en sterk heimwee deze hrief geschreven Is . 

.'Je brief. 

Frandort rlen lil Det•emlwr llliO. 

Ik lwh uw1·n J,rid van II1'1(1'11Mtl'n IHJVI'IIIlwr ZPt·r w1•l untfun;.tt•n 

wat•r in ik ZÎ•·n dat gij UE IHJI'h al in ;.t•wd1• I(I'Zflnlllu·yt :r.ijt uyt· 

;.ti'IIIHn1·n rniju 11111f'd1·r dat ..:ij ;.t1•lu·1·1 zil'k lw1·ft ;.tt'WI't·~t lll!ll'r ik 

JII'YZI' rrwt dt• gratio• vun gurl dut ;.tij lw!l·r zijt ;.tl'lijk ik tut n11 ltw 

IHJI'k ;.tud zij ;.t1·Jufl IIIJI'!J in I(OI'If1• Jli'ZIIIHJIH•yd Jwn, o•IJ n11 ll•;.tl'll• 

wuurdig dat wij nil'l z1111 z•·••r pluo·gt o·n zijn van do• wuo·hlt'n ;.tl'lijk 

a[H Vflflro•n 1'11 VUil do• I'IJI(I'fMf'lll' gowdt•n•n uJ diP zij I(I'VIliHfl'll in 
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de Studt. .. zpydt• PIJ zeyde dot•kpn en wollegoed dut. .. lu·hhen moe

ten verhranden tol vijf lwndert wugeiJ dut hehhen wij vHhrund op 

vijf dagen PB tegenwordig en is er geen apreentie van Ie vPrtn·t·ken 

en daPr word veel gesproken dut wij dan IJoeh cenc mar11l of twee 

in de stadt zullen hlijven liggPn en gij lieden schrijft mij van per

misse Ie vraegen om met verlof nat•r huys te komen maer dat en 

kun ik nod1 niet verkrijgeiJ waiJt ik en hehhen noeh IJiet laiJge 

genoeg daer hij in diens geweest en tegenwortlig en zijnder nJUer 

zes van hoiJderd mannen die mogen zijiJ IJaer huys ;.men voor zes 

maenden van de onste soldaeteiJ en dienen hrief die gij mij heht 

afgezonden van den IJegensten novemher met de zes fransehe kroo

nen daer in die heh ik zeer wel ontfangen, daer ik zeer over he

danke en tq.:enwordig zijn wij :.:ot'd in de kieeren en van ijper 

het•ft zijnen hricf die zijn vader hem heeft afgezonden van den 

november ooek zeer wel tJIIt ~angen met vier frunsche kroorwn daer 

in t•n dat hij zijn vader ducr over lll·dunkt. 

En ik en kan niet marH(nen·n van mijiJ moeder t'IJ mijiJ zus

ters een goed en zalig nieuwjuer te wen:;ehen IJaer ziele ende naer 

lirhaem met eeiJ goed en een zali:.: lang leven en VPel nunolgherHie 

en pieter van yper die zijn vader en moeder en zusters ook een 

goed en een zali:.: nieuwjaer ... ûel ende naer lielJUPm met een goed 

en zalig lan:.: leven en veel naervolgPnde. picter van yper. 

\Yaer nwde ik hlijve UE oodmot'digstt'n dipnaer. 

Bernanlns Van het·k<'. 

:\lijn adres 

:\lonsieur Bernard van herke, Chasseur an !:ie n·giment d'in

fanterie légi·re, Ier Bat., Ie Comp. 2e division du 3e Corps d'urmee 

allemagne à frandort. 

Na deze laatste brief van Bernani nm Heeke, waarin 

opnieuw duideli_jk het heimwee spn•ekt, n·ntam Zl.Jll fa

mi I ie ~!:een teken van leven meer over hem. 

Op Jl) Scplt'mber lB 18 werd evenwel aan de familie 

een ambtelijk stuk overl-!:entaakt- tot op heden bewaard 

en wuarvau hiernaa"l een fotot"opie afw,drukt wordt 

waaruit blijkt dat hij op 12 November 1812 in Husland 

kri_j/-!:s{!:cVall/-!:Cn werd /-!:t'Homeu t•u op l .I anuari 1Bl3 \'all 

de offieit:Je lijsten 1-!:t.'sehrapt wenl. 
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EEN ONBEKEND BEDE V AAHTV AANTJE 
lliT ~IALDEGEM- DON I\.. 

ln het standaardwerk van Emiel \'an Hetu·ck «Les 

drapeleb de pèlt'rinage en Belgi<JUe et dam les pays voi

sins », Antwerpen, 1922, vir11len we op pagina 105 de he

schrijvin~ van een vaantje van St. Cornelius. 

« \' an links naar rechts, de parochiale kerk van 

Donk, toe{!ewijd aan de H. Cornelius il I. Het betreft 

een modern godsdienstig gebouw, opgetrokken in de 

spibbogenstijl van de XIII~ eeuw. Bomen zijn geplant 

langs de zuiderkant van het Godshuis, rond hetwelk wan

delaars slenteren. In de bovenhoek wordt de verschijning 

van de H. Cornelius, omgeven van et·n stralend licht, uit

geheeld. Boven de kerk een band met. deze woorden : 

1-1. COR.\El,/S bid voor ons. Onderaan de rand is met 

Gothische letters deze tekst aangebracht : 1\.erk van 

Ooru·k (:U aldeglzem}. 

Steenflruk uit het einde van de XIX" eeuw, gedrukt 

111 het blauw, zonder aanduiding van de tekenaar, m<'l 

het adres van de uitgever : Lith . .J. B. I>. llemelsoet, hij 

St Baefs, <;t•nt. H. 152. B. 250. 

In onzP verzamclin;_! hen1st een vaantje, dat volledig 

O\crecn:;tl"mt met het hierhoven heseiiJ"eVPlle, wat de kerk, 

de homc11 en de wandelaars hetrcft. liet werd ;.!Pdrukt bij 

dezelfde persoo11 : Uth. }. H. IJ. 1/euwl.~o<'l, hij St. Haafs, 

f;('fll. IJe plaats vau de 11. CorrH'IÏut; in de linker hoven

luwk j., ct·htt·r itq!;t'llollletl door· ( ). L. \rouw. l11 de hand 

hoVI"II dt• kPrk lt·Zt'll Wt~ : 11. !l/:1 I</ I hid l'oor 011.~. On

dt~raan dl' rand is uwt (;othisdlt· lt'ltf'l"l'l dPzl'lfdP tl'kst 

aan;.:-t~hrat·ht : A t•rl. vau IJ~~tu·l.- ( Malclt•f!,ht•fll) maar daar

ondt·r i11 er hijgP\'Ot';.!d : Hl'tlt•l'tlftrl '''"' ( ). /,. I·. l'tlll tour
ti t'.,. 

11 I I 1 .. par .... hial•· k..rk i~ ln<"l(<•wijd 111111 d•· 11. Jmwf. 
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Hoo~te en breedte stemt volledig overeen met het 
vaantje van St. Cornelius. 

Dit vaantje is sinds lang niet meer verspreid te Mal
degem. 

Als « Han(lboekje voor de ommegan[.!: van 0. L. 
Vrouw Donck » gebruikt de ~eestelijkheid : «Vergeet de 
Smert UWEH MOEDEH NIET - Negendaagsche Oefe
ningen ter eere van Maria 's Zeven \Vei;en voor Rozen

krans & Omme~ang. Gent, Sint J oseph's Huis, Drukkerij 
H. Vander Schelden, Onderstraat, 20 - MC!\IIY ». De ker
kelijke ~oedkew·ing van het devotieboekje dateert van 

2(> Juni 1880 en is getekend ·;· HENH. Biss. van Gent. 

Er hestaat tevens een BEDEYAAHTLIED DER Yll 

WEEEN VAN 0. L. V. te DONCK. Zangwijze : 0 

Cor .Jesu n. 42 van Lofzan~en ; het telt zeven aehtre~e
li~e strofeil ! Als drukker wordt vermeld : Drnkk. Stall

daert, Malde~em. 

H. VAN DEH LINDEN. 
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UE FAMILIE HYSEHHOVE. 

K"-AHTIER~TATEN RYSERHOYE-CLAEYS 

Het vraa~t jaren werk, een belworlijke kwartierstaat 

van een familie op te maken, daar men hier altijd staat 

voor opzoekin~en in veel verschillende dorpen en steden 

en daar men niet alleen een hepaal1l ~eslacht van dezelfde 

naam, maar steeds 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ... families dient 

op te sporen. in rechte lijn. Een massa personen zijn 

daarbij betrokken, doch men verricht de arheid niet uit

sluitend voor zichzelf. Zeer talrijk zijn de no:.r levende 

mensenl!roepen, in een wijdere krin:.r, die een aanzienlijk 

f:!;edeelte van hun voorouders in onze kwartierstaat zullen 

tertlf:!;Vinden. 

Voor f:!;ewone families in Vlaanderen, ZIJn de kwar

tierstaten zeer zeldzaam, die verder dan Z<'S à zeven ge

slachten terul!l!aan, in alle richtingen. Zon•ler pretPntie 

kunnen wij hier dus van haanhrPkPnd werk :.rewa:.ren, op 

het gebied van de hij ons al te veel verwaarloosde familie

kunde. \locht deze publicatie dan een lwselwidPn model 

en tevens een spoondag zijn ! 

Typografisch hiedt hPt uitgPven van kwartiPrstalf'n 

ernstige moPilijklwden. liPt formaat Is zt'f'r hep!'rkt PH 

toch diPnt dP overzichtPiijklwid overal hPwaanl, zoniPI 

wodt de noodzakPiijkP ovPrvhwd van maiPriaal hijna 

onhruikhaar. \Jpn nuwt op Pik ogPnhlik df' oudPI's PIJ dP 

kind•·rpn ktlllfl<'ll aarwPnkopp•·IPn, all'look lwt verdf'r fa

rniliPVPrhand vaMII'ItPIJPn, ook in PPII doorlopf'rulc IPkl'lt. 

f)pzp id•·ntifi1·atiP i" van h!'l hoogsiP lwlang. Daar·to•· Ïl'l 

Pl'll aang1•pa,.;lf• 1'11 Zl'f'r nauwkPurig1• numnH•ring nodig. 

\\'at d1• hiPrna volg•·ruiP kwartiPrHtalf•n hf'!n•ft, wordt 

f•r Vf•rlrokk•·•• van mi_jn f•JgPn kindpn•n. Zi_j kri.jgf'n 

dul'l lwt Honu·ÏJJMI' f·ijf1•r I vt',t'11· IHJJJ naam, gP:f.ÎI'Jt 1-ij dl' 



eerste ~eneratie uitmakPtl. H mr ouders hekonwn het 

cijfer IJ, de grootouders het cijfer 111, de overgrootouders 

IV, de het-overgrootouders V, Pnz ... Een ePrste oogopslag 

laat dus altijd toP, onmiddellijk te hPpalen nwt w<·lkP 

g<'rwratie men te doen heeft. 

Na dit Homeinse cijfer wordt er telkens pen letter 

aan~e~even. Deze lett<'r verdeelt de behandelde voorzaten 

in takken of families, wat vooral van belang is om de 

moederlijke lijnen gemakkelijk te kunnen aansluiten. De 

betekenis van deze letters is de volgende : 

Vaderlijke lijnen : 

A helwort tot de tak Hyserhove : 

B Van Hulle (Hosalia) 

C Verheire : 

)) De Wulf : 

E Quyssens : 

F Cornelis : 

(~ De Loof: 

:vloPderlijke lijnen : 

K helwort tot de tak Claeys I Gommaar) 

L = Zutt<'rnwn 

M \'ernit'st : 

N Van Huilt' 1 Nathali<') 

0 l>t>jat>ghPI"e : 

I' Claeys 1 Hosalia l 

(} Copp<'jans : 

H 1\lat>nhout. 

Bovenstaand!' indeling \'Of'l"t ons tt>rug tot Zf'Stien 

kwartÎNI'n in dt> \'" genPratil'. I>P Zl'stien pt'l"soru'n dit' 

aldaar voorkonwn, wonl1'n dan t'lk afzondnlijk als \'t'r

trekpunt genonwn Hlor dt> volgend1' geslaehll'n : al wi1' 

tot hun gr<H'Jl lwhoren, blijven ook vnder hun kPull'lh'r 

lu·houden, zoudPr dat l'r daarrta nog g1'splitst wordt. 
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Eindelijk krij gt ied e r pe rsoon zijn gewoon nummer. 

Er we rd echte r nie t ve rtrokk en va n nummer 1, doch we] 

van 401, om a ll e verwa rrin g te ve rmijden, ve rmil e r 

circa 300 na amdral!e rs R yserho ve, in he t eer t e deel , in 

volgorde ge numm e rd werde n. Ge ne ra ti e I om va t dus : 

nrs 401, 402, 40:3 ... ; ~e n e ra ti e ll (de oude rs) : nr 410 
e n 411 : gener a tie 111 (de groo toude rs) : tll"S 412 à 415 : 
gene ra ti e JT : nrs 416 à 423 : ge nera Li P V : nrs 424 à 

.:1 . :~9 : ge ne rati e YI : nr 440 à 471 ; gene ra ti e VII: nrs 

472 à S:)S : gene rati e VUl : nr S36 à 663, e nz ... 

() .. paslo rij va n Kn l' sse lare. )!t• houw d in I i 79 t'n )!Pdure ntl r tk 
Fran :;p l ijd ll('lrokkt•n door vt· ld wadll t'r Dt' Swapf. 

\ 'Nmit )o; al dezc pc rsonen hic rna in volgord e behan

deld word(·n, ondcr hun pe r,:;oonlijk numm e r, d l' f'c ht

ge note n bij e-lkaar, i:o h f' t 11ilnRt ef'n vo udi g h en teru g te 

vindc n. Dit werk wordt ovf' ri gens nog aanzienlijk r

~c makkelijkt doo r he t inla ssc n \ ' <llt de ovcr·zichtelijke 

tabe ll c n, di e te lk f' ns cen volledi g kwartier aangeve n, voor

zi e n va n de juiste- numm c rin g. 

\Va nn ee r wij b ., vóó r een ze kcn' naam, de identifi

ca ti e « \'lii.A.S:)9 » na nlrc ffc n, dan be te kent ZHlb dnt 

;renoemd c persoo n be hoor t tot dc acht ste gcn ernti e, tot 

de voo rond e rs van Rysc rh o c Karel -Lu do i ' U S ( V.AA24 ) 
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<'11 dat al tlt> hijzondt'r·lwdl"l1 l"l1 data te ,·indt>n ZIJ11 o11dt>r 

nr 539. 

Tt>11 t>i11dt> plaatsnrimtl" tl" winrw11, wordl"n voi/.!PHde 

H'rkortil1~f'l1 in dl" tekst ~Phruikt 

0 = ~eboren : 

x 
.1. 

' 

l!ehuwd : 

ov·t>rlede11 

echt~. = echt~e11oot of t>cht~e11ott> : 

wt>d. = weeluwnaar of wecluwP : 

fs = zoon van : 

fia = dochter van 

K11ess. = K11esselare ; 

Oed. = Oede"Jem : 

Bt>ern. BePrnem 

St-Jor. ~int-.1 oris-tPn-DistPI 

GA. = Gt>mPPntParchiPf: 

SA .. = StadsarchiPf : 

HAB. 

HAG. 

BPv. 

Kzl. 

Hijksarchief Brug~<' : 

Hijksarchief Gc·nt : 

BPvo I kingsrPgistPr~ 

KiPzt'rslijstPn ; 

Stvg. = Staat van ~ot'ciPrt'JJ 

I"Pf!;. = rPgistt'r of hcwk ; 

f. = folio. 

Voor r)p gPnf'ratiPs I à V worriPn, waar hPt mogPlijk 

rH, zeven lichanwlijke eigPmwlwpJwll in hf'knopt<' vorm 

aangPgf•H·n, onmiddPIIijk na de naam 1'11 stPPd~ in dt>

zc•lfdf• oniP ; dP IPPIIItfon wordPn door vraagtPk<'ns aan

gPvuld : 

hl., zw., donkPrhl. _ lraarklt·ur ( ldond, zwart, donkPr· 

hltHrd I ; 

~rijK, hh~., hr. = o~Pnklt·ur 1 ~rijs, ),lauw, J,nrin, grot>n I 

IJ,:Ï(I - "'·lwdPioml n·k a lH volwai'4KI'Ill', O,;)(, m : 

(,(,;, - :.Wi-!laltt· alK volwaKKI'JJI', (,(,;, 111; 
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76 = gewicht (normaal of gemiddeld ) als volwassene, 
76 kg; 

85 = be reikte leeftijd in jaren (sterfjaar - geboorte
jaar ) ; 

kanker, asthma ... = oorzaak van overlijden. 

Bv. : bl.-blw.-0,58-1,70-64-71-:Hiep, achter een bepaal
de naam ~epla a tst, betel ent : deze per oon had blond 
haar en bl a uwe ogen, een ch ede1omtrek van 0,58 m, hij 

was 1,70 m groot en woo~ normaal slechts 64 kg; hij 
werd 7l jaar oud en stierf aan griep. 

De Dorpstraal van Bcernem, in 1895, vóór he t slopen 
van de oude kerk. 

GE IERATlE l. 

I.A.401. HysPrhot•e Codeliel'e, donkcrbl.-bhv.-?.?-?-?-?; • Bee r
nem 26 Jun . 19'1· 1. 

I.A.402. R yserhove Lutgardis, bl.-blw.· ?-?-?-?- ?; • B ern. H 
Muurt 19'1·5. 

l.A .403. Hyserho ve Aru1elre, donkerhl.-br.-?-?-?-?-? · " Beern. 
18 Sept. 1953. 

GENERA TIE Il. 

1/.A .41 0. H. yserhove A I fons-Custaaf-Tr' illibrord, bl.-blw.-0,58-1,67-
66- ?-? ; " Kn e s. 5 Nov. 1920 ; on den ij ze r, Klooster trant 50, Kne s. 
Zie nr 193 in Deel I ; x Kncss. 5 Jun . 19,~3 m I : 

II.K.41 1. Claeys Maria-Eiisabeth, donk rbl.-hh .-0 5·1-1,65-56- ?
? ; " Kness. 2,1 Aug. 1924 ; zond er beroep. 
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GENER:\ TIE lil. 

Jlf._-I..-H2. l(vserhon' .-l.dolf, donkt•rhl.-l(rijs-0,57-1,68-70-?-? ; 
o Kness. 13 .:\ov. 188::! ; aanm·nwr, .\ïeuwstr. 2-1, Kness. Zie nr 1 I 1 
in Dt•t•l I. o.a. S<llnenstt>llinl( van zijn v;t•zin ; x Kness. 27 Jan. 1910 
llll't : 

l/l.E.-H.1. Quyssens :Haria-Ludoz-ica, hl.-hlw.-0,58-1,56-66-?-? ; 
" lkt>rn. 28 FPhr. 1878 : zondN lwroPp. 

111.1\.A-l.J.. Claeys .-1./oïs, donkerhl.-hlw.-0,55-1,68-68-?-?; o Kness. 
6 St•pt. 188-t ; landbouwer, i\'it>uwstr. -lS, Kness. Oud-strijdPr 1911-
18; 8 frontstrPpen. Oorlov;skruis met Palmen, IJzerkruis, Vuurkruis, 
Herinnerinv;srnt>dalie, Zt>v;emedalie ; x Oed. 3() April 1913 rn<'l De
spit>v:elaPrt' Zenohia, " Ot>d. 7 Au~(. 1888 Pil t Kness. I Jan. 1921 ; 
x Ot•tl. 26 April 1921 met : 

111.0.4-I.i. Dejaeghere Floricla-:llaria-lrma, donkerhl.-hr.-0,55-
1,66-80-?-?; "Oed -t ~uni 1900; zonder lwroep. 

KindPrt>n van Claeys Aloïs : eerste huwelijk 

I) Gt>rard. " Kness. 20 .\lei 1911 ; x met ClaPys (;errnainP, o Kness. 
6 April 1918 ; Geuzestr. 2, Kness. ; 

twet•dp huwelijk : 

21 Erna-.\laria, " Kru·ss. 22 i\ov. 1922 ; x met Serlet Rol(t>r-Jozef, 
o Oed. 11 Juni 1922; K!oosterstr. 27, Kness.; kinderPil : 

a) Rohert, o Bet•rn. 8 :\ov. 1916 ; 

hl :\orhert, o BeNn. 12 l>t>e. 1951 ; 

e) Lue," Bt>t>rn. 30 "aart 1953 ; 

:JJ \laria-Elisalwth. " Kness. 21 Ani(. 192-1; zre nr II.K.-111; sa
rnenstt>llinl! van het )!;ezin in Dl't>l I ; 

IJ Henrit>tlt·-(;t•IJrp:ettl', " K111•ss. I April 19:l6; x K111•ss. 17 Ft>hr. 
1955 met Coort>rnan Hol(er, " .\laldei(Plll 9 .:\uv. 1932 ; landhou
wer, :\it>uwstr. 15, 1\.nes~>. 

GENEHATIE JV. 

I V.A .416. Uyserhm·e lh•odatu.~-1\'duard, zw.-hlw.-0,57-1, 70-75-88-
IJUderdomMzwaklu·id," Bet•rn. 26 Juli J8:l9; t Kness. I 'laurt 1927; 
handelaar l'll VIJr-rman ; zit• hijzunclt•rllf•dt•n in Del'l I, nr 99 ; su
mt>nstdlin,.: .,-an zijn ,.:t·zin, nrs J:tl à lil ; x St-Jur. 20 April 11!66 
rrwl 

I V.C..J./7. V erlu•irP V i rginh', diJnkl'rhl.-hr.-0,55-1 ,52-5S-68-plt·u
ris, " SI-Jor. 16 Juli 1812; t Krwss. 29 i\uv. 19119; winkt·lil'rStl'l". 

I V.f:..t liJ. Quy.~.~t·n.~ l,t•tmdn, hl.- I d w .-0,58-1, 7 1-811-82-asth ma, " St· 
Jur. 27 Ft•l.r. 11!15 ; t St-Jur. 21 April 1926; lancliHIIIWt'r; x St-Jur. 
2H Juli 187fr rrwl : 

/V.{;,.IJ'J. /Jt• l,oof Utwt!it•, zw.-,.:rijM-II,S l-1,7:l-6ll-ll2-kankl'r ( dnr
rrwn), .. 01'cl. 10 Alll!. l8SI ; t SI-Jur. 11 \laarl JIJ:li; lancllwuwslt·r. 
Lt·a11clc·r ()"Y""l'llfl wc·nl J!l'lwrt•ll «up '1 lluf ,., t'l'll lwc·rclPrij lt• 
SI-JuriM·Ic·ll-lli"!l·l, «up clc• llarm va11 clt• Vaurl frit-hliiiJ! llc·1·rrwm) ; 
zij11 vrcww waH l1ijuu lit·ll juur jCJIIJ-:1'1' clu11 lrij ; lll'iclt• lwlrclllrclc•n 
lul 1'1'11 vrcwm •·n zt•c·r lraclitii'J.:I'Irullw l~twrc•JJJ.:I'Mial'lrt, waarva11 lu·t 
familh·,.:t·vcwl •·•·11 1.1'1clzurrrc- clic·ptc- lu·n·ikt•·. 111'1 ~t••;<:iJJ Vt'Mii,.:clt• zic·h 
•·c·rKI lt• B•·•·rJJI'JII, up cJ,. kaMic·•·llrui'VI', vlak IIUIIMI lrl'l 1\.aMit•f'l VUil 
B1·c•rn•·nr:. ''" Vl·rluriMcl<· i11 I Hili! naar c·c·r• ~trut•·rc· hufMlc•clt• lt· SI
JuriK·!I·JJ·IliM!I'I, Vijvt•r•lraul, wuur lu·iclc· uucl"r" Mti•·rvc·u "" 1'1'11 
~t•·hllwclc• clfll·l•ll·r v.-rd•·r lrl'l lwdrijf lolc·c·l uithui••JJ lul iu l 111j. 



Kinderen van LPander Quyssens Pn Rosalie De Loof : 

I) Theofiel, o Beern. 6 April 1877 en t Brussel ( St-Jans-.\Iolen
heek) 12 Au~. 1925, in huwelijk met Bertha Vandersrnissen, 
uit "\\eier !Lirnhur~) ; 

2) .\faria-Ludoviea, o Beern. 28 Febr. 1878 en ~ehuwd met A dolf 
Ryserhove; zie nr III.EAI3; 

3) Elodie-\farie, o Beern. U \faart 1879 en er t 6 Juni 1880 ; 
4) Charles-Louis (tweelin~), o Beern. 23 Fehr. 1881 en er t 29 

:\·taart 1882 ; 

5) Camiel (tweelin~), o Beern. 23 Fehr. 1881 en t te St-]or. lï 
April 19-~6, on~ehuwd ; 

6) Elodie, o Beern. 12 April 1883, wed. van Theofiel De Buysser; 
zonder beroep, St-Jor., \Iaria-Aalterstr. 17 ; 

7) \fathilde-Maria, o Beern. 12 MPi l88S; x met l\Jaenhout Ca
mie! ; renteniers te St-Jor., Maria-Aalterstr. 17 ; 

8) Leonie, o BPern. 14 Maart ]887 en t St-Jor. ]7 Fehr. 1889; 

9) Henri, o St-Jor. 16 Mei 1888 Pn er t 2-~ Oet. 1888; 

lOl Louise (tweelin~), o St-Jor. 26 Mei ]890; x met Clauws Alfons, 
wonend Beernem~tr., St-Jor. ; 

lil Levenloos meisje (tweelin~), o St-Jor. 26 :\lei 1890; 
12) Elisa-:'\faria, o St-)or. 22 Fehr. 1892 ; x met Vlaeminck Vietor

Joseph, wonend 1\Iaria-'\alterstr. 16, St-Jor. ; 
13) Adelina-Zenoritha, o St-Jor. 21 Nov. 1893 en er t JO Dec. 1893; 
l1) Gustaaf-J ozef, o St-Jor. 30 Mei 1895 ; handelaar-herher~ier, ~e

meenteraadslid te St-Jor. ; x met :'\Ia~dalena-1\laria Stock, wo
nend Dorp 2-1, St-Jor. 

IV.K.420. Claeys Eduard, donkPrhl.-hlw.-O,S5-1,65-65-8l-ouder
dornszwakhPid, o Kness. 4 Nov. 18-1.8 ; t Kness. 13 Juli 1932 ; land
houwer, eerst in Eentveld, later Nieuwstraat -~S ( Kluize l ; was een 
verwoed kaarter en Pen heste vriend van HyserhovP Deodatus
Eduard, zie IV.A..ll6 ; zijn vader stierf vóór zijn ~ehonrte, tijdens 
de hon~ersnood van 18·~8 en op 15-jari~e leeftijd verloor hij ook 
zijn moeder ; x Kness. 3 Fehr. lll75 nwt : 

IV.M.421. V l'rnie.~t Clf>mPIICl', zw.-hr.-O,SS-1,66-81-69-nuta~kanker, 
o Kness. 15 SPpt. 18S6 ; t Bru~~e (St-Jans-llospitaal l 18 \lei 1925 ; 
landlwuwster. DPze zwaarlijvi~e hopn•nvrouw liPstuurde haar ~root 
~Pzin met ~ezu~ Pn strPn~hPid, naar dP oude slt'lllpl'l, in t·hristelijke 
~et•st ; zij was ~oPdharti~, 111aar tt•vpm opvlie~etul van karaktt•r ; 
zij vrPPsde last nodt werk en durfdp on~Pzoult'n tlt• waarheitl lt' 
ze~~Pn ; zij en haar ~ehuwde zustt'r luttltlPn sanu·n 37 kindPrt'n. 
Vit•r van huur zon<'n maaktt·n dt' WPrPidnorln~ 191-~-18 1111'1', dtH'h 
kt'erdt'n l~t•lwtuiPn teru~. Kinderen van Eduard ClaPys en Cl~m<'tH'<' 
Vernit'st: 

I l Emid, o Knt'ss. I Au~. 1876 en nron!!:<'lukt t Knt•ss. I Juli 1912 
(uit et'n kerselaar ~~·vullen), in hnwelijk nwt i\larit•-Sophit• 
Serlt•t ; 

2l Henri (hij~t'naumd «ilot•r»), ° Krwss. 16 Jun. 1878, x Kness. 
1900 mPt 1nnu ))<' Spit'p:t'hwre, in 1!)2{) naar Amerika nrtrnk
kt'n; ll<'~en kinderen; dP vrouw t Swuu Lukt•, i\lunitohu (Ca
nada), ll l\1<'i 1951 ; 

3) Au~ust, " Kness. 31 Jun. 1881 ; x 111et Emmu \'ermt'Ïre t•n t 
Kru•ss. 20 Nov. 1!)37; mrdstrijdt•r 191·1-18; 

I l Aloïs, " Krwss. 6 St'pt. 188·1· ; x met Floridu-:\luriu-1nnu Dl'jae
~lu·re, zie ms III.K,II-Ien IJJ.(UI5; 



5) Yital, o Kness. 11 ;\ov. 1885 ; x mt>t Leontinl' Fran~oys, die 
t Kness. -1 Jan. 1915; 

6) René, o Knl'ss. 12 Jan. 1887 ; x met Homanie De Spiqwlaere, 
die t Kness. 25 :\lt'i 1951 ; oudstrijder 191-l-18 ; 

7) :\Iaria-Lutloviea, " Kness. 8 Juni 1888 ; x met Virtor Bouehé ; 

8) '\laria-Alida, o Km·ss. 31 Oet. 1889 ; wed. van Camiel Vanden· 
driessdw, die t Assehroek 2 Sept. 19-19 ; 

9) Ernl'st-Denis, o Kness. 26 Jan. 1891; op 19 l\laart 1913 naar 
Amerika wrtrokken; verblijft te Moline (lllinoisl, U.S.A.; 

10) Hippolitus-\\-illt"hrordus, o Kness. IS Au;!. 1893; op 19 Maart 
1913 met de « :\laurelania » naar Anwrika vertrokken ; x St
Alphonse (Canada) 27 Sept. 1916 mt"t '\larie Pouteau, uit Swan 
Lake ; verblijft te Winnipel!, l\Ianitoha (Canada l ; kwam in 
1952 voor drie maand naar lld;!ië ; 

ll) Bertha-:\lagdalena, o Kness. 5 Ort. 189-1 ; x met Juliaan Sierens ; 

12) Hilaire-_-\dolf, o Kness. 1 Febr. 1896 ; in April 191-1 naar Ame
rika vertrokken ; aldaar gehuwd ; woont in Florida, U .S.A. en 
heeft twee kinderen ; oudstrijder 191-l-18 ; 

13) Prosper-Albert, o Kness. 7 Mei 1897 ; werd het redHeroog uit
;!esla;!en door een Duitser, te Knesselare, Hellestraat, gedurende 
de oorlog 19ll-18; vertrok in Fehr. 1920 naar Amerika en over
leed in het hospitaal van St-Boniface (Canada), 7 Nov. 1920, 
23 jaar oud, ongehuwd. 

IV.0.422. Df"jaPghere ]oannes-Franciscus, donkPrhl.-hr.-0,5-l-1,85-
87-50-hartziekte, " 0Pd. -l Sept. 1872 ; t Oed. 2 Nov. 1922 ; koop
man ; hPeft vooral veel gPiedPn onder de opeising en verbanning 
van zijn zonen, gedurl"tHie de oorlog 1911-18, wal zPker zijn dood 
verhaast heeft ; x Oed. 6 April 189-l met : 

I V .().423. Coppejans Sylt'ie-Muriu, donkerhl.-grijs-0,5-1-1,63-55-?
? ; in leven te Oed., Bruggestraal ; " Oed. 29 Mei 1868 ; ;!epen
sionnet•nle. Zeer luidru•·htil!: en hardhorig. \\·as steeds een werk
zame vrouw, in dienst van haar groot gezin. Kinderen van Joannes
Frandscus Dejael!:here en Sylvie-:\laria Coppejans : 

I I Hendrik-Edrnond, o Oed. 9 Aug. 1891; x nwt Augusta Vande
vyvere ; Bruggestraat 51, Oed. ; 

21 Alida-\laria, o Oed. 9 l\uv. 1895; x ml't Gustaaf Despiegelaere; 
Hoog~traat 219, Ocd.; 

:$) Camilla-_\laria, o Oed. 21 \laan 1897; t Oed. 17 Jan. 190:l; 

I I J ui i u!!-J o~Pph us, o o .. d. 26 \Taart 1898 ; x met Emma BP lluert ; 
Blank .. nlwrl-(sc slwg, 211, St-l'ielt>r~ ( Brul-(ge) ; 

5 I .\ugust-J<JZI"f, " O•·•l. 7 April 1899 ; x met \largarita-Ju•·ohina 
:\liihl•·n, wed. van Jmwf Van Lands•·huut ; HuP de Iu LurraitH', 
n" :!5, ll•·ignu, Junu·t (I I en.) ; 

(J) Florida-\laria-lrma, " lh•1l. I Juni 1900; x nwl AluÏ!! CluPys, 
zie nr~ IJ 1.1\..111 1'11 111.0.115 ; 

71 L1•on·J•n•·f," (),.,J. 5 April I!J02; '"'l·whuwd; Hu1· JoMI'Jlh Stu
lirw, 11" 130, Oul-!rf-1· (Luikt; 

l!) Bl'lllllli-Jur.•·f, " 01·d. 8 01·1. IIJII:l 1'11 .. r t 111 ""''· I'J(J:l; 

IJ) \laria-\lagdall·lla," (Jed. IJ Nov. IIJOI; Wl'd. Ll'llftard Sti'VI'II!!; 
BrUI(I-!I'~Iraul rrt, o •.• r. ; 

1111 .\larl-!ar .. rlru, " ll•·•l. 27 Aul(. J!JOJ 1'11 •·r 28 Au~~:. liJf);,; 

I I) Flun·fftiffa, " C li-d. :HJ \Taart 1'107 ,." 1111 .. nk•·l•· mifflfll'ff ovl'r· 
lt~dcn. 



Uit dit alles blijkt, dat de vier j:ezin1wn van de over~root
ouders ( ~eneratie IV) ~amen jui~t SO kinderen telden. Daarvan 
leven t•r tlrans IlO!! een menil-(11' ·afstammelinl-(t'll in hl't binnen
land, in Canada, de U.S.A. en Bl-11-(isdl Konl-(o ; al deze personen 
kunnen hier dus, in de vol~ende l>ladzijden, hun voorouders tf'rug
vinden. Tot hiertoe \wrden alle ~e~t·vens ontleend aan het GA. f'n 
het SA. van de hetrokkt•n loealiteiten, de Bev., de Bur!!erlijke 
Starul en de Kzl., ve1·klarinl-(en van de nol-( levende personen zelf 
en aan een uitl-(ehreide, p!'rsoonlijke hriefwisselinl-( met al dezf' 
verwanten ; ook trouwhriPven, doodsherid1ten, 1-(rafsehriften, enz., 
werden herhaaldelijk 1-(l'hruikt. 

GENEHATlE \. 

V .A .424. l<yscrlrm·e Karcl-Ludol'ictts, hl.-hl w .• ":' -1,60-62-66-1-(riep ; 
o Beern. 21 1\Jaart 1810; t Ursel (J)ries) 3 Maart 1876; werkman; 
zie bijzonderlH'den in Deel I, nr 79 ; samenstellinl-( van zijn 1-(ezin, 
nrs 98 à 105 ; x Beern. 1 Sept. 18:~6 rnl'l : 

V.B.425. Van I/u/Ie l<o.~alia, hl.-hlw.-?-1,5.1-53-55-typhus ; 
o KIH•ss. 28 Au!!. 1815 ; t Kness. 3 Ot·t. 1870 ; spinster ; zie Deel I. 

V.CA26. Verhei re 1 udocm-Frauciscus, donkerhl.-1-(rijs- ·~ -1,61-66-
60-":' ; o St-Jor. 6 1-(erminal XII ; t St-Jor. 18 Juni 1861 ; landhou
wer ; zijn familie lwuwde het :\lariakapelletjc, lan!!S de steenwel-( 
1\.nesselarP-St-J oris, op het uiterste punt van het 1-(rondl-(ehied Oede
lem, hij dt• ~-(rens van Oost- en \'\'est-VI. (anno 1858) ; hPt heilil-(
dom was bedoeld lel-(en «de 1-(rote spokerij» die toen deze plaats 
teistnde en 1-(Csehuwd maakte ; de familie VPrheire hewooude im
mers de hofstede daar vlak hij, lanl-(s de wel-( naar « De l'luyme » ; 
in de volk~mond wordt de bidpluals nu no!! « Verhein·'s kapel
leke » 1-(l'noelwl ; hPt mooie, 1-(Pklt•de i\luriaheeld dnlal-(t een kettin~ 
om de hals, waaraan de Conl-(rel!atiPkrui~jes hanl!ell van drie doeh
lers Vcrhcire ; Judot·us-Franeiseus VerhPire x !:-it-Jor. 21! April 18:l2 
met : 

V.IJ.427. /Je lrulf !llaria-TIH'rt>sia, hl.-hlw.-?-1,61-57-62-all-(enu·ne 
Vl'rzwakkinl-(; " Aaltl'r 18 thennidor XI ; t ~t-Jor. i Juni 1865. 
I>c VPrheire's en lle \\'ulf'~ vun dPzl' ~tam zijn thans nol! vrij 
talrijk in de streek. 

V .K42ll. Quys.~em 1 uducus-F'ranciscus, hl.-hlw.- ":'-I, 71-i2-90-ou
dPrdolll~zwaklu•id ; " 111'1'1'11. 15 :\!aart 1799 ; t St-Jor. 11 Juni 1889 ; 
landhouwpr; luilt•IJallt·kwartil·rmt•(•sll'l' van de Bnrl-(erwaeht voor 
d!• 1-(I'IIH'enlt•n Bel"rru·m, ~t-.lori~ Pil \\ aanlamnH", 1-(af hij ontsla~-( 
hij zijn huwelijk t•n Wl'rd up 12 '\ll'i ll!:ll Vt'l·vanl-(en door '\lijnhPI'r 
Au~ustinus IJcsmet ((~A., Beern.) ; (;t'llll'!'nteraad~lid n111 St-Jor. 
van 1850, zondt•r ondPrlm·kinl-(, tot zijn dood in 11!89 ; woonde 
sinds 11!29 op de hoeve, I!I'IHtanHI « 't Hof», tt· ~t-Joi'Î~·ten-lli~tel. 
«op de Barm van de Vuurt» ; hij was l'l'n Zl'l'r vroom 1·n hulp
vaardil-( men~ ; 1-(edurt'nde dt' honl-(1'r~1wod 11! 16-11! h~·~to1ul er Pt'll 
echte hel-(ankenis van de IHwdlijdPIUIPn naar zijn hm'VI' ; Peri ijds 
wel~tellt•1ule lil'd!·n kwanl!'n 1'1' hij avond aan d1• dt'ur kloppen of 
lt'l-(1'11 de Vl'llslt·rluiken tikkPn, om V!wdsel tt· l>edph·n. duur zij zich 
hij dal! niPt durfdt"n vcrtonen; 1'11 sft•(·d~ wu~ dt' sprPuk n111 dP 
hoPr : « (~el'f maar. I I !'I muakt voor (•Ik s!l'l"llls !'1'11 holt·rhum en 
et'n paar aardappd!·n minder. (~od h•dt, die 't al ~cpft ! :1>. liet was 
ook in zijn 1-(I'Zin, dat levenslun!! ll!'t 1-(t'hcd hl'\lllnrd hiPd, dut zijn 
ouder~ in de Frun~e tijd opzel-(d!•n, vóór het avondrnuul, 1111 llt't 
Onze Vader en het \Y ee~g:l'l-(rot•t : 



4: Gotb ht•nedit·tit• over den diseh ! 
Laat ons maar eten hinst dat 't er is, 
\'\"ani als de Fransehen nu kwamen 
En het al mt•denamen, 
\Ye zou'n hier staan kijken 
:\Iet neuzen lijk pijken ! ... » 

Jmlm·us-Frandseus Quyssens verloor veel ~eld bij het failliet 
van de Hrug;se bankier, Felix Dujardin. Hij klaa~de er nooit over, 
want hij heditte sleehts een hetrekke!ijkt• waarde aan zijn hezit. 
\\-aarschijnlijk sprak zijn zoon Leuruier vader na, toen hij zegde : 
«Sommige mensen praten over de dood van een klein kind, alsof 
zulks niets te Letekt•nen had. Voor mij is de zaak zo : wanneer een 
van mijn kinderen sterft, al had het ook maar één minuut ~eleefd, 
dan lijd ik daar zo erg onder, dat ik zijn gezichtje nooit in mijn 
leven meer kan vergeten ... ». 

Het doodsbeeldeke van J udoeus-Franeiseus Quyssens vermeldt 
onder meer : « Die tot hermhertigheid genegen is, zal geloond wor
den, omdat hij zijn hrood den arme heeft medegedeeld. Deze man 
was eenvoudig, reehtveerdig en godvreezende. Hij was van ieder
een geacht en niemand wist iets tot zijn nadeel te spreken. Zijn 
omgang was aan;,!enaam en al zijne wegen vreedzaam ... ». Vergeten 
wij niet, dat men in die jaren kariger was met de lofspraak op de 
doothbeeldekens, dan tegenwoordig ! 

J udocus-Franciscus Quyssens x St-Jor. 8 April 1831 met : 

V.F.429. Cornelis Seraphina, hl.-hlw.-?-1,70-76-87-hartaandoe
ning; o St-Jor. 23 Sept. 1807 ; t St-Jor. 19 Mei 189·1 ; hijzondere. 
Zij was de enige dochter van een zeer welstellende houthandelaar 
en genoot een uiterst verzorgde opvoeding ; zij volgde versehei· 
dene jaren pensimmaat te Brugge en was uitzonderlijk geleerd 
voor die tijd. De laatste jaren van haar leven hie1·h tte zij in de 
sacristij, daar zij wat hardhorig werd. Zo trad zij op Zatenlag 
19 :\lei 189-t, na de hieeht, terug het koor van. de kerk in, knielde 
m·Pr vóór het altaar en zakte plots ineen. De pastoor snelde toe 
t•n zij 8tierf in zijn armen. Flink gezond opgestapt, hocwel 87 jaar 
oud, bra1·ht m1•n haar een weini!l; later met de lijkhaar thuis. Daar
op zinspeelt de tt>kst van haar dom1sbceldcke : « De Heer heeft 
haar heloond 1111~1 eenen !l;eze!l;enden ouderdom en vol venlit•nsten 
heeft zij de gratie van den Hcl'r ontvangen van in zijnen lleili~!;en 
Temp1•l te mo!l;l'n tot haren liev1·n Jesus ovPrgaan, terwijl zij llem 
vóór lH"t lalwrnakel vuri~odijk aanbad. Zulk e1•ne haasti!l;e dood is 
niet te vn.'I'Zf~n, maar wel deze, die tevens s1·hiclijk en onvoorzien 
is:~>. 

Kinderen van Judol'US·Frant'ÎM'US ()uyssens en Seraphina Cor
neli8 : 

I) Carolus-Ludovieus," St-Jor. 21 01'1. 18:ll; x St-Jor. 13 Nov. 1856 
rn1~t Virf,!;inie Stevens ; t St·J or. I St'Jil. 190H ; 

2) Arr11'lia-Th1·resia, o St-Jor. 12 Fd1r. lH:!:! ; t St-Jor. JO Jan. 188:! ; 
x St-Jor. 10 Febr. IH70 met l'l'truH Mues ; 

:11 IJésiré·Bf'l'nard, 0 St-Jor. 21 J\ov. IH:H ; t in lu·t 1\.luo~tl'r tt' 
J!,·t·rn., ongehuwd, Y.ll.l916 ; 

l) Burbaru-Vir~Zinit·, o St-Jor. 18 Au~!;. 18:!6 Pil x St-Jor. 12 Muurt 
IH62 1111'1 S!·rapbimtK u,~ (;ruytf'l't•, Vf'lrlwuf·lrtt·r tf• St-JuriK·tf'n
Uistd ; t !'it·Jor. f1 !-if'JII. liJ 11 ; 

5) l'etruK, " St-Jur. 21 :\luurl IH:!H; x nwt St•raphinu (;f'vuert 1'11 
t Beern. 25 Uee. IIJ2H ; 



6) Au!(ustus, 0 St-Jor. I Juli 1!!10; on!(ehuwd t St-Jor. 15 Nov. 
1!!!!5 ; had een zwaar spraak!(!•brek ; 

7 l Joannes-Baptist, " St-Jor. 27 :\ov. 1812 ; x St-Jor. 13 Fehr. 1878 
met '\larie-Leonie Fron!(nut, dochter van !'ieler, schepen en arm
meester te St-Jor. tot I Jan 1912 ; Joannes-Baptist Quyssens t 
Beern. 2 Jan. 1927 ; 

Sl Leander, " St-Jor. 27 Febr. 1815 en x met Hosalie De Loof; zie 
de nrs IV.E.IIS en IV.<; .. u9; 

9) Levenloos vrouwelijk kind, o St-Jor. 29 Dee. 1850. 

V.G.430. IJe l,oof Charles-l,ouis, zw.-!(rijs- ~ -1, 70-69-76-beroerte ; 
" St-Jor. 10 Jan. IS! I ; t St-Jor. 2 Juli 1890; landbouwer; x Beern. 
29 l\laart l81S met : 

V.f/.431. Van Hooreweghe Seraphina, hl.-blw.-?-1,68-61-53-v;evol
l!en van kinderhed, o Beern. 6 Jlei IS23 ; t Beern. 11 April 1876 ; 
landhouwster ; !(elwren als onwetti!( kind op een hoeve nabij de 
nu verdwenen Owlenuanlemolen te lkernem ; !(enoot een !(oede 
opvoed in!( en vol!(de jarenlan!(, als hetal!'nde leerlinv;e, de « Vlaern
sehc en de Fransehe selwlen tot Becrncm » ; de eerste jaren na 
haar huwelijk hcwoonde zij een hofstede te Oedelern, Vliev;ende 
Peerd, doeh verhuisde in 1858 opnieuw naar Beernem, Oudenaarde
veld. Een zoon van haar werd posthode te Sehaarheek-Brussel. :\a 
de l(elworte van haar laatste kind hleef zij ziekelijk en overleed 
vroe!(tijdiv:. Haar eehtv:enoot ~(in!( toen inwonen hij zijn do!'!Jter 
Hosalie en stierf aldus te St-Joris. !lij was een stil, zadllaardiv; en 
diep !(odsdiensti!( man ; hij kn·e!( een heroerte, toen hij op een 
Zonda!( thuis kwam van de hoo!(mis en overleed de \'ïoemda!(mid
dal( daarop. 

V.l\..-l32. Claeys Gommaar, ~-?-?-~-?--15-hon!(ersnood, " Oed. 22 
vei1tosc XI ; t 1\.ness. IS Sept. 18-18 ; dav:loner-wever, lwwoond<' ePn 
klein huisje te 1\.nesselare, Blakte, en is l'r lmiZI'!(I!ens uitv:ehonv;erd 
v:edurende de jaren 1SI6--18 ; zijn zoon Eduard, zelf oud v:ewonlen, 
vcrtelde dikwijls hoP hij !(elword had, dat zijn vadPr rnPermaah 
met een hakmes had I"ond!(elopen. VIHII"nemens !(ans zijn !(ezin te 
doden, daar hij het lijden 1·n de !!rolt' ellen1le van nouw l'n kin
deren niet meer kon aanzien ; (;ommuur Claeys x St-J or. 15 Sept. 
1821 met: 

V.L . .J33. Zulterman Sophia, lol.-lolw.-~-1,60-56-56-alv:emeiW ver
zwakkin!(, " St-Jor. 27 :\uv:. 180i ; t 1\.uess. 29 :\ov. 1863, wijk Eeni
veld ; spinster. 

V.M..J3.J. l'emie~t l'etrtts, lol.-lolw.-?-1,69-70-SI-!(I'Wdddadiv: v:e· 
dood, " 1\.ness. 25 i\ov. IS22; t 'lalde!(em-1\.leit 27 .\uv. IS73, 11111 
-1- uur in de morv:t•n ; hij Wt'rd door l't'n j!ll·htwadlll'l" lll'l'r)-!.esdw
ten iu de loossen van Burkd, zonder voonlfv:nnntle Yl'rwitti)-!.in!(, toen 
hij voor zijn groot !(ezin uit stropen )-!.in)-!. ; lwutza!(t'r van herUI'P ; 
hij was x 1'-III'SS. 30 S1ïJl. IS IS met : 

V.N,-/,35. Van 1/ulle .'Vathalie, dunkl·rhl.-hlw.-~-1.60-57-55-zwnrte 
pokken, o 1\.ness. 17 ll1'1'. IS25 ; t l\.nt·ss. IJ Juni IS80, in haar wo
uin!(, wijk E1•nlVI'Itl; wnkvrom\, 

V.U..JJII. /)ejtll'ghen· 1'1•trus, « l'ier Juev:hers », lol.-hlw.-~-1.72-
ófJ-72-kanker ; " Oetl. IS :\taart IS:!3 ; t Oed. 27 Sept. 1905 ; land
houwer, (\.Jieukelstraat, te Oed. ; hij huwde I It-d. ]I) I h·t. IS51J ml'l : 

V./'.437. Ciaers !<mafia,« Lutte Jul')-!.lwrs », lol.-hlw.-'!-l.67-71-7:'i
maav:kanker ; " Oe-d. 2S 01·t. IS:ll ; t Oed. 22 01'1. JIJIH1 ; llllulhouw
ster, fia Laun·yns en l'hila!(ia Bleyant. 



I '.Q..J3.'1. Coppejans ] oamws-llaptist, hl.-hl w.-? -1,69-72--12-zwarte 
pokken ; " ~t-Jor. I .\pril 1836 ; t Oed. 16 Sept. 1878, aan zwart!' 
pokken in de hoo~~h· ~raad ; werkman ; herher~ier te Oed., over 
de « Ber~ », in « 't Halfwe~lmis », hij de ~rens van Sijsde ; hij 
was tarwe ~aan pikken in het .\oorden en slapte, op de teru~kt•er, 
een Bru~se h<'rher~ hinnen, onwetend van het feit dat de bewoners 
aan dt• pukkt•n leden ; zo hraeht hij de ziekte naar huis nwe, waar
aan hij stierf; x Oed. 18 Juli 1861 met : 

I ·.R..J.39 .. llaenhout Harbara-TherPsia, donket·hl.-hlw.-0,55-1,68-
75-78-oudenlomszwakheid ; " Oetl 11 Apdl 1810 ; t St-Kruis ( Bru~
~el 5 :Haart 1918; zij was hertrouwd te O<'d. 6 Jan. 1881 met Jan 
Dehrabantler, hij~enaamtl «Jan Katte», " Sijsele -1 Aug. 1851 en 
t St-Kruis I Brugge I 2-1 Jan. 1931. 

Hier eindi~t het vijf1le l!:eslaeht. De l!:eneraties YI, 

YII, YIII en IX ven;chijnen in het volgende jaarboek. 

Alfons HYSEIUIOYE. 
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