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DE BEVOLKINGSEVOLUTIE 
VAN EVERGEM, LOVENDEGEM, SLEIDINGE, 

WAARSCHOOT EN ZOMERGEM GEDURENDE 

DE XVIIe EN XVIIIe EEUWEN 

EEN HISTORISCH-DEMOGRAFISCHE STUDIE 

Na de voortreffelijke studie van P. Deprez over het 
bevolkingscijfer in de heerlijkheid Nevele gedurende de 
XVIe, XVIIe en XVIIIe eeuwen (l), is het voor goed dui
delijk geworden dat de historische demografie van het 
platteland een eigen methode dient te volgen, wil zij tot 
aanvaardbare resultaten komen. 

Het blijft echter de grootste verdienste van Prof. 
Van Werveke, dat hij in ons land voor het eerst een 
wetenschappelijk-aanvaard bevolkingscijfer berekende op 
grond van de telling der geboorten en huwelijken (2), 
naderhand nog aangevuld door een methodologisch arti
kel, waarin naast de zuiver statistische gegevens ook de 
sociaal-economische factoren hun plaats krijgen in de 
verklaring van het bevolkingscijfer ( 3}. 

Het is immers duidelijk dat om het even welke cij
fers niet louter mechanisch mogen verklaard, maar die
nen geïnterpreteerd te worden tot uitputting van alle 
mogelijkheden. 

(}) P. DEPREZ: liet /JevolkingscijfP-r in de Heerlijkheid Net•ele 
gedurende de XVI•, XVII• en XVIII• eeuwen. Handelingen 
d,.r 'laatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te (;t•nt. 
Gtmt 1955. Nieuwe reeks. Deel IX, p. 50-119. 

(2) H. VAN WEHVEKE : lh! Curvt! van ltt•t Gentst• /Jevolldngs· 
cijfn in de XVII' tm XVIII' t!t!UW. Verhandelingen vun de 
Koninklijke VluamKe Arudemic, KluHse der Letll•rt•n, jaargang 
X, nr l!, Brussel, 1918. 

I:~J ll. VA:\ WEHVJ<~KE :/Jmnografi~cht! problenlf'n in de Zuidt•· 
lijkt! Netlt•rltmdtm rXVJI• en XVIII" et•uw). l\lcdedf'lingen van 
rJ., Koninklijkt~ Vlaamse At·udt•mie voor Wetcnschuppt•.n, Let· 
lt•rt•n 1~11 KunKif·n van Belt.\Ïil. KlusHe der L1•1lf'ren. Juurgung 
XVII, 1955, nr 1. 
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Herhaaldelijk zullen wij in onze studie dan ook re
kening houden met elke factor, zowel economisch als 
militair, die het bevolkingscijfer zou kunnen beïnvloed 
hebben. 

Het grootst-mogelijk aantal bronnen zullen dus die
nen onderzocht en de gegevens ervan met elkaar gecon

fronteerd worden. Uit deze combinatie van gegevens moge 
dan het definitief resultaat van ons onderzoek naar voren 

komen. 

Het samen bestuderen van deze 5 gemeenten is geen 
louter toeval. Eerst en vooral maken zij een territoriale 
eenheid uit : zij vormen een aaneengesloten geheel. 

Ook historisch zijn zij lotsverbonden. In de door ons 

te behandelen periode maakten zij deel uit van eenzelfde 
administratief-bestuurlijk gebied : de Oudburg van Gent. 
Binnen dit gebied vormden zij zelfs samen met 5 andere 
dorpen van 1621 tot 1648 het Contributieland, gedurende 

die periode grotelijks geïsoleerd van de rest der kasseirij 
( 4). Op geestelijk gebied ressorteerden zij eveneens onder 
eenzelfde omschrijving : alle vijf de parochies behoorden 

tijdens deze periode tot de dekenij Evergem. 

Omdat het de leidinggevende dorpen van de Kasseirij 
waren (samen brachten zij 27,60 % op van de totale om
mestelling van de Oudburg, hetzij meer dan 1/4), menen 
wij zelfs aan de hand van het bestuderen van Evergem, 
Lovendegem, Sleidinge, Waarschoot en Zomergem een 

representatief beeld te schetsen dat gelden kan voor de 
ganse groep parochies binnen de Ondburg, gelegen tussen 
Gent en Brugge. De kleinere dorpen errond zijn immers 
minder toonaangevend voor het geheel, omdat men bij 
gebrek aan materiaal over minder spreiding beschikt. 

Voegen wij er tenslotte nog aan toe, dat al deze dor
pen, behalve Evergem, over een bijna volledige reeks 

(4) Zie hierover verder in dit Jaurbock onze studie. Krijgsl'er
richtingen in en om Z. Meetjrsland gedurende dr laatstr fasr 
van de Tachtigjarige oorlog. (1621-1648). 
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parochieregisters beschikken. De leemte van Evergem 
wordt dan nog gedeeltelijk verholpen door de aanwezig
heid van een Liber Status Animarum van 1635. 

I. DE GEGEVENS 

Onze gegevens zijn van 4-voudige aard : de volkstel
lingen (van 1635 tot 1798), een lijst van weerbare man
nen (1745), de gegevens der parochieregisters (dopen en 
huwelijken 1608-1795) en teslotte de communicanten
cijfers (1620-1775). 

Elk van deze gegevens zullen wij afzonderlijk bespre
ken om tenslotte na vergelijking en inwerking der resul
taten op mekaar een greep te doen naar het approximatief 
bevolkingscijfer der onderscheiden parochies. 

A. De volkstellingen 

l. De Liber Status van Evergem van 1635 ( 5). 

Deze « staat der zielen » werd door deken Jan Onder
maercq voltooid tijdens de maand november 1635. 

Hij werd zeer gedetailleerd en nauwkeurig opgevat. 
Elk huisgezin is afzonderlijk beschreven. Veelal wordt 
de ouderdom van elk der gezinsleden opgegeven en hun 
onderlinge familiale relatie. Dit met mutaties tot 1647. 

Ongelukkig is slechts de helft van bedoelde Status 
bewaard. Wij zijn slechts in detail ingelicht voor de 
wijken Over-het-Water, Belzele en Doomzele. Het he
waarde register maakt echter het tweede deel uit van 
bedoelde Status. Daardoor vinden wij op de laatste blad
zijde een overzichtelijke tabel van het totaal der 6 wij
ken, die ons dus eveneens de cijfers geven voor de 3 
overige wijken : Schoonstraat, Meerhcke en Elslo. 

Aan de hand van het gegeven aantal gezinnen is hPt 

(5) RAG. EverJ~cm nr 764. 
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mogelijk het aantal personen per huishouden te bere-
kenen. 

Aantal Aantal Gemiddelden 
inwoners gezinnen per gezin 

Schoonstraat 600 ll4 5,26 

Meerheke 460 72 6,38 

Elslo 658 107 6,14 

Over-het-Water 607 122 4,97 

Belzele (6) 518 94 5,51 

Doornzele (7) 315 58 5,43 

Totaal 3158 567 5,56 

2. De Liber Status van Belzele van 1647. 

De Liber Status van Evergem voor 1647 bestond uit 

6 registers, voor elke wijk één, waarvan alleen de Staat 
van Belzele bewaard bleef ( 8). 

Hij is dubhel interessant omdat wij hem kunnen 
vergelijken met de staat van 12 jaar vroeger, die door 
dezelfde persoon opgemaakt werd. Ondanks de hetrekke
lijk ongunstige tijdsconjunctuur ( contributieperiode) 

stellen wij een verhoging vast van 10 % (567 inw. voor 
104 gezinnen, gemiddeld 5,45 personen per gezin tegen 
518 inwoners voor 94 gezinnen in 1635). Het totaal be
volkingscijfer voor gans Evergem kan dus met een grote 
zekerheid in 1647 geschat worden op 3158 + 315 = 
3473 zielen. 

3. De telling van 1698 ( 9). 

Deze telling van de graanvoorraden door de Oud-

(6) De wijk Bclzclc is hier slechts een deel van de huidige parochie 
Bclzelc. Zie kaart in ons werk : De Geschiedenis l'aTJ Et•er
gem in vogelvlucht ; Jubileumbock Davidsfonds .• Evt•rgcm 
1952. 

(7) Eveneens slechts een deel van de huidige parochie ; de westt•r
grcns lag aan de molen van Doornzelc-Dries. 

(8) RAG - Evergem nr 765. (Oud Kerkarchicf). 
(9) RAG - Oudhurg nr 1882. Dit bundel met de gegevens dt•r tel

ling van 1698 voor vcrschillende dorpen van de Oudhurg werd 
door Dcprcz over het hoofd gezien. 
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burg bevolen is volledig voor de ganse kasselrij. De mees

te kleine gemeenten geven een zeer gedetailleerde staat 

op, met vermelding van hun aantal inwoners. De grotere 

dorpen vergenoegen zich eenvoudig met de opgave van 

hun graanreserve en hun eventueel overschot of te kort. 

Zo komt het dat we voor onze 5 dorpen slechts beslag 

konden leggen op de cijfers voor Waarschoot (10) en 

Sleidinge-Keure (111. 

Zij bedragen voor Waarschoot 2642 inwoners, ver

deeld over 537 gezinnen, hetgeen ons een gemiddelde 

geeft van 4,91 personen per gezin, en voor Sleidinge

Keure 1460 inwoners. 

4. De algemene telling van 1709 (12). 

Deze telling werd evenals voorgaande opgemaakt met 

het oog op het vastleggen der graanvoorraden in de kas

selrij. Zij bevat een « Lyste van alle specien van graenen 

bevonden binnen de prochien deser casselrye van 

Ghendt ». 

Zij is wel belangrijk, omdat hier voor het eerst al de 

bestudeerde dorpen naast mekaar komen te staan en er 

mogelijkheid tot onderlinge vergelijking bestaat. Daaren

boven beschikken wij over aanvullende gegevens voor de 

wijken Belzele en Doornzele onder Evergem, voor Slei

dinge (Keure en St. Baafs), voor Waarschoot en voor 

Zomergem. 

110) Eveneens vermeld in het Resolutiehoek van Waarsrhoot (1695. 
1706) fo 64 ro. De tdling werd heëineligcl op 24 november 1698. 

lil) Sldclinge was sinels 1658 administratief in 2 bijna gelijke delen 
ve,rciPelcl : Sleidirtge-Keure, omvattenel de wijken Herrent en 
Brcwk, en Sltdrlinge·St. /Juuf.•, omvattenel elc wijkPn llooiwcp:c 
f"n VolptmKwege. 

112) HA(; • Ouclhurg nr 1919. Dit hundel rrwt een ulgeml"ne hevol· 
king11tahd van elf, OuclllllrJI:, waarvan zid1 cvl'lll't"llH l"Cil uf· 
sc·hrih hc·vinclt in HA(; • Haacl van VlaandPrc·n, CorrPRpondc•n· 
tic' fiHc·alPn nr 3:HO, l1evut voor de mc•c·stc' p:c·ml'f"lllf"n zeer p:c·· 
de·taill•·•·rde bevolkin!l:l!Ktutc,n. Ook dit ullcrlwlan~~:rijkHI bundel 
wc•rcl duur J)c,pn·z uv•·r lwt luwfel p:t,:r.it·n. Hij maakte sll"rhiH 
p:ehruik van de alp:•·rnc•ne hevulkinJ~:Hiuhc·l uit de Huud van 
Vlaunderc·n. 
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Dit geeft ons volgende gedetailleerde tabel : 

Inwoners Gezinnen Ge zins-
gemiddelden 

Evergem St. Baafs 2824 

Belzele 498 87 5,72 
Doornzele 333 69 4,82 

Evergem totaal : 3655 

Lovendegem : 1800 

Sleidinge St. Baafs 1494 310 4,81 
Sleidinge-Keure 1556 324 4,80 

Sleidinge totaal : 3050 634 4,81 

Waarschoot : 

Arisdonk 521 103 5,05 
Voorde 286 62 4,61 
Beke 131 30 4,36 
Weststraat 547 122 4,49 
Kerkstraat 503 118 4,26 
Oostmoer 527 113 5,27 

Totaal : 2515 548 4,58 

Zomergem: 

Stoktevijver 284 57 4,98 
Meeria re 417 81 5,14 
Beke 244 49 4,97 
Kortehoeken 193 40 4,82 
Langehoeken 324 7l 4,56 
Hoetsel 251 57 4,40 
Hagenekke 287 67 4,28 
Ro 189 36 5,25 
Durmen 358 74 4,83 
Kerkwijk 592 137 4,32 

Totaal : 3139 669 4,69 

Dat wij met deze cijfers in een crisisperiode beland 

ZIJn, moge blijken uit de p;ep;evens der voorgaande tel-
lingen. 
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Waarschoot telde m 1698, 2642 inwoners, m 1709 
slechts 2515. 

De wijk Belzele telde in 1635, 518 inwoners. in 1647, 

567 inwoners en in 1709 nog maar 498 inwoners. 

De cijfers voor Lovendegem evenwel zullen wij ver
der aan een kritisch onderzoek onderwerpen. 

5. De telling van Belzele van 1710 (13). 

Opnieuw met het oog op een telling der graanvoor
raden werd het jaar nadien voor Belzele een inwoners
lijst opgemaakt. De wijk telde toen 524 inwoners, hetzij 
een vermeerdering van 26 inwoners bij het vorig jaar, 
bijna uitsluitend te wijten aan de terugkomst van ge
vluchte families uit de stad. De beide lijsten van 1709 en 
1710 zijn zeer gedetailleerd. Door vergelijking konden 
wij vaststellen dat enkele Belzeelse families op de lijst 
van 1709 niet en op die van 1710 wel voorkwamen (14). 

6. De telling van Doornzele van 1740 (15). 

Opnieuw met het oog op een telling der graanvoor
raden werd op 30 april 1740 geïnformeerd naar de hoe
veelheid tarwe, rogge en zaad die in de onderscheiden 
parochies aanwezig was. 

Alleen Doornzele gaf ter staving ZIJn inwoneraantal 
op dat toen 341 eenheden hedroe~. Ver~eleken hij 1709 

(13) RAG- Oudburg nr 1923. 

(14) Door de heer C. De Rammelacre werden wij gewezen op een 
algemene telling 1725-1726 berustende in het fonds : Kasseirij 
Aalst nr 392. Zij geeft wel cijfers voor onze 5 parochies. Noch
tans zijn de cijferR van het aantal « pl'rsonnes à 12 sols» niet 
in verhouding tot het respectievelijk inwoneruuntul. Duur
om kunnen wij deze telling niet gehruiken. Tl'r illustratie p:e
ven wij hier dr~ opgegewm djferH : 
Evergcm 2165 
Lovcnrlegem 1580 
Slddinge 1792 
WuurKehoot 2241 
Zorr11~rgr~m 3053 
Evergl'rn dut Zl'kr•r meer inwonerA tdde dun Zonwrgl'rn en 
WaarKeiloot i11 hi1~r opgegeven met f'f'n klf'inl'r cijfer. Voor 
WaarKe-Iwol en Slddingl! zijn rl1~ V1'rhouding1•n al I'VNlmÎn 
jui11t. 

()5) HM;. Otullmrg nr 193f!. 
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stellen wij slechts een zeer mmxeme stijging vast, nau

welijks 2 % op 31 jaar. 

7. De Liber Status van Sleidinge van 1745 (16). 

Deze staat, opgemaakt tijdens de maand augustus 

1745, onder leiding van pastoor Gillis Caese, landdeken 

van het district Evergem, met behulp van zijn twee on

derpastoors P. F. Versterre en Jan Heuriblock, is met 

de meeste zorg gesteld. Hij heeft niet alleen een demo

grafisch, maar ook een sociaal-economisch en genealo
gische waarde. 

Wij beschouwen het document hier vooral m ZIJD 

demografisch aspect. 

Ziehier dan in samenvattende tabel de globale resul

taten van deze tabel. (De wijken Broek en Eerrent vor

men Sleine-Keure ; de wijken Volpenswege en Hooi

wege : Sleine-St. Baafs.) 

Broek 

Eerrent 

Sleine-Keure 

Volpenswege 

Hooiwege 

Sleine-St. Baafs 

Algemene totalen 

Comm. Niet- Totaal Aantal Gezins-
Comm. gez. gem. 

674 488 1162 222 5,23 
565 296 861 156 5,51 

1239 784 2023 378 5,35 

594 322 916 179 5,11 
607 304 911 187 4,87 

1201 626 1827 366 4,99 

2440 1410 3850 744 5,17 

Deze cijfers vragen evenwel enige nadere toelichting. 

De niet-communicantencijfers liggen ten opzichte van de 

communicantencijfers veel te hoog. Trouwens voor dat

zelfde jaar geeft men in de Bisschoppelijke Visitaties 

2630 communicanten op. 

Hoe is dat te verklaren ? Normaal is de commtmt· 

eautenleeftijd rond de 12 jaar. Te Sleidinge zijn de com-

( 16) Kerkurehief Slcidingc. 
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municanten in dat jaar steeds 14 jaar, de kinderen tussen 

ll en 14 jaar krijgen de vermelding « confirmalus », 
« confirmata » en worden bij de niet-communicanten ge

rekend. Deze laatste kategorie kan dus in twee verdeeld 

worden: 

a) 0-ll jaar : non-conf. 

b) ll-14 jaar : conf. 

Aldus komen wij tot volgende tabel : 

Niet-Communicanten : 

Conf. ll·l4 j. Non Conf.- 11 j. 

Broek 103 385 
Berrent 60 236 
Volpenswege 53 269 
Hooiwege 85 219 

301 1109 

Totaal 

488 
296 
322 
304 

1410 

Voor de periode van ll tot 14 jaar geeft dit een ge

middelde van 100 kinderen per jaargang. Wanneer wij 

nu de communicanten zouden rekenen tot 12 jaar zouden 

wij een communicantencijfer van 2440 + 200 = 2640 
bekomen, wat ons zeer dicht brengt bij het op~egeven 

cijfer voor dat jaar (2630). 

Afzonderlijke gegevens over de diverse wijken leren 

om iets over de spreidinl!: der inwoners : 

Hooiwege: Plaats = Dorp 76 gezinnen, Vaardeken 76 ge

zinnen, Zwaantje 5 gezinnen, Wellinl!:straat 28 gezinnen ; 

Volpenswege : Arm Eindeke 29 gezinnen, Molenstraatje 

6 gezinnen, Schroonhoek 8 gezinnen, Puttenstraat 10 ge

zinnen, Volpenswege 69 l!:ezinru·n, Sin!!:el 20 gezinnen, 

V eldlwek 37 f!;'~zinnen ; 

Broek : EckBken 37 J!;f~zinrwn, BoRBlraat H gezinnen, Daas

donk 33 gezinmm, Wittemocr 5:J g1~:r.innen, Molenstraat 
15 ge:r.innen, s,~hroonluwk 7 J!;C:f.inncn, Vier llui:r.cn l:J 
p,e:r.inm~n, Lang1~ Dam 57 J:?;f':t:inrwn ; 



Wurmstraat 3 gezinnen, Weststraat 38 gezinnen, Weegse 
44 gezinnen, Dreef 6 gezinnen, Meistraatje I8 gezinnen, 
Hoeksken 27 gezinnen, Lange Dam I gezin, Eekaken 
9 gezinnen. 

Zoals men kan opmerken ZIJn verschillende straten 
over 2 wijken verdeeld. Zo Molenstraatje : Wijk Volpens
wege 5 gezinnen + Wijk Broek I5 gezinnen = 20 ge
zinnen; 

Eekaken : Wijk Broek 37 gezinnen + wijk Berrent 9 ge
zinnen = 46 gezinnen ; 

Schroonhoek : Wijk Volpenswege 8 gezinnen + wijk 
Broek 7 gezinnen = I5 gezinnen; 

Lange Dam : Wijk Broek 57 gezinnen + wijk Berrent 
I gezin = 58 gezinnen. 

Dit pleit voor de ouderdomsprioriteit der straten 
t.o.v. de wijken, die zuiver kunstmatig zijn. 

8. De Liber Status van Waarschoot van 1777 (I7). 

De Staat opgemaakt door pastoor Pauwels op 22 juni 
I777 is zeer gedetailleerd opgevat. Naast de namen der 
ouders komt hun aantal kinderen voor. Er wordt ouder
scheid gemaakt tussen niet-communicanten onder en bo
ven de 7 jaar, tussen dienstpersoneel communicanten en 
niet-communicanten. Resumeren wij duidelijkheidshah·e 
deze staat ouder de volgende rubrieken : (I8) 

(17) Kerkarchief Waarschoot. Dit register werd mij ter hand gesteld 
door de vriendelijke bemiddeling van de heer F. de Clercq, 
waarvoor hartelijke dank. 

(18) Verklaring der afkortingen : 

14 

Comm. : Communicanten. 
A.T. : Algemeen Totaal. 
N.C. + 7 j. : Niet-Communicanten hoven de 7 jaar. (tussen 7 

en 12 j.) 
N.C. - 7 j. : Niet-Communicanten heneden de 7 juar. 
D.C. : Dienspersoneel communicanten. 
Gez. : Aantal gezinnen. 
D.N.C. : Dienstpersoneel niet-eomrnunicanten. 
T.C. : Totnul der communicunten. 
Gem : Gezinsgemiddclde. 
T.N.C. : Totaal der niet-communicanten. 
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Deze cijfers ZIJD het resultaat van eigen natelling. 
De pastoor heeft zich vergist hij het samentellen. 

Het totaal der communicanten bedraagt hij hem 3264 
tegenover 3235 hij ons ; dat van de niet-communicanten 

hoven de 7 jaar 736 tegenover 747 hij ons, wat voor heide 
getallen samen een verschil hetekent van 3982 inwoners 
(onze berekening) tegenover 4000 inwoners van de pas

toor, hetzij een verschil van 18 eenheden. De pastoor gaf 
echter het totaal cijfer der niet-communicanten onder de 

7 jaar niet op. Dit heelraagt 825, zodat het totaal bevol
kingscijfer 4807 inwoners beloopt. 

9. De telling van Evergem- en Sleidinge-St. Baafs van 
1786 (19). 

Van deze telling, uitgevoerd naar een keizerlijke or
donnantie van 29 mei, hesehikken we slechts over de 

gegevens van Evergem-St. Baafs (Evergem min de wijken 
Belzele en Doornzele) en Sleidinge-St. Baafs (ongeveer 

de helft van Sleiclinge). 

Voor het Evergemse deel hesehikken wij per wijk 
respectievelijk over de cijfers der communicanten, niet
communicanten hoven de 7 jaar en heneden de 7 jaar. 
Ook aan de hand van deze cijfers zal het dus mogelijk 

zijn het communicantencoëfficiënt te berekenen. 

Dorp 

Wippelgem + 
deel O.W.+ 
Elslo 

Schoonstraat + 

Overdam + 
Hulleken + 
Vierlinden + 
Vurstje 

Comm. N.C. N.C. 
+ 7 j. -7 j. 

595 81 148 

524 98 141 

871 177 213 

(19) RAG. Evcrf(crn nr ló 

16 

T.N.C. Algeh. 
tot. 

229 824 

239 763 

390 1261 



l\Ieerbeke + 
Reibroek + 
Heffink 

Wippelgem + 
deel O.W.+ 

Elslo + 
Langerbrugge 

Comm. N.C. N.C. 
+ 7 j. -7 j. 

504 58 153 

724 121 189 

3218 535 844 

T.N.C. Al~eh. 

tot. 

211 715 

310 1034 

1379 4597 

Yoor Sleidinge-St. Baafs is de telling veel sommier

der opgevat en beschikken we slechts over de eindcijfers, 

die respectievelijk bedragen 1786 communicanten, 226 
niet-communicanten boven de 7 jaar en 396 niet-com

municanten heneden de 7 jaar, wat het totaal der niet
communicanten brengt op 622 en het totaal bevolkings

cijfer van Sleidinge-St. Baafs op 2408 zielen. 

10. De algemene telling van 1792 (20). 

Deze telling op last van de Oudburg uitgevoerd in de 
maand december 1792 geeft slechts de eindcijfers. 

Alleen voor Zomergem zijn de inwoners per wijk ge
groepeerd. Zij leren ons dus iets over hun spreiding : 

Beke 491 
Kortehoeken 310 
Langehoeken 600 
Durmen 527 
Ro :~28 

Hoetsel :~68 

Hagenekk1~ 6ll 
Kerkwijk 1521 
Stoktevijver 462 
.\11~erlare 715 

Totaal 51H:{ 

120) HAG. Oudhur~o~ nr 11 L 
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Evergem geeft een totaalcijfer van 6022 zielen ver

deeld over Evergem-St. Baafs 4550, Doornzele 617 en 

Belzele 855. 

Sleidinge 4896 zielen, waarvan 2361 op de Keure en 

2535 op St. Baafs ; Lovendegem 3771 zielen en tenslotte 

Waarschoot met S140 zielen. 

11. De telling van Waarschoot van 1794 (21). 

Dit register bevat een lijst van alle inwoners van 

Waarschoot verdeeld in twee categorieën : boven de 12 

jaar, beneden de 12 jaar. Zij geeft als eindcijfers respec

tievelijk 3539 en 1323, wat een totaal uitmaakt van 4862 

zielen, een vermindering dus van 278 eenheden bij de 

telling van 2 jaar tevoren. De vraag stelt zich echter of 

de cijfers van 1792 nogal haastig opgemaakt wel te ver

trouwen zijn. 

12. De telling van Evergem van 1798 (22). 

Op last van het Frans burgerlijk bestuur werd met 
deze telling aangevangen op 24 thermidor VI (11 augus

tus 1798). Zij werd afgesloten op 1 vendémiaire VII (22 

september 1798). In deze naar moderne leest geschoeide 

tabel, vinden wij voor elke inwoner boven de 12 jaar 

zijn naam, ouderdom, beroep, woonplaats, huisnummer, 

geboorteplaats, verblijf, jaartal van aankomst in de ge

meente, duur van hun verblijf, aantal kinderen beneden 

de 12 jaar. Ons interesseert nu in de e~rste plaats het 
aant:1l inwoners boven de 12 jaar, het aantal gezinnen 

en het aantal kinderen beneden de 12 jaar. 

In een s:1menvattende tabel geven wij per wijk ach

tereenvolgens de cijfers van inwoners boven de 12 jaar, 

die van de inwoners beneden de 12 jaar, het totaal aantal 
inwoners, het aantal gezinnen en het gemiddeld aantal 

personen per gezin. 

(21) Gemeentehuis Wnarsrhoot · Bevolkin!);sre!);ister. 
(22) Gemeentelijk Archief Evcrf(em nr 16. 
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\\ijk Boven Beneden To- Gezin- Gemid-
12 j. 12 j. taal oen deld 

A. Dorp 449 163 612 164 3,73 
B. Schoonstraat 525 238 763 139 5,48 
c. Belzele 510 224 734 137 5,35 
D. :\leerbeke 782 400 ll82 221 5,34 
E. Heffiilk 472 257 729 127 5,74 
F. Elslo 5ll 245 756 156 4,84 
G. Doornzele 798 443 1241 231 5,37 
H. Langerbrugge 488 259 747 146 5,ll 

4535 2229 6764 1321 5,12 

B. De lijst der weerbare mannen van 1745 (23) 

Deze lijst, opgemaakt op 7 oktober 1745, geeft het 

cijfer op van alle mannen tussen 16 en 40 jaar. 

Ziehier de cijfers : 

I. Evergem St. Baafs 505 
Doornzele 52 
Belzele 84 

Totaal : 641 

2. Lovendegem 383 
3. Sleidinge St. Baafs 271 

Sleidinge Keure 317 

Totaal : 588 

4. Waarschoot 533 
5. Zomergem 556 

Ook deze cijfers kunnen ons zeer nuttig zijn bij het 

berekenen van het bevolkingscijfer. Wanneer wij aan

nemen clat voor dezelfde periode in de verschillende pa

róehics het aantal mannen van 16 tot 40 een constante 

verhouding uitmaakt, clan kunnen wij met behulp van 

het tolaal inwoneraantal van een gelijktijdige periode, 

~~~~n euHficif:nt b1~rekcnen die op de andere parot~hies 

~~vem~enl! van tOf~paRsing is. (Zie hiervoor verder bij onze 

herck,~nÎnf.!: van het apprnximatid bevolkingscijfer.) 

123) HA C ~ • Oudllllrfol nr JIJ·U. 
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C. De segevens der parochieregisters 

Naar het voorbeeld van Prof. Van Werveke houden 

we slechts rekening met de cijfers der dopen (geboorten) 

en huwelijken. De gegevens over de overlijdens zijn im

uers onvolledig, daar de kindersterften, zeker voor de 

eerste helft der xvne eeuw onnauwkeurig bijgehouden 

zijn. Deze cijfers kunnen ons dus geen waarheidsgetrouw 

beeld geven van de hevolkingsevolutie. 

Ook de cijfers der huwelijken dienen met de meeste 

omzichtigheid geraadpleegd te worden. Sommige pastoors 

schrijven ook de ondertrouwen in, van parochianen die 

elders huwen. Anderen schrijven zelfs het huwelijk in van 

hun parochiaan, die elders gehuwd is, maar vermelden 

toch dat het in hun parochie niet voltrokken is. 

Tenslotte zijn er nog een reeks ondertrouwen, die 

vóór de tijd van het huwelijk, door sterfgeval van een 

der partners of een andere reden ontbonden zijn. Zij die

nen als niet-bestaande beschouwd te worden. Het spreekt 

vanzelf dat al deze gevallen niet hij de echte huwelijks

cijfers mogen gerekend worden. Anders loopt men de 

kans één huwelijk 2 maal in rekening te brengen. Yb. : 

een jongen van Sleidinge trouwt met een meisje van 

Evergem. Het huwelijk wordt te Evergem ingezegend. 
De pastoor van Eveq?;em schrijft het huwelijk in, maar 

ook zijn collega van Sleidinge enregistreert het met de 
vermelding « juncti sunt in Everghem ». Het huwelijk 

mag niet meetellen voor Sleidinge. 

Dat er met de norlige omzichtigheid diende te werk 

gegaan, hebhen wij aan den lijve ondervonden bij de 

telling van Sleirlinge. Achteraf mochten wij onze cijfers 
uitzuiveren, en het hele saaie werkje van 200 jaar tellen, 

herdoen. 

Voor de :mdere dorpt>n, die volgden, waren wij aldus 

gewaarschuwd en heter op onze hoedt'. 

Voor de telling der gehoortPn moet men slechts :wht 

slaan op de doopsels der tweelingen en er rekt'ning mee 
hmulen dat de akt voor 2 personen telt. 
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Hoger zegden wij reeds dat de parochieregisters voor 
de vijf door ons te behandelen dorpen relatief zeer vol
ledig zijn. Wat huwelijken en gehoorten betreft hesehik
ten wij over de volgende gegevens : 

Rijksarchief te Gent 

Evergem: Huwelijken 1633-51 
1682-98, 1711 

Gehoorten 1645-1665 (24), 1707-1724. 

Lovendegem : Huwelijken 1609-1795 
Gehoorten 1609-1795 

Sleidinge: Huwelijken 1608-1795 
Gehoorten 1612-1795 

Zomergem Huwelijken 1611-21, 1639-51 
1674-1795 

Gehoorten 1611-21, 1638-1795 

Gemeentehuis Evergem 

Huwelijken 1751-1795 
Gehoorten 1746-1795 

Gemeentehuis Wlwrschoot 

Huwelijken 
Gehoorten 

1610, 1612-1795 
1620-1795 

(Zie achteraan in Bijla~e de jaartotalen en de tienjaar
lijkse gemiddelden.! 

D. /Je communicantencijfers 

Onder communicanten verstaan wij al de personen, 
die aan rle paasplicht onderworpen waren. Normaal be
reikten zij de leeftijd van 12 jaar. 

Wij hebhen evenwel uit de Liher Status j!;CZten dat 
te Sleidinge de eommunicanten 14 jaar oud waren. Een 
undf~re steekproef leverde nagcnoej!; hetzelfde resultaat 
op. In lu~t kf~rkar{'hief te Sleidinge ill een re(.!:Î!lter der 
een;te f:ommunicanten hewaard. Voor de jaar(.!:ang 1742 

(21) lf,·t j.lf•hourkrt!loliHtf·r }6(,5.}677 is no~o~ atr·t·cls in rcstuurutic t•n 
kon nif'l j.lf!I'Oili!UltN·rd wordr·n. 
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hebhen wij de ouderdom der eerste communicanten op

gezocht. De meesten waren in 1727 geboren, dus ten volle 

14 jaar oud. 

Het geval van Sleidinge staat echter alleen. Eigen

aardig genoeg klopt het cijfer der communicanten uit de 

Liber Status van 1745 niet met het cijfer voor hetzelfde 

jaar uit de bisschoppelijke visitatie. Het bedraagt respec

tievelijk 2440 en 2630. Het laatste cijfer zou er op wijzen 

dat de communicanten-grens toch op 12 jaar gesteld werd. 

Wat er ook van zij, wij beschikken over menigvul

dige gegevens, die de verhouding communicanten, niet

communicanten voldoende in het licht stellen en waaruit 

blijkt dat de grens tussen beide leeftijdsgroepen op 12 
jaar gesteld werd. 

De communicantencijfers ZIJn in hoofdzaak vervat 

in de dekenale en bisschoppelijke visitaties. Een enkele 

maal geannoteerd in de parochieregisters ( 25), in de 

XVIII• eeuw meestal ook in de volkstellingen. 

De 5 parochies behoren zoals hoger gezegd, alle 

tot de dekenij Evergem. Aanvankelijk waren hiervan 

de Visitationes zoek. Tenslotte werden ze dan toch door 

Dr. Gysseling in een erg deplorabele toestand ontdekt. 

Grote gedeelten ervan, waren door verrotting sterk aan

gevreten. De oudste reeksen van 1633 tot 1677 waren ge

lukkig het minst beschadigd en konden geraadpleegd 
worden. De overige zijn in restauratie. Aan de andere 

kant heginnen de bisschoppelijke visitaties (Status Eccle

siae) met regelmatige tussenpozen vanaf 1682 tot + 1775, 
zodat we toch voor bijna de ganse XVII• en XVIII• eeu

wen over een doorlopende communicantenreeks voor 

onze 5 parochies beschikken. 

Hierhij komt nog het handboekje van de Castillon, 
zowel door Prof. Van W erveke als door Deprez gebruikt, 

dat eveneens de communicantencijfers geeft voor 1712 
(26). 

(25) Waarschoot 1630, 1632, 1634, 1635. 
(26) RAG. Bisdom nr 29his. 
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Wij beamen tenvolle de stelling van Deprez, waar hij 
vooruitzet dat de communicantencijfers een zeer grote 
waarde hebben bij het bepalen van het bevolkingscijfer. 
Zij slaan immers op het effectief deel der bevolking, 
terwijl huwelijk- en doopregisters ons slechts aanwijzin
gen kunnen geven betreffende een mogelijke evolutie der 
bevolking. Toch moeten wij een zekere reserve aan de 
dag leggen betreffende deze cijfers. Zij staan of vallen 
met de nauwgezetheid van de betreffende pastoor en kun
nen onmogelijk gecontroleerd worden. De geboortecijfers 
daarentegen zijn nauwkeurig geënregistreerd. 

De combinatie en de inwerking van beide gegevens 
op mekaar zal van beslissend belang blijken te zijn bij 
het bepalen van het bevolkingscijfer. 

Het herekenen der bevolking naar de commumcan
tencijfers zal des te nauwkeuriger zijn naarmate wij de 
verhouding der beide cijfers tegenover mekaar, het nauw. 
keurigst kunnen bepalen. Onderzoeken wij die verhou
ding in het licht der door ons verzamelde gegevens, dan 
komen wij tot de volgende resultaten : 

Waarschoot 1698: 64,3 % 
Evergem 1709: 62,9 % 
Lovendegem 1709: 72,2 % 
Sleidinge 1709: 66,3 % 
Waarschoot 1709: 69,5 % 
Zomergem 1709: 63,3 % 
Sleidinge 1745: 68,3 % (27) 

Waarschoot 1777: 67,2 % 
Evergem-S. B. 1786: 70,0 % 
Sleidinge-S. B. 1786: 74,1 % 
Waarschoot 1794: 72,7 % 
Evergem 1798: 67,0 % 

Voor Evergem schommelen de cijfers tussen 62,9 % 
en 70,0 % , voor Sleidinge tussen 66,3 % en 74,1 %, voor 
Waarschoot tussen 64,3 % en 72,7 %. Voor Lovendegem 
en Zomergem waarvan wij slechts over de eijfers van 

(27) Cijfer der communicanten nu ar de Stillus Ecclcsiue vun 17·16. 
RAG . Bisdom nr 114. 
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1709 beschikken, kunnen wij geen definitieve uitspraak 

vellen. Het jaar 1709 is een crisisjaar. Lovendegem ligt 

met troepen overstelpt en te Zomergem waren er dat jaar 
slechts 81 doopsels, nauwelijks de helft van het normale 

cijfer. Dit verklaart het te laag % van Zomergem ( 63,3 
%) en het te hoog % voor Lovendegem ( 72,2 %) . Voor 

1709 bedraagt het gezamenlijk % der parochies 66,0 %. 

Deprez bekwam in 1786 voor het land van Nevele 

68,4 % (28). Dalle berekende het communicantencijfer 

voor St. Niklaas tussen 1662 en 1739 en bekwam 67,7 % 
(29). 

Dit doet Deprez besluiten dat «de communicanten 

gemiddeld tussen 65 en 70 % der totale bevolking heb

ben uitgemaakt, hoewel dient aangenomen dat dit pro

cent aan schommelingen onderhevig is geweest ». 

Daar men bij het berekenen van het bevolkingscijfer 

in functie van de communicantencijfers, zich aan een 

vast coëfficiënt dient te houden, dat alle uiterste schom

melingen uitsluit, zullen wij ons bij deze berekeningen 

steunen op een vaste en gemakkelijk te hanteren verhou

ding, nl. dat de communicantencijfers 2/3 uitmaken van 
de totale bevolking. Dit komt trouwens zeer goed over

een met het algemeen % dat wij vonden voor 1709 
(66,0 %). 

Il. DE BEREKENING VAN DE 

GEBOORTECOEFFICIENT 

Het is duidelijk dat in een berekening van het be

volkingscijfer op grond van het geboortecijfer, deze be

rekening staat of valt met de bepaling van de geboorte
coëfficif:nt. 

Dit wisten ook reeds onze voorgangers Prof. Van 

Werveke en Deprez, die er in hun onderscheiden studies 

een ruime plaats aan toekennen. Beide auteurs komen 

echter tot tegengestelde resultaten. Waar Prof. Van W er
veke voor een stedelijke agglomeratie (Gent) tot een 

(28) P. DEPREZ, op.cit. p.p. 58. 
(29) D. DALLE Op. cit. p.p. 127 p;ecitccrd door Dt•prez. 
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betrekkdijk constant coëfficiënt (38,0 %0 ) geraakt en 
daarop een berekening doet, komt de heer Deprez tot 

dan ook niet aan de raming van een bevolkingscijfer. 
geen vast coëfficiënt voor het platteland en waagt hij zich 

Laten wij nu zien hoe het met de 5 parochies gesteld 
is. Wij passen dezelfde werkwijze toe als die, welke Prof. 
Van Werveke in zijn studie over het Gentse bevolkings
cijfer benutte. Wanneer wij in een bepaald jaar over een 
volkstelling beschikken, nemen wij het gemiddelde ge
boortecijfer van een periode van 4 jaar vóór en 4 jaar na 

de tellin!!: om alle toevallige schommelingen uit te scha
kelen. 

Jammer genoeg kunnen wij onze oudste telling 
( Evergem 1635) niet benutten, omdat de geboortecijfers 

van dezelfde periode ontbreken. Voor de laatste 2 tellin· 
gen ( Waarschoot 1794 en Evergem 1798) gebruiken wij 
respectievelijk de cijfers 1793-95 en 1797-1799. De Bur
gerstand van 1795 voor Evergem is verbrand. 

Ziehier dan een overzichtelijke tabel van onze bere

keningen. 

Aa.ntal geboorten per duizend inwoners : 

11647 11698 117091174511777 117921179411798 

Evergem 35,89 - 41,17 - - 40,93 - 37,7-t 

(30) (31) (33) (35) 

Lovendegem - - 42,22 - - 35,07 - -
(32) 

Sleidinge - - 35,37 33,85 - 35,27 - -

Waarschoot - 39,7<1 38,74 - 32,61 31,76 3-t,21 -
(34) 

- - 39,50 - - 35,80 - -Zomergcm 

(30) Berekening geschiedde nu ar de gemiddelde geboorterijfers 
16-15-1650. 

(31) Berekend nuar geboortegemiddelde 1708-1711. 
(32) Jaargemiddelde 1705-1713. Het uhnonnuul hoge gehoorterijfer 

van 1708 werd met 29 verminderd (soldatt'nkindt•n•n uldanr 
toevallig ge horen). 

(33) Berekend voor de periode 1790-9-t. 
(34) Berekend voor de periode 179:i-95. 
(35) Slechts berekend op het gemiddelde geboortt•rijfer perimie 

1797-99. Jaartotalen gehoorten Evergem: 1797: 266, 1798: 236, 
1799 : 26-l. 
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Wij bekomen hier volkomen normale coëfficiënten : 

de uiterste schommelingen gaan hier van 42,22 (Loven

degem1709) naar 31,76 ~\'\·aarschoot 1792). 

Deze uitersten vragen evenwel enig commentaar. Het 

totaal geboortecijfer van Lovendegem voor 1709 moeten 

wij zonder controle aannemen, daar alleen het eindcijfet 

gegeven werd. 

\'\·anneer wij echter deze cijfers vergelijken met de 

conummicantencijfers voor dezelfde periode komen wij 

tot de vaststelling dat het bevolkingscijfer voor Lovende

gem (1800) ten opzichte van het communicantencijfer 

1300 (1710) 1307 (1714) zeker te weinig is, m.a.w. ons 

geboortecoëfficiënt is zeker te hoog. Een inwoneraantal 

van 2000, het normale cijfer voor 1300 communicanten, 

zou ons voor coëfficiënt geven 38 %0 inplaats van 

42,22 %0 • 

Inderdaad zoals we verder zullen zien, het jaar 1709 

was voor Lovendegem hoogst abnormaal. Tengevolge van 

de menigvuldige troepenlegeringen was de bevolking ge

deeltelijk verlopen. Daar heeft men voor de telling ver

moedelijk geen rekening mee gehouden. 

Ook de Evergemse coëfficiënt voor 1792 is vermoe

delijk het resultaat van de weinig nauwkeurige opgave 

van de telling voor hetzelfde jaar, waarvan wij eveneens 

slechts over de globale cijfers beschikken. Ons wantrou

wen menen wij te kunnen staven door de vergelijking 

van de bevolkingscijfers voor Evergem van 1792 en 1798, 

die slechts 6 jaar uit mekaar liggen. De laatste telling is 

volkomr~n hetrouwhaar omdat zij een gedetai lleenle staat 

ÏH en alle namen der inwonerR bevat. Welnu het verRehiJ 

tussfm heide cijfers hr~draagt 742 eenheden. Dit hetekent 

dat de lH~volking op die ó jaar met 12 % zou toegenomen 
zijn. 

Vergdijkr>n wij eveneens de cijfertol van Evt-rgcm

St. BaafH voor 17Bó f'n J 792. Wij Ktdlcn er vast dat op die 

(, .iaar de hr:volking met 47 f"f•nhedr>n ,.;ou verminderd 

:~.ijn, dif~ van Slr·idingr:-St. Baaf8 intr·gPJIIIPel ÏR met 127 
\f:rmeerdr•rd. 
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Dit doet ons hesluiten dat het cijfer van Evergem 
voor 1792 zeker aan de lage kant ligt, temeer daar er 
voor de periode 1786-92 nergens een daling van het be
volkingscijfer vast te stellen is. Ook hier ligt de geboorte
coëfficiënt dus blijkbaar te hoog. Het vermoedelijke be
volkingscijfer afgeleid uit de tellingen van 1786 en 1792 
zou ons een coëfficiënt van 39,12 %0 geven. 

Ook de coëfficiënt van Waarschoot voor 1792 (31,76 
%0 ) is vermoedelijk in tegengestelde zin dan, het resul
taat van een verkeerde opgave. 

Voor Waarschoot beschikken wij over twee bijna 
gelijktijdige tellingen, van 1792 en van 1794. De tweede 
telling biedt alle waarborgen van nauwkeurigheid. Zij 
bevat de namen van alle inwoners met hun aantal kinde
ren en is dus gemakkelijk te controleren. De eerste is 
weerom de globale opgave die wij reeds van vroeger ken
nen. Gezien de korte tijdspanne tussen beide tellingen, 
zou het eindresultaat uiterst gering moeten zijn en zou
den wij voor 1794 een lichte stijging moeten kennen. De 
resultaten zijn echter anders : in 1794 zou de bevolking 
t.o.v. 1792 afgenomen zijn met 278 eenheden, hetzij een 
vermindering van ruim 5 % op 2 jaar, wat absoluut uit
gesloten is. Daar de cijfers van 1794, door mij nageteld 
absoluut betrouwbaar zijn, kunnen wij niet anders dan 
het resultaat van 1792 als te hoog aanzien. De aanpassing 
van deze cijfers brengt ons een geboortecoëfficiënt van 

34 %0 • 

Onze uitersten liggen in feite dus begrepen tussen 
4 I ,17 %o ( Evergem 1709) en 32,61 %0 (W aarse/wol 1777). 

De verschillen tussen de XVII" en XVIIIe eeuw lij
ken niet bijzonder groot te zijn. In 1647 te Evergem 
35,89 %0 , ISO jaar later 37,74 %0 • Vergelijken wij onze ge
gevens van de XVlle eeuw, Evergem (1647) 35,89 %o, 
Waarschoot (1698) 39,74 %0 , met die welke Deprez na
rekende voor Erembodegem (1634, 1637, 1638) 40,06 %o. 
St. Niklaas (1662) 39,57 %0 en Lede ( 1685) 37,72 %o ( 36). 

(36) DEPREZ : Op.cit. p.p. 60. 
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Wanneer wij nu onze 5 dorpen afzonderlijk beschou

wen, met inachtneming der correcties op het geboorte

coëfficiënt, dan stellen wij vast dat het hoogste verschil 

voor Evergem 5,28 %0 , voor Lovendegem 3,93 %0 , voor 

Sleidinge 1,52 %0 , voor Waarschoot 7,07 %0 , voor Zomer

gem tenslotte 3,65 %0 bedraagt. 

De schommelingen zijn lang zo aanzienlijk niet als 

die welke Deprez vond voor de Heerlijkheid Nevele. De 

vraag stelt zich echter - wij ondervonden het aan ons

zelf - of de oncontroleerbare gegevens der tellingen van 

1709 en 1792 wel als absoluut uitgangspunt kunnen die

nen. De auteur hesehikt bijna over geen enkel tussentijds 

document, waarmede hij kan vergelijken en aanknopen. 

Een paar steekproeven hebhen mij overtuigd dat alle 

cijfers van 1709 en 1792 ook in het land van Nevele niet 

onaanvechtbaar zijn, indien wij ze met andere gegevens 

vergelijken. Wat de telling van 1709 betreft, nemen we 

hv. Landegem. Volgens de telling bedraagt het bevol

kingscijfer 856 ( 37). Het communicantencijfer voor 1710 
daarentegen + 700 ( 38). Beide cijfers zijn absoluut niet 

met mekaar overeen te brengen. Welk is dan eigenlijk 

de waarde van de geboortecoëfficiënt ? Wat de te Iling 

van 1792 betreft, Poesele heeft er 604 inwoners ( 39). Vol

gens de « Staat van Zielen » van 1791 heeft het 350 + 
184 = 534 inwoners. Op I jaar tijds zou er dus een toe

name van 70 inwoners geweest zijn hetzij met 13 %, wat 

totaal uitgesloten is. 

Een ander nadeel dat P. Deprez in zijn studie onder
vinden moest hij het bepalen van de gehoortecoHficiënt, 
is, dat het hie1· op een paar uitzonderingen na, allemaal 
over zeer kleine dorpen gaat, waar tle natuurlijke sprei
ding zeer gering is. Het lag dus voor de hand dat de 
schommelingen vrij groot moesten zijn. "'ï.i integendeel 
hebhen hier uitsluitend met aanzienlijke dorpen te doen, 
waarhij de omvang van het materiaal, ons door natuur
lijke spreiding, vanzelf naar een meer constant coHficiënt 
lt:idde. 

(37) DEPREZ : Op.cit. p.p. 7. 
131!1 DEPREZ : Op.cit. p.p. '11. 
(391 DEPHEZ : Op.cit. p.p. 7. 
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Laten WIJ nu m het spoor van Prof. Van Werveke 

onderzoeken in hoeverre de aangroei van de geboorten 

evenredig is met de aangroei der bevolking. Hiervoor 

nemen wij onze toevlucht tot de cijfers der huwelijken. 

In een normale maatschappij immers is het huwelijks

cijfer constant met het bevolkingscijfer. Indien wij hier 

dus komen tot een constante verhouding geboortecijfer

huwelijkscijfer, dan ligt het voor de hand dat ons ge

boortecoëfficiënt eveneens constant zal zijn. 

Verhouding geboorte-huwelijkscijfers : 

Evergem Lovendegem Sleidinge Waarschoot Zomergem 

1696-1705 4,7 4,1 4,8 3,7 

1706-1715 3,9(40) 4,9 4,1 3,8 

1716-1725 4,9 4,0 3,9 3,8 
1726-1735 3,8 4,6 4,3 3,9 

1736-1745 4,7 4,6 4,9 4,4 

1746-1755 4,5 4,5 4,6 4,4 

1756-1765 5,1 4,7 5,4 5,1 4,8 
1766-1775 5,0 6,3 5,5 6,3 4,8 
1776-1785 4,0 5,2 5,2 4,9 4,3 
1786-1795 4,9 4,6 6,0 5,0 4,7 

Wanneer wij deze cijfers globaal bekijken valt het 

ons op dat wij ze in 2 schijven kunnen rangschikken : 

een eerste gaande tot 1755, een tweede vanaf 1756 tot 

1795. 

De schommelingen in de eerste schijf zijn hier niet 

zo groot als in het land van Nevele- zij gaan van 3,8 tot 
4,9 - maar wel aanzienlijker dan te Gent waar Prof. Yan 

Werveke voor deze periode slechts schommelingen no

teerde van 3,6 tot 3,9. 

In de tweede helft stijgt de verhouding geboorte

huwelijkscijfer veel sterker. De uitersten liggen hier tus
sen 4,0 (Evergem) en 6,3 (Lovendegem en \Vaarschoot). 

De aanzienlijke verhoging tijdens de tweede helft der 

:XVII" eeuw spruit ongetwijfeld voort uit een grotere 

(40) Voor het jaar 1708 wcrdPn de 29 geboorten vun militain•n, vun 
het opgegeven cijfer ufgetrokken. 
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huwelijksvruchtbaarheid, door vervroeging van de hu
welijksleeftijd en de meer stabiele economische verhou
dingen. 

Als wij tenslotte deze cijfers per dorp bekijken, stel
len wij voor de eerste helft slechts verschuivingen vast 
,-oor Lovendegem van 3,8 naar 4, 7 ; voor Sleidinge van 

4,0 naar 4,9 ; voor "' aarschoot van 3,9 naar 4,9 ; voor Zo
mergem van 3,7 naar 4,4. Dit bPtekent dat de verhouding 
roor Lorende gem, Sleidinge en W fUlrschoot gemiddeld 
4,5 bedraagt, voor Zomergem 4. In de tweede helft zijn 
de schommelingen respectievelijk : Evergem 4,0 naar 5,1 ; 
Lovendegem 4,6 naar 6,3 ; Sleidinge 5,2 naar 6,0 ; Waar
schoot 4,9 naar 6,3 ; Zomergem 4,3 naar 4,8. Opnieuw 
zijn de verhoudingen voor Lovendegem, Sleidinge en 
U'1 fWrschoot vrijwel constant, een gemiddelde van 5,5. 
Evergem en Zomergem, de twee grootste gemeenten 
schommelen na.fir een gemiddelde van 4,5. 

De huwelijkscoëfficiënt is dus onderling niet con
stant. De curven der huwelijksgemiddelden verlopen dan 
ook niet gelijkmatig. (Zie grafiek 6.) 

Onderzoeken wij de verhouding geboortecijfers-hu
welijkscijfers op een andere manier om te zien als de 
door ons vooropgezette verhoudingen wel kunnen behou
den worden, nl. door de berekening van het aantal hu
welijken per duizend inwoners. Wanneer wij nu de ge
boortecoëfficiënt delen door de h uwelijkscoëfficiënt, zou
den wij voor dezelfde periode dezelfde verhouding die
nen te bekomen. 

Armtal huwelijkPn JWr duizf'nd lilWonent : 

1647 1698 1709 1745 1777 
Evergem 10,20 

141) 
Lovendegem 11,29 
Sldrlinge 7,54 7,41 
W aarMrhoot 9,12 9,H 6,42 

Zomergem 10,54 

OI) Bt·n·kt·rJtl op de juur~o:t·middt•ltlt•n lhH-IfJ50. 
(J2) Bt•n·k,.nd op de juuq(t•rniddt•ldt•n 1791-171J:l. 
( 1:p Bt•n•kt~nd op de juurgt·midddtlen 1793-17fJ5. 

1792 1794 
8,41 
(42) 

7,91 
5,89 
6,94 7,26 

(43) 
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Ook hier nemen wij dezelfde correcties in acht als 
bij het bepalen van het geboortecoëfficiënt. Daar de be
volking van Lovendegem in 1709 en van Evergem in 1792 
te laag opgegeven is, zullen beide coëfficiënten dalen 
(10,01 %0 voor Lovendegem en 8,04 %0 voor Evergem), 
dle van Waarschoot in 1792 te hoog aangegeven zal stij
gen, tot het ongeveer de coëfficiënt van 1794 zal he
reiken. 

Oo hier stellen wij vast dat na 1750 de huwelijks
coëfficiënten dalen, m.a.w., dat de vruchtbaarheid der 
huwelijken verhoogde. 

Wanneer wij nu geboorte- en huwelijkscoëfficiënt 
door mekaar delen bekomen wij volgend resultaat : 

Verlwuding geboorte- en huwelijkscoëfficiënt 

1647 1698 1709 1745 1777 1792 1794 

Evergem 3,5 4,8 

Lovendegem 3,7 4,4 

Sleidinge 4,6 4,5 5,9 

Waarschoot 4,3 4,2 5,0 4,5 4,7 

Zomergem 3,7 4,5 

Vergelijken wij deze cijfers met de corresponderende 
periode, voor de verhouding geboorte- en huwelijkscij
fers, waarbij in tegenstelling met deze cijfers geen ge
bruik werd gemaakt van het bevolkingsdjfer. 

Verhou- Verhou· Verhou· Verhou· ding ding ding ding 
geboorte· eoëffi- geboorte· coëffi-huwelijks- ciëntcn huwelijks- ciëntt•n cijfers in 1709 eijfers in 1792 1706-171:> 1786-1795 

Evergem - - 4,9 4,8 
Loventiegem 3,9 3,7 4,6 4,4 
Sleidinge 4,9 4,6 6,0 5,9 
Waarschoot 4,1 4,2 5,0 4,5 

Zomergem 3,8 3,7 4,7 4,5 

.:\1en ziet dat cleze t•ijfers nagenoeg volkomcn ovcr
eenslcmmen, een bewijs te nwc•r dat voor C'omhinatie dcr 
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geboorte- en huwelijkscijfers de evolutie der werkelijke 
bevolking getrouw weergegeven wordt. 

Besluit : We stellen vast dat de verhouding geboorte
huwelijkscoëfficiënt in de tweede helft der xvrne eeuw 
stijgt, dat de geboortecoëfficiënt van een bepaald dorp 
in de tijd weinig schommelingen vertoont. De coëfficiën
ten der dorpen onderling vertonen grotere afwijkingen. 
Dit bracht er ons toe voor elk dorp een middencoëfficiënt 
te bepalen als volgt : Evergem 38 %0 , Lovendegem 38 %0 , 

Sleidinge 35 %0 en Waarschoot 35 %0 , Zomergem 37 
%o- Daar de huwelijkscoëfficiënt aan meer schommelin
gen onderhevig blijkt te zijn en dus minder constant, 
zullen wij bij de berekening van het bevolkingscijfer 
alleen rekening houden met de geboortecoëfficiënt. 

lil. DE VERKLARINGSELEMENTEN DER 
DEMOGRAFISCHE EVOLUTIE 

Elementen, die niet uit statistieken kunnen afgelezen 
worden, hebben nochtans mede de bevolkingsevolutie be
paald. De berekening van de bevolking naar de cijfers 
der parochieregisters, is dus nog niet volkomen zuiver op 
de graat, indien wij met deze elementen geen rekenin~ 
zouden houden. Zij zijn hoofdzakelijk van drieërlei 
aard: 

a) militaire; 
b) economische ; 
c) epidemieën. 

A. Invloed der historische gebeurtenissen 

Zoals hoger gezegd lag het gebied der 5 door ons 
bestudeerde parochies van 1621 tot 1648 in het Contri
butieland. 

Op 30 mei 1631 ontscheept Frerlerik Hendrik te 
IJzendijke. De bewoners van het Contributiehuul vluch
ten uit schrik voor de vijand, maar keren nogal vlug tentg 
(44). Dit gebeurt opnieuw in september 1633. 

(44) Zie in dit jaarboek mijn artihl «Krijgsverrichtingen in en 
om Zuid-Meetjesland, tijdens de laatste fase t'an de Tachtig
jarige Oorlog (1621-1648) ». 
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Erger wordt het in de periode 1634-1638, wanneer in 

het Contributieland door de Staten der Verenigde-Neder· 
landen vergeldingsmaatregelen uitgevoerd worden. De 5 

pastoors samen met vele voorname personen, beducht als 

gijzelaar gevangen genomen te worden, nemen de wijk 
uit het Contributieland ten zuiden van de Brugse V aart. 

Einde november 1634 verlaat pastoor Lieven Neerynck 
zijn parochie te Waarschoot ( 45). 

Het geboortecijfer valt tijdens de retorsieJaren van 

78 in 1633, op 54 voor 1634, 56 voor 1635, 58 voor 1636, 
52 voor 1637, en 55 voor 1638, om in 1639 onmiddellijk 

reeds te stijgen tot 71. 

Was het geboortecijfer toen werkelijk zo laag ? Bin
nen de parochie wel, maar buiten de parochie werden er 

ook kinderen van Waarschoolse ouders gedoopt. 

De oplossing hiervan geven ons de abnormaal hoge 
cijfers voor Lovendegem (in 1637 en 1638 telkens het 

dubbel van 1639). Hoe is dit te verklaren ? Lovendegem 

was een « gespleten » parochie. Dit betekende dat zij ge· 
deeltelijk over de Brugse Vaart lag en dus buiten het 

Contributieland. Dit gebied was een toevluchtsoord voor 
het ganse noorden. Het wemelde er van vluchtelingen. 

Vandaar eveneens de abnormale stijpng der geboorte
curve 1636-1638 voor Lovendegem. (Zie grafiek II.) 

Wij hebhen ons de moeite getroost de « abnormale » 

jaargangen akt voor akt na te gaan en zijn tot volgend 
verrassend resuhaat gekomen : 

1634 : 27 vreemde kinderen werden te Lovendegem ge

doopt (Evergcm l, Sleidinge 2, Eeklo 7, Waar
Hchoot 8, St. LaureinH l, Kaprijke 3, Lemheke 1, 
Holdatf~nkindercn 4) 

(,15) < All1~ ~~~~ kinderen die zijn J(herommen nocr dl'sc voomomt 
zijn f.(hcdoopt v•·le tot LovcndeJ(lwm ••nde zom tot Soml'rJ(hem 
•~ndc Zllm tot 01JHtwinkdt• ende dut hij Vf'rtrerk•·n vun tHJHen 
puHII·ur h1·•~r f•nd•~ Mr. Lif'vyniH Nt·erym·k, flUHtoor van \Vtll'r· 
HdHJol In dien tijt J(hi'Ht·hn·vcn hij mij l'iclf>r heeckmuns. 
CuHloM, 16:J5:. 
( ~I'ITII'I~Illf•hui8 WuurHdaont, c;dwortercJ(Î~lt~r 1631-16:!5, Jl. 219 . 
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I635 : I2 vreemde kinderen ( Sleidinge 2, Waarschoot 4, 
soldatenkinderen 6) 

I636 : 4I vreemde kinderen (soldatenkinderen 6, Waar
schoot I3, Zomergem 2, Kaprijke 4, St. Laureins 
2, Eeklo IO, Adegem 2, Lembeke 2) 

I637 : 58 vreemde kinderen (soldatenkinderen 2, Eeklo 

27, Ronsele I, St. Laureins 3, Zomergem 5, Waar
schoot I3, Kaprijke I, Lembeke 2) 

I638: 87 vreemde kinderen (soldatenkinderen 5, Waar

schoot 34, Eeklo 32, Oostwinkel I, St. Luureins 5, 
Kaprijke 3, Zomergem 2, Adegem 2, Sleidinge l, 
Lembeke 2) 

I639 : 3 vreemde kinderen (2 soldatenkinderen, I Eeklo) 

I640 : I8 vreemde kinderen (soldatenkinderen IS, Zo

mergem 2, Waarschoot I ) 

I64I : 4 vreemde kinderen (soldatenkinderen 3, Vinder
boute I) 

I642 : I vreemd kind (soldatenkind) 

I645 : I vreemd kind (soldatenkind). 

Willen wij dus voor die jaren een normaal geboorte

cijfer bekomen dan moeten wij de cijfers van Lovend,:,
gem uitzuiveren en die der andere gemeenten aanvullen 

met bedoelde cijfers. 

In het jaar I645 zijn al de bewoners van het Contri

butieland gevlucht. 

Op 28 september I645 had op de Brugse Vaart te 
Lovendegem de ontmoeting plaats tussen de twee vijande

lijke legers : het Franse en het Staatse. 

In het jaar I646 is er te Zomergem een hiaat in de 
doopsels van I februari tot I7 juni, wat wijst op een totale 

tijdelijke ontvolking. 

De Franse veroveringsoorlogen van Loclewijk XIY 
hebhen opnieuw een ongunstige weerslag op het bevol
kingscijfer. Op 7 september 1667 noteert .Frans Staes, 
pastoor te Sleidinge in het gehoorteregister dat de Fntn
sen gans het land aan 't verwoesten zijn. 
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Inderdaad op 17 juli 1667 plunderden de Fransen 

op de zuidzijde van de Brugse Vaart, o.a. te Lovendegem 

( 46). Op ll mei 1668 rapporteren de pastoor van Zomer

gem en de baljuw van Lovendegem, dat een groot deel 

van hun onderdanen gevlucht zijn. De Fransen zijn over 

de Brugse Yaart gekomen te Bellem en zetten het ganse 

Oud-Contributieland te vuur en te zwaard ( 47). Te Slei

dinge vallen hierdoor de geboortecijfers van 117 in 1667 
op 88 in 1668, te Zomergem van 151 tot op 106. Tussen 

6 juni en 17 juli is er zelfs geen enkel doopsel ingeschre
ven. Te "-aarschoot valt het geboortecijfer voor 1668 van 

98 op 73. Te Lovendegem van 76 op 58 met een hiaat 

tussen 9 mei en 7 juni. Bij de berekening van het bevol

kingscijfer zullen al deze naar omlaag gerichte spitsen 

gerectificeerd dienen te worden om het normaal bevol

kingscijfer te bepalen. 

Einde mei 1673 ligt het Franse leger, tijdens de Hol
landse oorlog, nabij de Brugse V aart en richt zware scha

de aan in het land van Nevele, maar ook te Evergem 
(1338 P.) waar zij op de wijk Belzele hun legerkamp 
oprichtten (48), en te Lovende{!em (614 P. 10 sch.) en Zo

mergem (355 P. 13 sch.). 

Blijkens een randnota uit het geboorteregister van 

Sleidinge waren de inwoners op 18 mei 1673 op de vlucht 
voor de Fransen ( 49). Tot 15 juni 1673 is er geen enkel 

doopsel ingeschreven. 

In januari 1676 worden Belzele, Sleidinge en Loven

degem zodanig door « partijlopers » lastig gevallen, dat 
de inwoners gedwongen wonlen hun Intizen te verlaten 
(50). 

De wijk Doornzcle wonlt in april 1676 totaal geruï
neenl door de Fram;cn op doortocht naar het Land van 
Waas (51). Hierdoor is het te verklaren dat hinnen een 

11-li) RAG· Oudlmrg nr 237, f" 203 r". 
147) HAf;. Oudhurg nr 2:{8, ro 92 r". 
118) HAC;. Ourlhurg nr 2H, 12 r". 
( 49) « 11 ie pt•r f ugam Gullorum po.~.H!l P..,.H! alHuus :. 

HAC; • Burg1~r~tand Slddingc • (;~hnnrll·r~f(ÏHI~r; 18 mei 167:!. 
151J) HAC; • Ourlhurg nr 216, f" 1() r". 
151) HAC; • Oudburg nr 21fi, f" 122 r". 217, (" 186 r". 
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tijdspanne van 2 jaar het communicantencijfer van Ever

gem valt van 2200 op 1930 ( .52). 

In het najaar van 1677 werd vanuit het Franse kamp 

te Menlestede het ganse Oud-Contributieland door de 
troepen van Maarschalk d'Humières grondig verwoest en 

geplunderd ( .53). 

Te Waarschoot werd het dorp door de Fransen vol

ledig platgebrand (.54). Te Sleidinge werden een groot 

aantal huizen door de Fransen in brand gestoken ( .5.5). 
De daling van het geboortecijfer voor het jaar 1678 is 
overal merkbaar : te Lovendegem 1676 : 81 ; 1677 : 67 ; 
1678 : 60 ; 1679 : 78 ; te Zomergem 1677 : 124 ; 1678 : 
96 ; 1679 : ll6 ; te Waarschoot : 1677 : IIO ; 1678 : 78 : 

1679 : 94 ; te Sleidinge 1676 : 107 ; 1677 : 89 ; 1678 : 76; 
1679 : 106. 

Op 10 maart 1678 trouwens wordt Gent door de 

Fransen bezet ( .56). 

Op 23 december 1683 steken Franse troepen de Brug

se V aart over. Op de meest systematische manier ver

woesten zij de dorpen van het Oud-Contributieland (.57). 
De dorpskernen van Evergem, Waarschoot en Zomergem 

gaan volledig op in de vlammen (.58). Te Waarschoot 

(52) « Communieantiurn numerus qui ad 2200 solet aseendere spatio 
biennii multurn diminutus, ita salvo justo caleulo in presentia· 
rium vix putetur esse 1930 ». 

(53) RAG. Oudburg nr 247, ro 260 r 0
• 

(54) DE POTTER. Waarschoot p.p. 36. 
(55) DE POTTER. Slcidinge p.p. 17. 
(56) RAG. Oudburg nr ; 24·8, 31 r 0

• 

(57) RAG. Oudburg 253, 21 r 0
• 

(58) «Al-hoe-wel men op eenige pluetsen de Brnndschatting uytkogt 
en betaelde, wierden evcnwd dnerom niet te min de beesten 
genomen, de huysen geplundt'rt en nfgeworpt'n, de boeren en 
hoerinnen uytghestroopt tot hun nueckt lichuem, t'll onmen· 
sehelijk mishandelt, soo dut hier door, de Frunsehe in dt'st'n 
tijdt wierden ghenoemt, ten opsigt van hun vrt'edtheydt tep;ht'n 
onse arme Spaensehe Vlaendcrlinghen, de Christene Turkt•n. 
Want alwaer de Turcken d'overhandt in 1-Iongaryen haddt•n 
hekomt'n, en hebhen soo groote verwoetheydt tep;t•n de nwn· 
sdten niet lwdreven, als hier de Frnnsche odfendt'n tegt'n onse 
Lancltsl ieden. Mt'n sag hun konwn op dt•n 23 Dect'mlwr om· 
trent Bellem, niet als mensdtt'n, marr als hrit'ssdwnde Let'U· 
wen, en Brandstip;ters vun Vlnt'ndt'rlnndt. Sy !rocken ovt'r t't'll 
ghernnekte hrugghe over de Ct'ndtsche Vnt•rt, vielen in So-
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stond op een kwartuurs van de kerk ~een enkel huis meer 

overeind (59). De meeste inwoners waren gevlucht. Te 

Lovendegem, Sleidinge en \\;' aarschoot daalt het geboorte

cijfer voor 1684 respectievelijk van 7l op 55 van 108 op 

84, en van 85 op 74. Evergem bekomt door zijn uiterste 

armoede een belastingsvermindering van 1/3 op 12 de

cember 1687 (60). 

Tijdens de Oorlog der Augsburger Liga (1688-1697), 
had Doornzele opnieuw zwaar te lijden van Franse troe

pen. In januari 1691 staken zij op doortocht naar het 

Land van v;-aas in de omgeving van de Dries alle huizen 

en hoeven in brand ( 61). Ook Lovendegem, door zijn lig

ging aan de Brugse Vaart, kreeg het hard te verduren, 

mede door de bezetting der Anglo-Bataafse en Spaanse 

regimenten. Te Zomergem had op 9 september 1694 dicht 

bij de Brugse Yaart een gevecht plaats tussen Fransen en 

Spanjaarden (62). In 1697 zijn de 5 parochies door de 

voortdurende oorlogen totaal uitgeput « ende middeler

tijt dat dese prochien voor den ghemeenen dienst op

gheeven, ghefourageert ende gheruineert sijn l!:heworden 

door de gheallieerde troepen » ( 63). 

mergem, en van daPr tot onder het Zas van Gendt alle de 
huysen en schueren in asschen leggende, die sy vonden. Sy 
maekten hunne wederkomsic over St. Laureyns, Eecloo, Mal
deghem, Sisseele, Bernhem en Housselaere, al-om het vuur 
worpende in alles wat verbrandelijk was, lwhalvens 1\lalde
ghem Pn Bernhem, die hun hrandtogt met overgroot geld voor 
dese reys af-kogten. Van daer gacndc naer Lovendeghem by 
Gendt, sag men niet, alwaer brandsloffe was, als vlammc en 
rook. En naer rampsalige dreygingcn, dat sy korts clner-nacr 
stonden wederom te komen, om ui het overige door 't vuur 
te verslinden, keerdl'n sy over hunnPn eygen brugghe, die sy 
met hun voerden ; over de gemelde Vaert nacr llaerleiJCke, 
seggendt~ duydelijk, dut sy niet een pluets en sullen ll(llleren, 
dit~ !.innen de 21 un~n van dt>n gl'steldt~n tijdt hun hrandt
sehattingen niet souden komen hetaelen. Dog naer soo een ul
glwrn•~ynl: vcrdrlH·king en verd1•rf, waer nog geldt gehudt om 
suu IHJOI!P {~IJ orral'rrligc hrundsugt af ~~~ koopr•n ?. « Chrnnyke 
van Vlar~ndf'n•n, ded 111, Blz. 799 • gt!dlf·r~rd door A. HYSEH
IIOVE : « /J('(~rrwm > hlz. 56. 

159! DE I'OTTEH : WtwrM·Iwot p.p. 36. 
ltiOJ HM;- Ourlhurg nr 257, f" 150 r". 
161) A. DE VOS: « /Jt~ gt•llrhi,•tli'TlÏ.• van l~vt•rgt•m. in t•ogPlr•lucht > 

Juhilt~mnlm"k IJuvitl11foruiM. p. 76. 
162J DE I'OTTEH : Zornt·rgr·rn p. 132. 
163) HAl;- Oudl.urg nr 267 f'• 13:1 r". 



Tijdens de Spaanse Successieoorlog ( 1700-1713) was 

onze streek er even beroerd aan toe : Gent werd bezet 

door de Fransen van 1700 tot 1706. De Fransen fourra

geerden het platteland. Aan de Kale (grens Evergem
Wondelgem) houwden zij in 1704 een verdedigingslinie 
van de Brugse Vaart tot Rodenhuize om Gent te heseher
men ( 64). De Hollandse generaal Spar kwam met 12.000 
man en 20 stuks geschut die linie s1echten en er de Fran
sen verjagen ( 65). 

In 1706 wordt Gent door de geallieerden veroverd, 

doch in 1708 door de Fransen heroverd. Lovendegem dat 

door de frontlijn in twee verdeeld werd- op de wijk Lo, 

aan de zuidkant lagen de Fransen en aan de overzijde 

de geallieerden - had het ergst te verduren. Wij laten 

hier een citaat volgen dat aan duidelijkheid niets te 

wensen overlaat. De pastoor, kerk-, arm- en gildemeesters 

van Evergem zijn gedwongen eigendommen te Lovende

gem te verkopen, om schulden te delgen - « tot hetalyn

ghe van weleken geene pennynghen in casse en sijn, ge

considert den swaeren oorloghe, fouragerynghen ende 

vervrosen ougste d'annis 1708 en 1709, naementlyck door 

de fransche camperneuten tot Lovendeghem van den 12 

]uly 1708 ende helegerynghe der stadt gent tot den 4en 

J anuary 1709 als wanneer totallher tot Lovendeghem den 

ougste 1708 is gefourageert alwaer de meeste goedereu 

gelegen sijn, als mede binnen deser prochie ende elders 

ten Ja ere 1709 is den oughste vervrosen geweest, waar

floor niet eenen stuyver van pachte en is outfangen ge
worden » ( 66). 

Gedurende het verblijf der legers te Lovendegem 

I 708-1709 was de vlucht naar de stad algemeen. In alle 

opzichten was 1709 dus een zwaar crisisjaar. 

Te Zomergem werd alle graan door de Fransen «af
gefourageerd». De wethouders van Belzele verklaren op 

(64) RAG. Oudhurg nr 274, f• 85 r". 
( 65) A. DE VOS : «Geschiedenis Evergem » Juhilcumhot'k On vilis

fonds . p. 77. 
(66) HAG. Evergcm nr <t25, f" 202 r". 
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12 juni 1709 dat bijna niemand enig graan in voorraad 
heeft «mits de groote Ruuinen ende tottaele fourragc
rynghe soo vande leghers van den hertogh van Bour
goigne als van de ghealieerde int belegh van Ghendt ( 67). 

De geboortecijfers 1708-1709 zullen dus opnieuw 

geen waarheidsgetrouw beeld van de normale bevolking 

weergeven. Te Lovendegem is het abnormaal hoog cijfer 

van 117 te verklaren door het feit dat er tijdens de maan

den juli en augustus 29 soldatenkinderen geboren wer

den ; voor 1709 noteren wij het uiterst lage cijfer van 55. 
De koster voegt er in een randnota aan toe : «Nota : 

Dat er 68 Dagen alhier verloopen zijn eer dat er een 

kindt is gedoopt geworden, hetwel men toeschrijft aen 

den voorgaenden troubel van het frans leger dat alhier 

42 dagen gelegen heeft » ( 68). De periode loopt van 

24 maart tot 1 juli 1709. In Zomergem waar het geboorte

cijfer valt van 145 op 81, zijn er hiaten van 30 maart tot 

14 mei en van 13 juli tot 8 augustus. In de maand juni 

is er slechts één doopsel ingeschreven. Te Waarschoot valt 

het cijfer van 93 op 78, het laagste sinds 1668 ; te Ever

gem van -+- 150 op -+- 120. Alleen te Sleidinge is er geen 

gevoelige daling waar te nemen. Toch was hier eveneens 

in de maand november 1709 op het Eeksken ( grensge

hucht Slei dinge-Lovendegem l het legerkamp van de her

tog van \Vittenhergh opgeslagen, « door welk Campement 

een merckelycke schaede is ghecauseert » ( 69). 

Dat deze lage bevolkingscijfers door rle vlucht rler 

inwoners 4: kunstmatig» zijn en dus de normale bevol

king niet weergeven, moge blijken uit rle vergelijkin~ 

met de communicantencijfers van 1710. Ten opzichte van 

] 704 stellen wij behalve voor Zomergem, nergens een 

<•hnormale stijging of daling vast. 

Op 6 sept1~mher ] 744, ti.jd1~ns de OoHl<'nrijkse Suc

cessif~-oorlog toen ons land opnieuw door de FranAPn on-

167) HAC;. Oudlmrg nr IIJI'J. 

16HJ BA(;. Buq1wr~tund Loverult>gnm ur (,. 

I (,t)) n~~~·)lutidHwk Slddingc·Kt•llrf! 17JO.J7J:l. 



der de voet gelopen werd, is te Sleidinge nog een kind 

uit Lovendegemse ouders geboren en aldaar gedoopt 

« propter fugam metumque militum » (70). Dit was ech

ter slechts een alleenstaand geval en de bevolkingscijfers 

als dusdanig ondergingen er de weerslag niet van. 

De invloed der militaire gebeurtenissen op de demo

grafische evolutie is voor onze dorpen van overwegend 

belang. De jaren der zwaarste invallen 1668, 1677, 1683 
en 1708-1709 zijn overal depressiejaren (zie grafiek XI). 

B. Invloed van economische factoren 

l. Graanprijzen : Naast de krijgsverrichtingen had

den de plotse stijgingen van de graanprijzen een weerslag 

op het geboortecijfer. Er werden hoge prijzen genoteerd 

tijdens de jaren 1625-1626, 1639, 1647, 1649 en 1709, toen 

vrijwel de ganse oogst vervroren was, in zijn geheel een 

zwaar crisisjaar (71). In de Oudburg was de gerst- en 

haverprijs eveneens uitzonderlijk hoog tijdens de jaren 
1662, 1663, 1693, 1694, 1699, 1709 en 1710 (72). Toch 

kunnen wij deze stijgingen op korte termijn moeilijk 

aflezen van de geboortegrafiek. 

In het jaar 1699 nochtans was de hongersnood in de 

Oudburg en speciaal in de dorpen Lovendegem, Sleidinge 

en Zomergem, Drongen, Merendree, Vinderhoute en 

Hansbeke zo groot, ten gevolge van de buitengewone 

duurte en schaarste van het graan dat men voor een pro

letarische opstand vreesde « selfs oock heeft men verstaen 

dat sij ghemenaceert lwbben, oock te plunderen de abdije 
van Dronghen » (73). De kapitaalkrachtiger inwoners 

hadden al hun granen moetPn vPrkopen om de parochie

lasten te voldoen. 

2. Pachtprijzen : Het is duidelijk dat de schomme
lingen van het geboortecijfer niet direkt de schommelin-

(70) RAG- Burp;erstand Lovcndcp;cm nr 7, p. 19. 
(71) DEPREZ : Op.cit. p.p. 24. 
(72) RAG - Oudburg nrs 232 ; 233 ; 263 ; 26·! ; 269 ; 278 ; 279. 
(73) RAG- Oudhurp; nr 269, f" 73 r 0

• 
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gen van het bevolkingscijfer weergeven. Afname of aan· 

groei der bevolking gebeurt heel wat geleidelijker. Daar

door ook zijn de spitsen die voorkomen in de jaargrafie· 

ken heel wat afgerond in de grafieken der tienjaarlijkse 

gemiddelden. 

Laten wij aan de hand van zulk een curve naar de 

overeenstemming peilen tussen de geboortecijfers en de 

rachtprijzen, om te kunnen nagaan in hoever de econo

mische conjunctuur medebepalend is voor de demografi

sche evolutie. 

Ook hier kunnen WIJ ons niet akkoord verklaren 

met de door Deprez gevolgde werkwijze. Hij doet een 

willekeurige greep in de hem ter beschikking zijnde 

pachtbrieven en vraagt zich nooit af indien de toegestane 

verminderingen in de pachtprijzen wel het gevolg zijn 

van een economische laag-conjunctuur of eenvoudig te 

wijten zijn aan de minderwaardigheid van de grond. Men 

kan onmogelijk twee pachtgoederen met elkaar vergelij

ken zonder hun ligging en de waarde van hun cultuur

grond te kennen. De conclusies die hij er uit trekt be

treffende een eventuele stijging of daling van het ge· 

boortecijfer lijken mij dan ook op losse schroeven te 
staan. 

Onze methode om de onderlinge beïnvloeding ge· 
boortecijfers-pachtprijzen na te gaan bestaat hierin : wij 
onderzoeken de pachtprijzen van één bepaalde uitbating, 
!lie wij in alle details kPnnen en bestudeerd hebben. De 
waarde van de grond en de grootte van df' uitbating blij
ven ti,idens de twee door ons hestudeerde eeuwf'n con· 
stant. Schommelingen in de pachtprijzen kunnen dus al
leen het gevolg zi,in van een bepaalde tijdscon,iunctuur. 

De bedoelde hoeve, waarvan wij een aaneensluitende 

reeks pachtprijzen bezitten vanaf 1612 tot 1795 is het 

Goed te Geelschuur te Evergem (74). 

Berekenen wij om in overeenstemming te blijv('ll 

(74) Zie onze studie« Het Goed te Geetsclruur te f:l'ergcm ». Appl'l
tjcs van het Meetjesland V . p. 17-66 · Eeklo 1952-1953. 
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met de tienjaarlijkse geboortegemiddelden vanaf 1616 tot 
1795 de tienjaarlijkse pachtgemiddelden. Vergelijken wij 
deze cijfers met de curve der geboortegemiddelden van 
het aangrenzende Sleidinge, waarvoor de cijfers volledig 
zijn. (Zie grafiek YII.) 

In de XYIIIe eeuw is het parallelisme tussen beide 
curven bijzonder treffend. In de XVIIe eeuw zien wij dat 
de economische hoog- en laagconjunctuur gevoeliger is 
op de pachtprijzen dan op de geboortecijfers. Slechts op 
het einde der xyne eeuw is er in beide curven een tegen
strijdigheid merkbaar. Het Goed te Geelschuur had toen 
last van geweldige overstromingen. Deze zuiver locale 
omstandigheid had natuurlijk geen invloed op het ge
boortecijfer van het naburige Sleidinge. Over het alge
meen is de gelijkenis tussen beide curven treffend. 

C. Epidemieën 

Hun situering in de tijd is van groot belang, omdat 
ZIJ door de geboortecijfers niet weerspiegeld worden en 
toch in grote mate het bevolkingscijfer beïnvloeden. 
Meestal zijn het de jongste en oudste generaties die er 
aan ten prooi vallen, minder het actief deel van de be
volking, dat precies het geboortecijfer bepaalt. 

De pest woedde hevig in de 5 dorpen in 1632-1633. 
Te \V aarschoot was er zelfs geen plaats op het kerkhof 
om al de slachtoffers te hegraven (7.5). 

Te Evergem woedde zij in 1647 (76). 

De soldaten van de Oudhurg hrachten in 1668 de 
hesmctting binnen de kasselrij, waar zij zich van Meule
Btc~de en J f aJH!}u~ke uit, OVer de ganse kasseirij Verspr·eid
de (77). Samen nwt de inval der Franse troepen zul zij 
in alle doqwn het hf~volkingscijfer doen dalen. 

C75J DE I'O'ïf'I<:H : WuurHt·hoot Op. cit p.p. 35. 
(7{,) HAf;. 1-:Vf•r~~:•·m nr 7(,5, 
171) HM;. Oudl111rl( nr 231!, f" lfJO r". 



IV. DE RELATIEVE EVOLUTIE DER BEVOLKING 

IN DE DORPEN AFZONDERLIJK 

EVERGEM : Door het verloren gaan van een !!:root 
deel der parochieregisters, kunnen wij aan de hand van 
deze cijfers moeilijk de bevolkingsevolutie schetsen. 

Toch stellen wij vast wat de geboorten betreft, dat 
slechts na 1710 het cijfer van 1664 opnieuw bereikt wordt. 
In de 26 helft der XVIIIe eeuw stijgt het voortdurend om 

in 1792 het rekord van 271 te bereiken, meer dan het 
dubbel van het cijfer voor 1652 (liS). Ten opzichte van 

de periode 1706-1710 is het cijfer voor 1791-1795 met 

ongeveer 70 % gestegen. 

De gemiddelden der huwelijkscijfers stijgen sterk 

tijdens de periode 1775-1795. 

Wat de communicantencijfers betreft zij vormen min 

of meer een aaneengesloten geheel voor de periode 1639-
1773 en laten ons dus beter toe de werkelijke evolutie 
der bevolking na te gaan. Wij zien het cijfer voortdurend 
stijgen tot 1660. Na een paar strubbelingen waarbij het 

hoogste cijfer bereikt wordt in 1667, stellen wij een da
ling vast, waarvan het dieptepunt blijkt te liggen tussen 

1677-1682. 

Slechts m 1722 (2332) wordt het cijfer van 1667 
(2300) definitief overschreden. Van dan af stijgt het cij
fer, behoudens een paar kleine depressies, voortdurend. 

De tellingen van 1786, 1792 en I 798 bevestigen deze 

evolutie. 

LOVENDEGEM : Indien wij geen rekening houden 
met de abnormale cijfers van 1634-1638 stellen wij vast 
dat het hoogste cijfer der gehoorten in de xvne eeuw 
valt in de jaren 1687-1690. De depressie die intreedt in 
het jaar 1662 (63) en waarvan het tlieptepunt valt in 1668 
( 58 geboorten) en 1684 ( 55 geboorten) is in .iart'n 1685-
1687 reeds overwonnen. 
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In de XVIIIe eeuw valt het laagste geboortecijfer in 

1709, wat voor Lovendegem het ergste crisisjaar bete

kende ; het hoogste cijfer in 1793, bijna het driedubbele 
van dat van 1709. 

De huwelijkscijfers zijn veel meer aan schommelin

gen onderhevig dan de geboortecijfers. Herhaaldelijk stel

len wij vast dat de jaargangen sterk verschillen : dit is 

dikwijls het gevolg van uitgestelde huwelijken. Vb. 1697 : 
9 ; 1698 : 22 ; 1699 : 9 ; 1713 : 24 ; 1714 : 12 ; 1749 : 9 ; 
1750 : 25 ; 1771 : 23 ; 1772 : 14 ; 1785 : 22 ; ] 786 : 40 ; 
1790: 40; 1791: 22. 

De communicantencijfers geven opnieuw een vrij 

duidelijk beeld van de bevolkingsevolutie. Evenals voor 

Evergem stellen wij vast dat er tot 1660 een voortdurende 

stijging plaats grijpt. Zij blijft enigszins constant tot 1667, 
waarna een scherpe daling volgt. De depressie duurt voort 

tot 1688. Slechts tussen 1728-1738 wordt het c5jfer over

schreden. Het dieptepunt valt hier tussen 1682-1686. In 

de XVIIIe eeuw is het aantal communicanten eveneens 

met circa 70 % toegenomen (1700-1774). 

Ook hier lopen de gegevens der geboorten- en com

municantencijfers parallel. 

SLEIDINGE : Het hoogste geboortecijfer der XVIIe 

eeuw bedraagt 133 (1693). Behalve de jaren 1677 en 1684 
zijn er geen eigenlijke depressies waar te nemen. Het 

laagste cijfer der XVII Ie eeuw bedraagt 80 (1703)' het 

hoogste 191 ( 1791). Dit hetekent op min dan een eeuw 

tijds een toename van 138 %. 
De huwelijksgemiddelden ZIJn ondanks de toename 

der bevolking in de xvnre eeuw hetrekkelijk constant 

gebleven. 

De communicantencijfers van Sleidinge wijken enigs

zins af van die der andere dorpe11. \';'el vinden wij even
eens een hoogtepunt voor de jaren 1666-1668, maar de 

depressie is minder algemeen. In 1673 en na J 677 is er 

opnieuw een stijging waar te nenwn die onafgebroken 
zal voortduren. In 1688 wordt het hoogtepunt van 1666 
reeds overschreden en is de depressie voorgoNl voorbij. 
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Deze regelmatip;heid treffen we eveneens aan bij de 
~eboorte- en huwelijkscijfers. 

\YAARSCHOOT : De geboortecijfers van Waar
schoot voor 1634-1638, dienen aangevuld te WOJ den met 
de cijfers van Lovendegem waar in 1634, 8 ; in 1675 4 ; 
in 1636, l3 ; in 1637, 13 ; en in 1638, 34 kinderen van 
Waarschoot gedoopt werden. Dit brengt de cijfers voor 
die jaren respectievelijk op 62, 60, 71, 65 en 80. 

GRAFIEK IX: Vergelijkende curven der tienjaarlijkse 
geboorte- en communicantengemiddelden te Zomergem 

voor de periode 1646-1755. 

l/".) 
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helft der XVIIIe eeuw neemt het aantal geboorten gewel

dig toe. Ook hier treffen wij grote schommelingen aan 
in de huwelijkscijfers. 

In 1666 waren er 28 huwelijken, het volgende jaar 
slechts 12. Tussen 18 augustus en 17 december werd er 

echter tengevolge van de Franse inval geen enkel huwe
lijk afgesloten. De lage cijfers van 1703 en 1704 zijn even
eens op de rug der historische gebeurtenissen te schuiven. 
Tussen 10 augustus 1703 en 13 januari 1704 vond even

eens geen enkel huwelijk plaats. 

Ook de communicantencijfers van Waarschoot geven 
een hoogtepunt voor 1667, met een dieptepunt voor 1678. 
Tussen 1682-1686 heeft men opnieuw het cijfer van 1667 
bereikt. Een 10-tal jaren lang blijft het bevolkingscijfer 

status-quo om van dan af voortdurend te stijgen. Tijdens 
de periode 1682-1777 was het aantal communicanten ver

dubbeld. 

ZOMERGEM : Het hoogste geboortecijfer der XYIIe 
eeuw wordt hier eveneens in 1669 aangetroffen met diep
tepunten in 1678, 1683, 1685, 1692 en vooral 1709, wan
neer het laagste geboortecijfer sinds 1621 wordt aange
tekend. Zomergem en Lovendegem hadden immers zoals 
wij hiervoor geschetst hebben bijzonder veel te lijden 
van het Franse legerkamp op Lovendegem-Kouter. Het 
duurt tot 1734 eer het geboortecijfer van 1669 opnieuw 
overschreden wordt. Het hoogste cijfer bedraagt 239 
( 1788). Evenals in de andere gemeenten stellt>n wij voor 
het jaar 1795 een gevoelige daling vast ten opzichte van 

hetvoorgaandejaa~ 

De huwelijkscijfers vertonen een trage maar regel
matige stijging met hoogtepunten voor 1647, 1678, 1692, 
1755, 1785 en 1795, veelal jaren van « uitgesttlde » hu

welijken. 

Ook hier openbaren de commtmicantencijfers ons 
hetzelfde beeld. Een hoogtepunt ten jare 1667, met een 
clepressie, waarvan het tlit'ptepnnt ligt in 1677 en die r<'eds 
overwonnen is in 1686. Tengevolge dt'r ramp nm 1709 
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volgt een nieuwe tijdelijke achteruitgang, die van zuivere 

lokale aard is en dan ook vlug overwonnen is. Van 1682 

tot 1775 is er een toename van 70 %. (Zie gr«fiek IX -

het parallelisme tussen beide curven is treffend.) 

BESLUIT : Ondanks hun onderlinge verschillen ver

tonen de vijf dorpen toch een gemeenschappeliike bevol

kingsevolutie. Tot -+- 1667 is er in alle dorpen een voort

durende stijging van het bevolkingscijfer waar te nemen. 

Hiema komt een vrijwel algemene daling voor tot 1685, 

waarna opnieuw het cijfer langzaam begint te stijgen, 

ofwel status-quo blijft. Na een nieuwe inzinking tijdens 

de jaren 1705-1715, gaat het cijfer voor goed naar om

hoog. Na 1715 versnelt het tempo, om in de tweede helft 

der XYIIIe eeuw vrijwel te verdubbelen. 

Vergelijken wij deze uitslag met het resultaat dat 

Prof. Van Werveke bekwam voor een stedelijke agglo

meratie uit dezelfde streek (Gent I en wij komen tot de 

verrassende vaststelling dat beide resultaten mekaar aan

vullen. Het hoogtepunt der Gentse bevolkingscurve ligt 

tussen 1666-1696, de depressie tussen 1696-1786 Wij in

tegendeel vonden een depressie voor de eerste periode en 

een voortdurende stijging voor de volgende. Hoe is dat te 
verklaren ? De periode 1667-1684 is voor het gebied der 

vijf bestudeerde dorpen uiterst rampz::dig geweest. De 

hovenmatige strooptochten en brandstichtin~Pn der Fran

sen, samen met een vreselijke pestepidemie, noopten veel 

plattelandsbewoners er toe zich voorgoed naar de stad te 

komen vestif.{en. Voor Evergem zijn er verschillende in

dividuele gevallen aan te stippen die deze zienswijze 

bevestigen. Dat in de eerste lwlft der XVHI 0 eeuw een 

omgekeerde evolutie plaats greep : stijging op het platte

land, daling in de Htf·den, komt hieruit voort, dat er een 

economi!!c:he criMis in de l!tf~den plaats vond, waarvan het 

plattdand, door eigf~n graanvoorzieninf.{ en rtH!tig<•r tijden 

de Wf~endag niet ondervond. 

In lwt lieht van df•Zf~ f~volutie zuliNt wij thans pof.{Pil, 

door een comhinatif~ van f .. \'f'gf~Vf'nH, een grm~p te doPn naar 
•wt approximatid hf~volkingHdjff•r dPr vijf dorpen. 
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V. BEREKENING VAN HET APPROXIMATIEF 

BEVOLKINGSCIJFER 

a) Berekening op grond van het geboortecijfer 

Hiervoor nemen wij de tienjaarlijkse gemiddelden 
der geboorten en delen ze door de respectieve coëfficiën
ten die wij tevoren reeds vaststelden : Evergem en 
Lovendegem 38 %0 , Sleidinge en Waarschoot 35 %0 , Zo

mergem 37 %o-

Voor Lovendegem en Waarschoot houden wij reke
ning met de correctie der geboortecijfers voor de jaren 
1634-1639 en 1708. 

Evergem Lovendegem Sleidinge Waarschoot Zomergem 

1606-1615 1302 1405 1410 
1616-1625 1544 1877 1382 1900 
1626-1635 2173 2314 1925 
1636-1645 2023 2711 2145 2783 
1646-1655 3313 1986 2891 2288 3000 
1656-1665 3939 2144 3100 2694 3600 
1666-1675 2110 3311 2754 3732 
1676-1685 1992 2757 2591 2978 
1686-1695 2318 3142 2857 3237 

1696-1705 2297 3042 3028 3640 
1706-1715 4123 2105 3034 2728 3318 
1716-1725 4518 2289 3394 2897 3383 
1726-1735 2263 3854 3377 3827 
1736-1745 2402 3917 3642 4089 
1746-1755 4668 2573 3954 4051 4600 
1756-1765 4939 3147 4088 4891 4997 

1766-1775 5139 3497 4297 4720 4935 
1776-1785 5702 3310 4405 4322 5083 

1786-1795 6557 3473 4920 4662 5835 

b) Berekening op grond van de communicantencijfers 

Om de cijfers met elkaar te kunnen vergelijken ne-
men we eveneens het gemiddelde van tienjaarliJkse pe-
riodes, waarover we gegevens voorhanden ltehhen. ( )m 
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het eigenlijke bevolkingscijfer te berekenen voegen wij 
de helft bij het opgegeven communicantencijfer (zie hier
voor berekening communicantencoëfficiënt 66,6 % of 
2/3) : 

Evergem Lovendegem Sleidinge Waarschoot Zomergem 

1606-1615 

1616-1625 2040 940 1350 900 1500 

1626-1635 1215 1301 1950 

1676-1645 2479 1350 1950 1425 2025 

1646-1655 2897 1523 2147 1885 2415 

1656-1665 3317 1972 2559 2157 2799 

1666-1675 3325 1994 2711 2376 3021 

1676-1685 2910 1845 2649 2422 2967 

1686-1695 3185 1987 2792 2550 3300 

1696-1705 3375 1950 2937 2550 3255 

1706-1715 3450 1956 3018 2663 3067 

1716-1725 3498 2100 3330 2802 3600 

1726-1735 3439 2100 3463 2925 3750 

1736-1745 2438 3450 3900 

1746-1755 4698 2700 3993 3750 4350 

1756-1765 5010 3012 4219 4050 4440 

1766-1775 6000 3300 4500 5100 

1776-1785 4852 

1786-1795 5309 

c) Tierekening naar de lijst der weerbarf' mmiTH'Tl 

tl(IJl 1745 

Wij kennen voor datzelfde jaar ( 17 45) het juiste 

bevolkingscijfer van Sleidinge, Sleidinge-Keure en even-

eens het totaalcijfer voor Sleidinge. ~Tatmeer wij deze 

drie getallen delen door het respectieve cijfer der weer

bare mannen, bekomen wij de volp;t>mle cot:fficWnten : 

Sleidinge-St. Baafs 6,8 ; Sleidinge-Keure 6,3 ; totaal ~lt>i

dinge 6,5. 
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Ook voor de wijk Doornzele (Evergem) beschikken 
WIJ over een bijna gelijktijdig bevolkingscijfer en een 
afzonderlijk cijfer der weerbare mannen. De coëfficiënt 
bedraagt hier eveneens 6,5. Wij mogen dus besluiten dat 
de coëfficiënt 6,5 voor al de dorpen consta.nt was. 

Het aldus bekomen bevolkingscijfer voor 1745 is het 
volgende: 

Evergem 641 x 6,5 4166 

Lovendegem 333 x 6,5 2164 

Sleidinge 588 x 6,5 3872 

Waarschoot 533 x 6,5 3464 

Zomergem 556 x 6,5 3614 

* 
* * 

Wanneer wij deze cijfers vergelijken vooral de eerste 
twee reeksen dan stellen wij vast dat in de xvne eeuw 
de berekening naar de communicantencijfers lager ligt 
dan de berekening naar de geboortecijfers. In de XVIIIe 
eeuw evenwel benaderen de cijfers meer en meer mekaar. 

Toch nemen wij als basis de raming naar de geboor
tecijfers, omdat de geboorten zeer nauwkeurig opgete
kend en één voor één systematisch konden nageteld. Voor 
de communicantencijfers daarentegen moeten wij vrede 
nemen met een bloot cijfer, min of meer nauwkeurig, al 
naar de nauwgezetheid van de pastoor. Er zijn eveneens 
meer hiaten bij de communicantencijfers. 

Een ander controlemiddel zowel voor geboorte- als 
communicantencijfers bezitten wij in de bestaande tel
lingen. 

Trachten wij nu door combinatie van alle gegevens 
de berekening naar de geboortecijfers aan te zuiveren, of 
waar zij ontbreken aan te vullen dan bekomen wij vol
gende eindcijfers, die hoewel bij benadering geschat, een 
voldoende duidelijk beeld van de demografische evolutie 
der vijf dorpen geven. 
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Evergem Lovendegem Slcidinge Waarschoot Zomergem 

1606-1615 1865 1302 1405 ll50 1410 
1616-1625 2400 1544 1877 1382 1900 
1626-1635 3000 2173 2314 1925 2500 
1636-1645 3300 2023 27ll 2145 2783 
1646-1655 3473 1986 2891 2288 3000 
1656-1665 3939 2144 3100 2694 3600 
1666-1675 4105 2ll0 33ll 2754 3732 
1676-1685 3605 1992 2757 2591 2978 
1686-1695 3855 2318 3142 2630 3237 
1696-1705 4000 2297 3000 2642 3640 
1706-1715 3681 2105 3050 2515 3139 
1716-1725 4049 2289 3394 2897 3383 
1726-1735 4209 2263 3854 3377 3827 
1736-1745 4507 2402 3917 3642 4089 
1746-1755 4668 2573 3954 4051 4600 
1756-1765 4939 3147 4088 4891 4997 
1766-1775 5139 3497 4297 4720 4935 
1776-1785 5702 3310 4405 4807 5083 
1786-1795 6557 3771 4896 4862 5933 

Deze eindcijfers vergen evenwel nog enig commen

taar. Zoals hoger gezegd hebben wij ons bijna uitsluitend 

gebaseerd op de geboortecijfers. Voor de periode:: waar

van er tellingen bestonden interpoleerden wij dit eind

cijfer, met aanzuivering der aanliggende periodes, behal

ve voor Lovendegem (1709-1715), Waarschoot en Ever

gem (1792) waarvan wij de juistheid van het cijfer er!!: 

betwijfelden. Voor de ontbrekende cijfers Eveq!;em 1606-
1615, 1616-1625, 1626-1635, 1636-1645, 1666-1675, 1676-
168.5, 1686-1695, 1696-1705, 1726-1735, 1736-1745 bekwa

men wij onze schattingstotalen door onderlinge verge

lijking der corresponden~nde Jlf~riodes en door de telling 

van l6:J5, evenzo voor WaarHdwot ](,06-1615 en Zomer

gem 1626-ló35 (7H). 

(78) Huirlil(~ rijfcrH (31 dr~ccmlwr 1956) : 
Ev .. rl(~rn I O.Mi7 i nworwrK 
LrJVr•nrlcgr~m 1.752 inworwrK 
Sleidingc 5.815 inwurwrK 
WuurHdumt 7.772 inwunerH 
Zorrwri(Nn 6.002 iuwr11u~rH. 



ALGEMEEN BESLUIT 

Verre van ons te menen dat nu eens en voor altijd 
het bevolkingscijfer van deze vijf dorpen vaststaat. 

Wij zijn er ons wel van bewust dat er in onze bere
keningen niet met alle elementen rekening kon gehouden 
worden, dat er noodzakelijk werkhypothesen dienen 
vooropgesteld, die niet altijd ten volle konden bewezen 
worden. 

Toch vonden wij m de bevolkingsevolutie der vijf 
plattelandsdorpen een voldoende duidelijke lijn, die wij 
hier nog eens wensen in het licht te stellen : in de loop 
der xvue eeuw stellen wij cwnvankelijk ee.-n voortdu
rende stijging der bevolking vast, die haar hoogtepunt 
bereikt tijdens de jaren 1667-1669, hierop volgt tot circa 
1 ó85 een gevoelige daling, met dlutrna een nieuwe, dit
man[ geringe stijging tot 1705, waurna opnieuw een korte 
muur hevige depressie volgt tot 1710. Vanaf die datum 
stijgt het bevolkingscijfer voortdurend ; in de tweede 
helft der XVflle eeuw evenwel aanzienlijker dan in de 
eerste. 

Achiel DE VOS 

62 



BIJLAGE I 

COMMUNICANTENCIJFERS 

Evergem Lovendegem Sleidinge Waarschoot Zomergem 

1620(1) 

1630 
1632 
1633(4) 
1634(5) 
1635 
1639(7) 
1642 
16-16 
1647 
1648 
1649 
1650 
1651 
1652 
1653 
1654 
1656 
1657 
1658 
1659 
1660 
1661 
1662 
166.3 
1664 
1665 
1666 

1360 

1607 
1700 
1834 
1857 
1900 
1900 
1927 
1907 
1984 
1997 
2080 
2100 
2150 
2160 
2282 
2272 
2290 
2184 
2267 
2200 

2200 

630 

790 
830 

900 
900 
870 
900 
925 
950 

10-U 
1000 
1094 
1160 
1200 
1225 
1250 
1260 
1264 
1400 
1380 
1300 
1300 
1100 
1100 
1400 

900 

1300 
1300 
1415 
1400 
1350 
1420 
1450 
1437 
1462 
1450 
1500 
1596 
1600 
1658 
1664 
1730 
1732 
1766 
1800 
1750 
1730 
1840 

600 
853(2) 
907(3) 
912 
950 
714(6) 

900 
1000 
1250 
1200 
1300 
1200 
1261 
1256 

1332 

1381 
1400 
1400 
1510 
1486 
1543 
1550 
1600 
1544 
1570 
1608 

1000 

1300 

1350 
1300 
1450 
1600 
1600 

1600 
1612 
1710 
1700 

1786 
1806 
1840 
1876 
1860 
1841 
1900 
1820 
1963 
1970 
2014 

I 1) Arr.hief van het Bisdom, p;edepom~erd in het Rijksarchief te 
Gent m. 117). 

12) r;emeentehuis WaarHehoot. Gehoorteregister. 
13) Gemeentdmill WoarKr.hoot. Gehoortr~rep;illter, 
14) Dekenale Visitatir•", Dr!kl'nij Ev,.rp;r~m • 1633. 

Vnorlopig numml'r K. 6234 rRijkKorl'ltil'f Gl'nt). 
15) Dekr·nole ViMitatieK, Dr•kenij Evergem • 1631. 

Voorlopig nummr~r K. 6235 IRijkMordtief Gent). 
16) Grmr!entehuis Waarschoot. c;ehoortl'rl'gi~ter, 
(7) Vanaf 1639 tot en met 1677 komrm rlr~ l'ijferK uitRiuiti'JHI uit 

rlr! Dekrnole ViMitatieH, Dr·krmij Evr!rp;l'!n, gerlr·ponr•r•rrl in 111'1 
HijkKurr:hief te Gent. 



Evergcm Lovendegem Sleidinge Waarschoot Zorr.ergem 

1667 2300 1400 1829 1666 2050 
1668 2200 1234 1831 1518 2000 
1669 2200 1300 1730 1547 2020 
1670 2200 1300 1737 1568 2004 
1673 2200 1312 1840 1600 1998 
1677(8) 1930 1330 1733 1630 1956 
1682(9) 1950 1130 1800 1600 2000 
1686(10) 2070 1250 1825 1700 2200 
1688 2200 1400 1860 1700 2200 
1695 2100 1900 
1696 1700 2010 
1697 1300 
1699 1916 
1700 2300 1300 1700 2200 
1704 2200 1300 2000 1700 2300 
1709 2300 
1710 1300 2023 1750 1990 
1712(ll) 2332 1300 2000 1800 2200 
1713(12) 2300 2000 1800 
1714 1307 2100 
1722 2332 1400 2220 
1723 1868 2400 
1728 2262 1ttQO 2219 1900 
1729 2600 
1733(13) 2324 
1734 2000 2400 
1735 2400 
1738 1550 
1745 1700 2300 2600 
1746 3200 2630 
1751 3064 
1753 2500 
1755 1800 2695 2900 
1758 2960 

1759 3340 

(8) De overige reeksen Dekenale Visitaties, zijn in restauratie en 
voorlopig niet tf consulteren. 

(9) Brcvis informutis status ecclesiae · (ll. ll2). 
Archief van hPt Bisdom ~?:cdeponeenl in het Rijksarchief te 
Gent. (Bisschoppelijke Visitaties). 

(10) Idem. B. 113 (tot en met 1710). 
(ll) RAG. Bisdom nr 29his (de Castillonl. 
(12) Brevis informatis status ecclesiae (B. ll3) (vanaf 1713 tot 

1729). 
Archief vun hel Bisdom gcdepotwerd in ht>t Uijksarrhid lt' 

GNlt (Bisschoppelijke Visitaties). 
(13) Idem . B. 114 (tol en met 1775). 
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Ever~em Lovende~em Sleidinge '\'\' aarschoot Zomergem 

1761 2813 2700 
1i62 2008 
1773 4000 300004) 
17H 2200 
1775 3400 
1777 3235 (15) 
1794 3539(16) 
I 798(17) 4535 

BIJLAGE II 

DE GEGEVENS DER PAROCHIEREGISTERS 

Jaartotalen : 1) Geboorten 

Evergem Lovendegem Sleidin~e Waarschoot Zomergem 

(18) (19) (20) (21) (22) 

1606 
1607 
1608 
1609 

1610 
16ll 
1612 

1613 
1614 
1615 
1616 

onvoll. 

50 
54 
37 
54 
47(23) 

55 
10 

47 
51 
46 

53 
53 

114) DEPOTTER : Waarschoot, Op cit. pp. 13. 
115) Kerkarchid Waarschoot- Liher Status Animarum 1777. 
(16) Gem••entehuis Waars1:hoot, Bevolkingsregister, 1794. 
I 17) Gemeentehuis EVI•rJ~em, Bevolkingsregister nr 16. 
I 18) 1615-1665 : HijkHarl~hief Gent. 

1707-1721 : Hijksan~hief (;••nt. 
1777-1793: HijkHan·hief Gent. 
1716-1776, 1794 : ( ;.,mccntf•huiH Evcrgcrn. 

I 19) ln!f·graal HijkHan:hid (;,•nt. 
120) ln!f~graal Hijk11an·hid (;ent. 

121) ln!f~graal op fwt (;crnccntdlllis tc Waurs•·hoot. 

56 
56 
49 
4<t 
56 
61 

LangK •h·;w Wf~g dank ik ,J,~ 11 l'f'r F. I l11 Cl•~rcq door wil'ns 
lwrnitJ.tding •~n hulp ik d1! djf1~rH tl'r pluutKf~ kon nah•llen. 

122) lnh·gruul HijkHurdlid (;,~nl. 

123) .'iu 6 nov•·rnfwr geen •·nk•·lc J!t~IHJorte. 



Evergem Lovendegcm SleiJin ge Waarschoot Zomergem 

1617 50 56 61 
1618 53 48 65 
1619 46 53 76 
1620 63 69 onvoll. 88 
1621 63 55(24) 30 71 
1622 60 79 52 
1623 73 82 56 
1624 74 74 45 
1625 67 88 59 
1626 47(25) 66 59 
1627 68 89 73 
1628 88 90 74 
1629 81 84 64 
1630 95 95 70 
1631 85 76 69 
1632 85 54 65 
1633 83 69 78 
1634 108(26) 56(27) 54(28) 
1635 90 106 56(29) 
1636 131(30) 92 58 
1637 159(31) 104 52 
1638 162(32) 108 55 onvoll. 

1639 73 99 71 109 
1640 92 79 80 86 
1641 66 86 58 85 
1642 80 96 77 113 
1643 83 89 82 ll1 
1644 75 114 83 108 
1645 123 61 82 H 109 
1646 117 71 96 78 65(33) 
1647 126 79 ll6 8-l 100 
1648 123 72 101 79 124 
1649 127 77 100 73 119 
1650 132 81 98 68 117 
1651 128 76 106 87 113 

(24) Van 25 juli tot 10 oktober geen enkele geboorte. 

(25) Begint sle<·hts vanaf 17 mei. 

(26) 27 vreemde kinderen inbegrepen. 

(27) 42 tot 23 maart, en 14 vanuf 1 oktober. 

(28) Geen geboorten tussen 26 november en 24 december, dutum 
waorop de postoor de parochie verluut. 

(29) Vóór 18 fehruori is er geen enkel doopsel ingeschreven. 

(30) 41 vreemde kinderen inbegrepen. 

(31) 58 vreemde kinderen inbegrepen. 

(32) 87 vreemde kinderen inbegrepen. 
(33) Tussen I februuri en 17 juni geen enkele gchoorh•. 
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Ever~t'm Lovendt>gem Slt'idinge \Vaarschoot Zomergem 

1652 115 66 78 56 111 
1653 123 76 108 88 114 
1654 1-12 71 96 84 101 
1655 126 86 ll3 104 100 
1656 1-14 84 106 98 129 
1657 156 75 104 100 127 
1658 162 92 102 93 140 
1659 130 81 IIO 83 123 
1660 145 83 106 114 156 
1661 152 86 ll7 89 149 
1662 138 63 98 75 102 
1663 145 95 124 103 144 
166-1. 176 66 115 88 139 
1665 onvoll. 90 103 100 123 
1666 82 130 99 146 
1667 76 117 98 151 
1668 58 88 73 106(34) 
1669 91 127 108 164 
1670 76 123 81 144 
1671 82 100 109 145 
1672 92 126 99 122 
1673 82 lil 94 147 
1674 83 121 104 140 
1675 80 ll6 99 ll6(35) 
1676 81 107 82 125 
1677 67 89 110 124 
1678 60 76 78 96 
1679 78 106 94 ll6 
1680 77 95 81 111 
1681 80 91 82 IO·t 
1682 93 98 114 122 
1683 71 108 85 99 
168-1, 55 84 74 104 
1685 95 111 107 99 
1686 72 100 90 102 
1687 105 124 106 132 
1688 9l 119 101 127 
161!9 lOl 112 93 111 
Hi90 105 101 107 137 
11191 83 109 95 123 
lfi92 95 91 IlO 98 
169.3 91l 133 99 135 
lfi91 (,I 101 !!ti 92 
lti95 ti7 lOl 110 111 

131, Van ti juni tot 17 juli J'f'f'll p;••luwrt•·n. 
135} Tui!Mf!ll 21 oktolwr 1'11 21 rHIVI~rnlwr p;l'f~n Jt••lwurten. 
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1696 91 108 ll3 133 
1697 98 130 103 129 
1698 71 105 llO 139 
1699 90 lOl 102 ll9 
1700 76 103 88 136 
1701 95 ll6 ll4 138 
1702 91 ll7 ll9 149 
1703 lOl 80 97 144 
1704 70 87 lOl 126 
1705 90 ll8 ll3 134 
1706 77 ll3 104 147 
1707 onvoll. 82 ll7 ll7 129 
1708 ± 150(36) ll7 107 93 145 
1709 ±120 55 100 78 81(37) 
1710 ± 173 76 103 89 121 
l7ll 159 81 104 92 129 
1712 ±169 60 100 102 ll5 
1713 ± 162 75 109 88 ll5 
1714 ± 161 91 lO·l llO 122 
1715 ± 160 86 105 81 124 
1716 ± 161 89 123 104 133 
1717 ± 192 95 llO 100 136 
1718 ± 184 88 ll9 107 129 
1719 ± 174 93 ll6 91 123 
1720 ± 149 75 97 93 96(38) 
1721 ± 157 71 107 81 120 
1722 ± 173 80 ll3 ll6 ll8 
1723 ± 184 ll2 126 ll6 133 
1724 onvoll. 73 136 ll4 152 
1725 94 131 132 ll2 
1726 92 123 108 129 
1727 90 136 120 151 
1728 67 ll3 93 132 
1729 87 114 134 137 
1730 91 142 139 135 
1731 81 127 143 138 
1732 74 153 142 1·18 
1733 97 132 118 125 
1734 91 163 143 177 

(36) De geboortecijfers voor de periode 1708-1723 zijn h!'waard 
maar gedeeltelijk verhrand. Allc!'n voor het juar 1711 zijn 
twee juurgungcn bewaard. Door vcrgelijking hehh!'n we uldus 
de verhouding verhrande - niet v!'rhrande nanwn kunnen he-
palen en de undere jaarp;anp;en daarnaar her!'kl'n!'n. 

(37) Van 30 maart tot 14 mei geen !'nkel doops!'l. In juni sl!'chts 
één doopsel. Van 13 juli tot 8 augustus geen doopsel. 

(38) Vanaf I mei tot 20 juni geen cnkd doopsel. 
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1735 91 U6 142 141 
1736 102 157 126 153 
1737 94 140 151 169 
1738 94 143 138 152 
1739 82 149 134 151 
1740 93 137 112 148 
1741 78 111 96 128 
1742 96 133 129 155 
1743 98 134 121 142 
17-14 94 133 134 170 
1745 82 134 134 145 
1746 onvoll. 89 151 141 159 
1747 191 108 128 147 183 
1748 164 96 132 131 167 
1749 175 93 117 136 163 
1750 180 100 136 125 163 
1751 175 80 139 128 161 
1752 179 99 135 158 181 
1753 188 93 160 144 168 
1754 164 118 144 168 176 
1755 181 102 142 140 181 
1756 205 ll9 161 168 188 
1757 180 117 142 156 178 
1758 169 104 138 173 186 
1759 192 ll4 132 182 176 
1760 184 121 139 157 183 
1761 198 103 130 173 188 
1762 180 135 150 170 181 
1763 171 116 142 174 179 
1764 195 143 H6 181 195 
1765 203 124 151 178 195 
1766 192 129 159 169 173 
1767 187 144 147 179 182 
1768 187 118 158 160 192 
1769 201 156 158 183 195 
1770 202 142 158 178 199 
1771 193 138 150 159 176 
1772 202 135 153 159 183 
1773 203 I:HJ 135 162 159 
1774 19,1 123 15tl 159 187 
1775 192 111 132 1H 180 
1776 206 138 In 165 l6:J 
1777 210 127 151 165 201 
1771:1 206 121 117 165 180 
1779 212 122 119 H6 210 
171:10 2:!2 117 155 156 179 
1781 203 120 11:! H9 179 

()I) 



Evergcm Lovendegcm Slcidingc Waarschoot ZomergPm 

1782 202 137 153 122 187 
1783 229 121 166 153 172 
1784 231 127 142 146 200 
1785 236 126 160 146 210 
1786 269 124 164 165 220 
1787 236 139 167 166 213 
1788 268 131 182 158 239 
1789 237 ll8 182 147 205 
1790 244 132 150 162 217 
1791 247 136 191 173 226 
1792 271 133 179 162 209 
1793 239 149 174 175 221 
1794 232 135 174 187 214 
1795 123 159 137 195 

Jaartotalen : 2) Huwelijken 

Evergem Lovendegem Sleidinge Waarschoot Zomergem 

(39) (40) (41) (42) (43) 
1606 
1607 
1608 onvoll. 
1609 on vol!. 18 
1610 18 16 9 
16ll 7 18 23 
1612 18 23 l<t 23 
1613 7 15 12 19 
1614 15 27 17 25 
1615 13 13 18 24 
1616 13 22 10 23 
1617 17 23 20 -10 
1618 9(44) 24 17 33 
1619 18 20 17 .w 
1620 14 20 H 25 
1621 12 25 12 18 
1622 21 21 10 
1623 17 2:! 22 

(39) 1631-1610: (Gedeeltelijk vernietigd). 
164:!-1652 : Rijksurchief Gent. 
1682-1698 : Rijksurchicf Gent. 1711. 
1751-1793 : Gemeentehuis Evcrgcrn. 

(40) lntegraul Hijksarchicf Gent. 
(41) Integraal Hijksurehicf Gent. 
(42) Integraal Gcmeentehuis \Vaursehoot. 
(43) Intcgraul Hijksardtief Gent. 
(44) Vanuf 11 fehruari tot I scptPmher geen cnkd huwelijk. 
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162-l 14 24 21 
1625 12 32 13 
1626 21 28 19 
1627 15 30 27 
1628 10 32 18 
1629 12 31 16 
1630 14 32 15 
1631 om·oll. 21 22 14 
1632 13 22(45) 12 
1633 onvoll. 14 15(46) 16 
1634 22 25 7(47) 22 
1635 ±30(48) 24 38 14 
1636 ±20 14 25 12 
1637 ±26 20 28 25 
1638 26 15 19 18(49) 
1639 24 20 21 21 18 
16-lO 20 19 30 20 32 
1641 onvoll. 24 19 27 34 
1642 onvoll. 14 27 17 37 
1643 onvoll. 27 31 16 31 
1644 19 13 21 19 31 
1645 20 12 29 19 19(50) 

1646 53 22 36 22 16(51) 

1647 56 28 37 30 57 
1648 39 15 26 15 41 
1649 33 17 20 14 31 
1650 26 17 36 24 34 
1651 34 12 19 23 19(52) 

1652 19 17 17 
1653 25 43 23 
1654 16 27 26 
1655 30 33 23 
1656 28 35 31 
1657 15 29 17 
1658 18 28 20 
1659 27 34 24 

(45) Twu~en 5 novernher 1632 en 26 april 1633 geen l'nkd huwelijk. 
06) Na 21 juli geen enkel huwelijk. 
117) Voor 13 oktoher geen enkd huwelijk. 
118) Jh~ze jaargang•~n zijn gf~dceltdijk vcrilrund, de cijfers zijn zo 

nauwkeurig rnogf'lijk herek,.nd. 
(19) Twe•~ ervan zijn te WaarHchoot ingest•hrevf'n, muur werden te 

LoVf·ndcgern ingez•~gtmd. 
f5fl) Na 20 rnd p;•~•~n enkd huwelijk. 
(51) Voor 3 juni geen •~nk•·l huwelijk. 
(52) Na :m april g•~en ,.nkt·l huwelijk. 
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1660 23 24 20 
1661 17 23(53) 16 
1662 18 27 22 
1663 30 37 26 
1664 19 31 24 
1665 18 35 30 
1666 23 30 28 
1667 17 22 12(54) 
1668 24 33 32 
1669 30 51 29 
1670 25 40 41 
1671 24 25 28 
1672 10 22 20 
1673 20 26 24 
1674 23 34 30 17(55) 
1675 24 18 16 36 
1676 17 15 29 22 
1677 25 29 27 27 
1678 31 46 37 52 
1679 23 30 30 47 
1680 29 33 22 33 
1681 22 40 30 43 
1682 44 15 43 19 28 
1683 28 17 21 25 39 
1684 43 24 20 19 28 
1685 35 14 33 l3 30 
1686 23 15 32 26 45 
1687 31 27 30 22 45 
1688 30 32 15 2<1 35 
1689 35 24 23 14 31 
1690 onvoll. 12 28 28 38 
1691 33 25 38 31 35 
1692 27 22 25 39 56 
1693 19(56) 19 25(57) 20 36 
169·t 32 17 32 19 46 
1695 50 24 27 32 55 
1696 42 36 26 24 47 
1697 27 9 18 2<t 43 
1698 onvoll. 22 29 23 34 

(53) Tussen 28 augustus 1661 en 22 januari 1662 geen enkel huwe· 
lijk. 

(54) Tussen 18 augustus en 17 deccrnher geen enkel huwt'lijk. 

(55) Voor 14 juni geen enkel huwelijk. 

(56) Vanaf scptemher geen huwelijkPil nw<'r. 

(57) Tussen 2 scptemher 1693 <'n 6 januari 1694 g<'en enkel huwe· 
lijk. 
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Evergem Lovendegem Sleidinge \Vaarschoot Zomergem 

1699 9 18 22 34 
1700 15 30 25 26 
1701 18 25 18 38 
1702 27 29 30 34 
1703 15 24(58) 15(59) 32 
1704 19 29 16 25 
1705 14 31 21 45 
1706 26 26 25 40 
1707 17 22 19 46 
1708 27 23(60) 21 30 
1709 22 20 31 26 
1710 20 18 27 20 
17ll 31 19 26 20 37 
1712 14 23 17 26 
1713 24 18 26 28 
1714 12 23 22 39 
1715 19 17 19 30 
1716 13 26 26 30 
1717 12 28 21 32 
1718 23 18 25 26 
1719 18 21 19 27 
1720 12 29 18 28 
1721 17 20 22 38 
1722 24 53 39 38 
1723 21 32 28 41 
1724 16 43 22 40 
1725 19 23 35 26 
1726 24 20 26 31 
1727 20 32 24 36 
1728 24 25 29 38 
1729 21 34 45 26 
1730 27 33 26 45 
1731 19 28 29 33 
1732 28 32 28 42 
1733 19 30 25 40 
1731 18 22 24 37 
1735 21 35 17 32 
1736 17 30 30 3·1 
1737 16 25 24 25 
1738 18 :n 20 30 
1739 21 27 19 28 
IHO 23 26 16 30 

158) TUI!I!I'O 28 oktolu~r no:s ·~n 30 maart 170·l ~een enkel huwl'lijk. 
159) Tul!HI·n JO au~ÇUHIIIH 17fJ:! 1'11 1:1 januari 1701 ~Çf'Cll l'ltk1·l huwe· 

lijk. 
1(,0) TuHKI'll 29 rwvl·rnlwr 170!1 •~n 7 april 1709 ~~~•·n enk•·l hnwl'lijk. 
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Ever!(em Lovende!(em Sleidin!(e Waarschoot Zomergem 

1741 14 22 25 38 
1742 23 43 22 33 
1743 24 22 40 43 
1744 12 20(61) 28 30 
1745 26 35 33 46 
1746 20 29 41 43 
1747 27 32 34 40 
1748 15 29 29 36 
1749 9 25 31 30 
1750 25 32 28 43 
1751 39 14 32 36 44 
1752 34 21 24 21 28 
1753 36 32 30 27 35 
1754 38 24 29 28 30 
1755 40 28 36 30 55 
1756 34 21 18 36 47 
1757 39 19 28 42 40 
1758 44 23 21 42 40 
1759 26 28 21 36 38 
1760 43 30 31 32 40 
1761 33 26 41 29 43 
1762 37 22 25 20 30 
1763 31 30 23 34 39 
1764 40 20 22 24 31 
1765 37 31 24 39 30 
1766 44 24 40 27 37 
1767 38 18 29 24 39 
1768 40 26 26 29 33 
1769 26 26 25 21 ·!2 
1770 33 23 27 24 37 
1771 38 23 31 23 44 
1772 35 14 25 18 31 
1773 43 17 22 29 43 
1774 36 J4. 24 32 39 
1775 53 22 21 35 31 
1776 53 28 26(62) 39 -!2 
1777 47 17 30 28 40 
1778 43 36 33 26 47 
1779 58 24 32 33 44 
1780 58 22 26 33 43 
1781 68 22 20 23 41 
1782 59 28 33 36 32 
1783 41 22 31 26 41 

(61) Tussen 30 UU!(UStus en 24 novemher p:l"en enkel huwelijk. 
(62) Tussen 31 uugustus 1776 en 11 jnnunri 1777 J:(t't'll enkt'l huwe· 

lijk. 
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Everl!em Lovendegem Sleidinge Waarschoot Zomergem 

liS-t 62 19 34 29 43 
1785 51 22 31 32 57 
1786 58 40 22 35 38 
1787 41 23 27 30 50 
1788 46 23 25 29 44 
1789 55 26 22 30 41 
1790 48 40 29 27 40 
1791 53 22 23 44 48 
1792 49 32 29 43 48 
1793 50 31 31 35 43 
1794 23 25 31 48 
1795 35 43 40 58 

Tienjaarlijkse gemiddelden : I) Geboorten 

Everl!em Lovendegem Sleidinge Waarschoot Zomergem 

1606-1615 49,5(63) 49,2(64) 

1616-1625 58,7 65,7 48,4(66) 

1626-1635 86,6168) 81 (69) 66,2 
1636-1645 98,2 94,9 69 
1646-1655 125,9 75,5 101,2 80,1 
1656-1665 149,7(72) 81,5 108,5 94,3 
1666-1675 80,2 115,9 96,4 
1676-1685 75,7 96,5 90,7 
1686-1695 88,1 110 100 
1696-1705 :l7,3 106,5 106 
1706-1715 156,7 (73) 80 106,2 95,5 
1716-1725 171,7 ( 74) !17 118,!1 101,4 
1726-1735 86 134,9 118,2 
1736-1745 91,3 137,1 127,5 
1746-1755 177,,H75l 97,8 138,4 141,8 
1756-1765 187,7 119,6 143,1 171,2 
1766-1775 195,;i 132,9 150,4 165,2 
1776-1785 216,7 125,8 154,2 151,3 
1786-1795 249,2(7fil 132 172,2 16:!,2 

( 6:i) Slechts l)(~rekend op een periode van zes jaar. 
Cfi·i) Slcdttll hf'n~kcnd op een periode van vier jaar. 
165) Slr~chts hr!rc!;.end op c<!n pcriorle van vijf jaar. 
((){I) Slr·rhts lwn•kend op r~en rwriorle van vijf juur. 
167) SIPrhtH lwrl'kl'nd op 1'1'11 pPrindl' van zr•s juur. 
168) Slr·rhtM lwrekl'nd op cr·n rwriodc VUil IH!I~CII jour. 
1(,1}) Slr·r·htH herr,ki,IHI op r•en pPriodr~ va11 "''lol''" juur. 
170) Sler·htH l"·rr·k1·nd op 1'1'11 pr~riod1~ van zeven jour. 
171) Sl1·r·htM hPr1•k1·nrl op 1~1m peritule vun twj.i;cll juur. 
172) Sll•f•htll hcrr~kcnd OJI 1'1~11 rwriorlrl VUil lll'j.i;l~ll jaar. 
17:i) Slr•1·hts lwn·kPrlll op 1'1'11 pr•riorl11 vu11 ur·ht juur. 
17-1) Slr,r:htH llf'rr•kend "" l'llll rwriorl" VUil at·ht juur. 
( 75) Sler·hlll llflrl,kend Ofl een rwriode VUil llej.i;llll jaar. 
176) Slr·1·hts lwrr·k1·nd op '""' prlriodtl vun ne~o~r·u jour. 

52,2(65) 

70,3(67) 

103 (70) 

111 (71) 

133,2 

138,1 

110,2 

119,8 

134,7 

122,8 

125,2 

141,6 
151,3 

170,2 

184,9 
182,6 
188,1 

215,9 



Tienjaarlijkse gemiddelden : 2) Huwelijken 

Evergem Lovendel(em Sleidinge Waarschoot Zomergem 

1606-1615 13 (77) 18,5 (78) 15,2(79) 
1616-1625 14,7 23,5 15,6 
1626-1635 16,9 25,7 17,3 
1636-1645 22,7 (82) 17,8 25 19,4 
1646-1655 40,1 (84) 20,1 29,4 21,7 
1656-1665 21,3 30,3 23 
1666-1675 22 30,1 26 
1676-1685 37,5(86) 21,7 31 25,1 
1686-1695 31,1(87) 21,7 27,5 25,5 
1696-1705 34,5(88) 18,4 25,9 21,8 
1706-1715 20 21,6 22,7 

1716-1725 17,5 29,3 25,5 

1726-1735 22,4 29,1 27,3 

1736-1745 19,4 28,7 25,7 

1746-1755 37,4(89) 21,5 29,8 30,5 

1756-1765 36,4 25 26,1 33,4 

1766-1775 38,6 20,7 27 26,2 

1776-1785 54 24 29,6 30,5 

1786-1795 50 (90) 29,5 28,6 32,4 

(77) Sle<·hts berekend op een periode van zes jaur. 
(78) Sle<~hts berekend op een periode van zeven jaur. 
(79) Sleehts berekend op een periode vun vijf jaar. 
( 80) Slechts berekend op een periode van vijf jaar. 
(81) Sleehts berekend op een periode van zes jaar. 
(82) Slechts berekend op een periode van zeven jaar. 
(83) Sleehts berekend op een periode van zeven jaar. 
(84) Slechts berekend op een periode van zes jaar. 
(85) Slechts berekend op een periode van zes jaar. 
( 86) Sleehts berekend op een periode van vier jaar. 
(87) Sleehts berekend op een periode van negen jaur. 
(88) Slechts herekend op een periode van twee juar. 
( 89) Slechts berekend op een periode vun vijf jaar. 
(90) Sleehts berekend op een periode van ueht juur. 
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22,8(80) 
28,1(81) 

33 (83) 

35,8(85) 

34,9 
42,2 
35,8 
32,2 
32,6 
36 
33,7 
38,4 
37,8 
37,6 
43 
45,8 



GETEISTERDE 
NOORDEN VAN 

DORPEN IN HET 
HET MEETJESLAND 

Vorig jaar brachten wij een bezoek aan het ambacht 

Maldegem, laat ons nu eens wat meer naar het noord

oosten opklimmen, naar St. Margriete, Waterland-Oude

man en St. 1 an-in-Eremo. 

1Ioest Dr. Tieleman, onze voorzitter-zaliger, nog le

ven, dan zouden wij ons in dat gebied niet wagen. Nie

mand kende de streek beter dan hij. De hoeve waar hij 

geboren werd staat op Waterland-Oudeman in de Lat

houwerstaaL Sedert vele jaren bestudeerde hij de polder

dorpen uit de omgeving en het studiemateriaal dat hij 

erover verzamelde, beslaat heel wat plaats in zijn biblio

theek. Door toedoen van de heer J. Van Cleemput, gaf 

Mevrouw Tieleman mij de toelatin~ dit materiaal te 

raadplegen. Dit raadplegen betekent echter een studie 

op zichzelf en het zal nog heel wat tijd vragen om de 

honderden gegevens van onze voorzitter-zaliger te ver
werken. 

Dit artikel zal dan ook maar een inleiding zijn, het 

begin van een reeks artikels die wij, met de rijke bron 

van Dr. Tieleman en met ei~en opzoekingen, zullen 

kunnen samenstellen. Hier beogen wij alleen de juiste 

ligging op te zoeken van enkele verdwenen kerken en 

van Elmare. Ook over de treurige toestand waarin die 

grensparochies later verkeerden, kunnen wij een woordje 

zeggen. 

UITZICHT VAN DE STREEK 

H1~eds in ons eerste jaarh()(•k wees Dr. Tieleman er 

op dat lwt Vleetje!!land ,:?;een j:!;f'Oj:!;rafiRchc of historiRchc 

1~1mheid uitmaakt. AIH wij nu naar St. Mar,:?;riPtc, St. Jan 
1~n de ( )udeman gaan, zittf·n wij in Zeeuw~o~-Vlaanden•n. 

En hij de limif•tHclwiding van IM11 had IIIPII, in plualH 
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van hestaande parochies dwars door te snijden, heter ge

daan de grens, hier in dit gewest, op de Graaf-Jansdijk te 

leggen. Die dijk immers volgt een natuurlijke verheven

heid van de bodem, een lange smalle zandopduiking die 

«horst» genoemd wordt in de aardrijkskundige termi

nologie. Er bestaat trouwens nog een plaatsnaam «heerst

molen » langs de Graaf-J ansdijk op grondgebied van Bas

sevelde ( 1). Die hogere rug laat men gewoonlijk van 

Boekhoute naar Bentille lopen, maar wij kunnen hem 

verder doortrekken, over de Zonne, langs de grens van 

St. Laureins en St. Margriete tot aan de Kantijne waar 

hij aansluit op de Zijdelinge die Maldegem van het Ne

derlands grondgebied scheidt. «De Kommerlanden »heet 

dat gewest en ge moet maar eens langs daar gaan om te 

zien dat de grond er zeer mager en zandachtig is. In 1626 
werd hier de Kommerdijk aangelegd (2). En vóór die 

daar lag, gebruikte men de hoogstgelegen en magerste 

strook grond om de grens aan te duiden tussen de wate

ringen van Goochelare en Beoasterede en terzelvertijd 

ook tussen het ambacht van Maldegem en dat van Aar

denburg. De hoogste stukken land lagen zelfs buiten 

watering en, tussen de Katsweg en de Krielweg, stond een 

eiken tronk die de juiste scheiding aanduidde. Wanneer 

de dijk er kwam, werd de grens tussen de ambachten en 

de wateringen gemakshalve naar hier verlegd. Op die 

Kommerdijk ligt nu ook de grens tussen St. Laureins t'n 
St. Margriete, maar St. Maq!;riete heeft hier, sedert de 

Franse tijd, een verdwenen parochie ingepalmd : St. Lau
reins-ten-Blokke namelijk. 

Het gaat niet op in de Kommerdijk en •le Zijdelinge 

van Maldegem, de voortzetting te zien van 1le Graaf

J ansdijk. Vóór 1626 lag er op de Kommer geen dijk. En 
ook voor de Zijdelinge werd slechts in jongere documen-

( 1) Zie over die zandstreek en de Graaf.Jansdijk : Dr. 1\I.K.E. 
Gottsrhalk «Historische Geografie van W ('Stel ijk Zeeuws
Vlaanderen tot de St. Elisuhethsvlo('d van H04 » Ass('n 1955 
Blunehurd «La Flamlre » p. 182. Purijs 1906. 
N. Kcrekucrt «Het umhueht llo('khontc » in Appeltj('s \'.h. 
Vleetjesland nr 4, 1952 hlz. 129. 

(2) Brugge R.A .. Kuurten 701 : Lunden onder de Goocll('lar('-wutt'· 
ring. 
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ten de naam Graaf-J ansdijk gebruikt. Een aansluiting op 

de Graaf-J ansdijk moeten wij zoeken in de Ware, waar
,·an het hestaan reeds in 1290 werd vastgesteld ( 3). Deze 

dijk liep van de Zonne in noord-westelijke richting tot 

op een punt zuid van Oosthur?: en zuid-west van St. Kate

lijne waar een molen stond en waar de dijk terug naar 
het noord-oosten omhoog. De westkant van die dijk, die 
meestal de \'\-are of \'\1 eerdijk werd genoemd, werd reeds 

in de xn-e eeuw als grens gebruikt tussen het ambacht 

IJ zendijke en dat van Aardenhurg. Ook de wateringen 

van Beoosten•de en van de polders in het IJ zendijkse 

hadden deze Ware als scheidingslijn (4). De Ware kun
nen wij nog op het terrein terugvinden van de Zonne tot 

aan het Haantjesgat. Maar van daar af werd hij door de 

overstroming van 1570 we?:geslagen ( 5). Hier en daar is 

er echter nog een stukje van terug te vinden, zelfs in het 
overstroomde gebied. 

Ten westen van de Ware liep een oude weg die wij, 

op de kaart van Pourhus, tot Koksijde kunnen volgen. 

"Yiisschien werd die, nog vroeger dan de Ware, als grens 
gebruikt tussen ambachten en wateringen. Een hewi,is 

hiervoor is het feit dat het punt waar de grenzen tussen 
de ambachten Maldegem, Aardenburg en IJzendijke sa
menkwamen, in de XVJe eeuw geplaatst wordt aan het 

Stenen Conduit, soms ook de Verbrande Stake genoemd, 

daar waar de Goochelare Watergang door de Graaf-.J ans
dijk vloeit (6). Daarbij vormde deze weg ook de grens 

(3) Dr. Gottsrhalk blz. 143. 
( H Ibidem blz. 142. 

(5) Die overstroming plaatKen WIJ m 1570 omdat de traditie dat 
zo wil en omdat ze ook in verschillende hronnf'n onder dat 
jaar wordt aangeduid Or.v. in een ornrndoper van de Kruit!· 
pnld•~r, Bru~~:~~:e H.A. AanwinKien nr 40!!3 : « tf'n jare 1570, de 
nac~ht vfJór I Nov. is hijna hcd nedervlaarulerc•n hij tl'lllfll'l'llt 
door~~:d•rok•m en v•·rvi!IJ(•~ns deze weirdijk :.). De jui11te datum 
mnet f'rhtf'r nol( OflJ(CZOI'ht wordt~rr. In 15!!3 Wf'rd de Klrf•f'k, die 
r••f'dK Miru!M 1570 J(Cll•iflterd was, llfl llllltlllliJ(I' pluul!wn 11111( I'Cllll 
dour •I•~ ~~:•·uzen nndt~r water J(t~zd. 
IJ1~ naam Haantjcsjl.at komt vun ct•n uude lll'rlll'rJ( « 't 
lfaf'ntj.,n 1> die lanJ(II dt~ War., Kt11111l f'rl 11ok do11r de ovt•rfltru· 
lllillJ( WCJ(J(I'Mfl<Wfd Wf'r<J. 

lfl) (~<·nt • H.A .• St. l'id<•rM nr 150:1 t•n 15011. l'rnrf'H tuKsf'n St. 
Baafs f'n St. l'i•·lf-r11 wt'J(I'IIl! tic~rull'll. lle ~~:••tuigf' di•• dt•z•• 
plaatH alK J(rf'IIK in 1545 nJII(t'eh is l'ietc·r S<·hilclc•, J(f'Wt•zcn l111l· 
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tussen St. Kruis en Roeselare, zoals we verder zullen zien. 

Roeselare lag volledig op het IJzendijkse terwijl St. Kruis 
in het ambacht van Aardenburg lag. 

Een andere oude weg lag ten oosten van de Ware (7). 

Deze Woutersweg wordt in de XVJe-eeuwse ommelopers 

ook de Gentweg genoemd (8). Misschien was dat een 

verbinding tussen Oostburg en Gent. Wij vinden er nog 

een stukje van terug ten noorden van de Zonne en aan 

de Verbrande Stake viel hij samen met de Blauwersweg. 

Op de kaart van Pourbus kunnen wij hem dan van daar 

volgen tot Boekhoute, onder de naam van Blauwersweg. 

Een zeer oude weg verbond Boekhoute verder met Gent 

(9). Naar het noorden toe moeten wij de Woutersweg 

terugzoeken in de Kreek van de Woutersweg op St. Jan

in-Eremo en verder op St. Margriete dwars door de polder 

waar het stadje Roeselare lal/:. In de Kruispolder zijn wij 
zijn spoor bijster. Op de kaart van Van de Velde (1545), 

zien wij hem terug dichtbij Oostburg, ten noorden van 

de Dierkinssteenpolder en van de ~1 are en ten westen 
van St. Katelijne (10). De XVIe eeuwse ommeloper van 

de Oude-Passegeulepolder ( ll) en een XVIe·eeuws proces 

tussen St. Pieters en St. Baafs ( 12) laten ons hem volgen 

tot in de St. Margrietepolder tot de plaats waar de oudste 

kerk van St. Marl!:riete kan gestaan hebben. Dat is dus op 

het Eiland, gevormd door Passegeule, Brandkreek en 

Hollandersgat. 

( 7) 

(8) 

(9) 
(10) 
(ll) 

(12) 

HO 

juw van Uzendijkc. Hij kende de streek zeer ~oed en hij had 
zijn lidJt op~estokcn bij oude mensen. 
Dit hclan11:rijk proces werd door Dr. Tieleman af~eschrcven. 
De stukken die ik in zijn papieren, en dus niet in het anhief, 
raadpleegde, zal ik voortaun laten volgen door de vcrmelding 
« Tielcmall ». 
Dr. Gottschalk (blz. H2) laat deze weg samenvallen met de 
\X' are. Hij ligt er echter een heel eind van verwijderd en ook 
in vroeger eeuwen kon hij nooit door een dijk in~enomen 
zijn : twee parochiekPrkPn zijn er langs ontstaan en de dorpt'n 
die er rond gevormd werden, la~en op het Uzcndijkse. 
Brugge . H.A. Jonekheere 1052 : Ommelopcr vun de Hoeselare
poldcr. 
Algemene Gesd1iedcnis der Nederlanden · Deel I blz. U6. 

Gent . R.A. Kaarten nr 617. 
Bru~ge H.A. Aanwinsten 40117. 
Gent R.A. St. Pieters 150:1 (Tielcman). 



De noordkant van de streek die wij willen beschrij

,·en, gaat tot aan de Passegeule. Deze zeer oude water

gang liep, vóór de overstroming van 1570, ten westen van 

de St. Katelijnepolder naast het St. Filipsfort, op grond

gebied van W aterlandkerkje, iets wat goed kan opge

maakt worden uit de kaarten van Van de Velde en Pour

bus. De tegenwoordige Passegeule heette toen de Geule 

van de Nieuwenweg. De oude Passegeule was in de XVIe 

eeuw dertig roeden breed en langs daar kon men met 

schepen de zee bereiken (langs IJ zendijke), evenals men 

dit kon doen door de haven van de Oudeman, die meer 

naar het oosten toe lag, op de tegenwoordige grens Neder

land-België. In een proces tussen de heer van Watervliet 

en het Brugse Vrije in 1538, wordt gezegd dat de bewo

ners van \';'a terland «sedert immernoriahele tijden» het 

voorrecht hadden geen tol te betalen op hun bezit, op 

bonen, gerst, haver en op hun goederen die zij uitvoeren 

« ten havene van den Oudemanspolder en door de Passe

geule » I 13). Dit zou misschien in verband kunnen ge

bracht worden met een gebeurlijk stadsrecht van Lang

aardenburg. Als wij de waterloop die op de kaart van 

V au de Velde getekend is, aanzien als de vroegere EI

mare, lag de haven van de Oudeman in de bedding van 

dat riviertje. Daarlangs stond immers ook de proosdij 

van Elmare en, sedert de overstroming van 1570, vormde 

zich gedeeltelijk in de bedding van de Elmare, de grote 

geul van de Brandkreek I nu op Holands-Belgisch grond
gebied). 

Ten slotte nog een woord over de oostkant van de 

streek die wij behandelen. Die oostkant valt samen met 

de Vrouwenweg, de westgrcn8 van Watcrvliet. Om die 

gren8 maakten het Brugse Vrije en de heren van Water

vliet Jwel wat ruzie in dr· XVI" eeuw (14). Marc Laurin 

en zijn opvolgen!, he weerden dat de V rouwenweg de 

wr~stgn~n8 waR van het oude Watcrvliet, Vrouwenweg die 

van dr~ hofAtedf~ van Michel Oudeman vertrok, op het 

uiteindr~ van de Oudr·manARiraat lwaar nu nog een prach-

ll:$) BriiJZ;IU~ H.A. Vrijr·, Bruirw l'ukkr·n •J.271J l'rorcH Murc Luurin 
wcJZ;r~nK lwr·rlijklwid Wutr·rvlid. 

I HJ ll,idr~rn. Zir~ uuk IJr~ l'uttr·r. Wulr•rvlir•l. 
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tige schuur te zien is) en naar de Linde te Bentille liep. 

Die van het Vrije beweerden dat niemand wist waar het 

oude Watervliet juist lag (15). De getuigen ten voordele 

van Marc Laurio beweerden dat, vóór veel jaren, bij Ben

tille een vierschaar stond van W aterv liet. Ook in een 

denombrement van W aterv liet, van 1626, wordt over die 

oude vierschaar, langs de Landsdijk ( Graaf-J ansdijk), 

gesproken (16). Eigenaardi!!; is ook het feit dat, nog in de 

XVIIe eeuw, de wet van Maldegem soms rechtszittingen 

hield op de uiterste noord-oostgrens van het ambacht : 

te Bentille namelijk bij de Linde 07). Het ambacht 

Maldegem strekte zich immers ook over een deel van de 

parochie St. J an-in-Eremo uit, over Bentille dus. Waar

schijnlijk werd hier ook, juist zoals op de Kommer, de 

zandopduiking waarop later de Graaf-J ansdijk werd aan

gelegd, als natuurlijke grens tussen de ambachten van 

Maldegem en van IJzendijke gebruikt. Wij hebhen hier

boven reeds gezegd dat men in de XVIe eeuw de Ver

brande Staak als scheidingspunt aanzag. Maar in de 

XVIIe en XVIIIe eeuw is de grens van Maldegem naar 

het noorden opgeschoven en men blijkt er dan geen 

Jmste opvatting meer over te hebben. Sommige kaarten 

laten die grens rechtlijnig verlopen, van de Mandeweg 

(15) Had men in die tijd het bock gekend van Dr. Gottschalk ( blz. 
80-85 ), men zou dat proces gemakkelijker gevoerd hebben. 
Marc Laurin deed heel wat oude charters aanhalen in vcrband 
met Watervliet. Dr. Gottschalk geeft er echter nog meer. Wat 
niet wegneemt dat ook zij oud Watervliet niet gevonden heeft. 
Onze oud-voorzitter kende echter de juiste ligging en het is 
maar spijtig dat Dr. Gottsrhalk bij hem niet ten rade is gegaan. 
Hij ook kende het verloop van de grens tussen Rijks- en 
Kroonvlaandcren, de ligging van Pietc en van de Ahbekins
polder. Die grens werd cdtter reeds hij De Potter, in zijn 
geschiedenis van Watervliet en van Boekhoutc, gedeeltelijk 
hcsrhreven. 

(16) Gilliots-Van Sevcrcn : Couturnes des pays et cornté de Flandrc, 
Qnarticr de Bruges . ConturnC's dt's l'ctitcs Villes V p. 159. 

(17) GPnt R.A. Maldegcm 600 . RPsolutit'IIOPk : Vierschare gehan· 
nen te Bcntillc 25.6.1765. Maldegcm 913 Wettelijke passerin
gen : een hofstede te St. Jan-in-ErPmo op urnhurht Muldt'gem 
en gNlPcltt>lijk op KaprijkP hij de Linde, duur die van l\laldc
J!;ern ullc twee jaren komPil de vicrst·hare hamwn ( 1670\. 
1\laldegem 832 Ferichock : op 26.3.IM2 is deur dht't'r Jan 
LcmPrehier gcnompn en gclllllllll'll wcttPiijkP vit•rsrharp t'X· 
traordinaire in de prodtie van St. Jun-in-Ercrno in 't uitt•rslt• 
v.d. limicte van umhurhte van 1\luldcglwrn hij dt•n ptlt•lstt•pn 
oost hij lkntiiiP. 



tot op de Yrouwenweg ~18). De rechtszittingen van Mal

degem hebben echter nooit ver over de Graaf-] ansdijk 

plaats gehad en steeds zegt men dat men daar op de 

uitt>rste grens van het ambacht zit. 

In dit kader, tussen Graaf-] ansdijk en Kommerdijk 

in het zuiden, de grens St. Kruis in het westen, de Passe

genie in het noorden en de grens van \Vatervliet in het 

oosten, kunnen wij de parochies St. Margriete, Water

land-Oudeman en St. ] an-in-Eremo situeren. Talrijke 

overstromingen teisterden deze streek en hielden ze tot 

in de XIXe eeuw van de bewoonde wereld afgesloten. In 

1700 schreef ] an de Maeckere, pastoor van Waterland

Oudeman. een brief naar de bisschop van Brugge en hij 

sprak daarin over St. Laurentins in Deserto (in de woes

tijn), St. :\"icolaus in Averno (in de hel), St. ]an-in-Eremo 

(in de eenzaamheid) en St. Margaretha in Orco (in de 

dood). Dit maar om de treurige toestand aan te tonen 

waann dit gewest, sedert de overstroming van 1376, ver

bleef. 

I. ST. MARGRlETE 

Op het tegenwoordige grondgebied van St. Margriete 

onderscheiden wij drie verschillende parochies : St. Lau

reins-ten-Biokke, Roeselare en St. Margriete. 

a) St. Laureins-t en-I/ lokke 

Deze parochie had volgende grenzen : de Kommer

dijk in het zuiden, de tegenwoordige westgrens van St. 

] an-in-Eremo in het ooAten, de Keursteenweg en de kreek 

van de KeurstPenweg in llf't westen. In het noorden lie

pen de grenzen Hpi l!; samen op de St. .J anshoom die als 

haken di1~nd1~ om d1~ tienden van St. Raafs in het westen, 

tm van het hi;;dom Doornik en Ter Doefit in het zuiden, 
af te 11ehf~iden I J!J ). De kerk van deze parochie stond ten 

noordt·n van et•n landw•·g in het ei land gevormd door de 

111!1 C;t·nt. H.A. Kaartt-n IJ:!:! B•·ntillt•IJOitlt~r. 

I liJ I ~~·minarit· Bru~~r. An·J.id Tt•r lluitlf"ll · dooM HIJ nr 1381· 1'11 

Bru~g" H.'\. . Aunwi""''"" r,:lllll Omtnf"lflrtt·r BPIHIMIC'rl'tll' 
( 1562). 



kreek van de Poortweg, de Blokkreek, de kreek van de 

Krielweg en de Keursteenkreek ( 20). Men neemt aan dat 

de kerk van deze parochie verdwenen is door een over

stroming op 27 september 1477, maar bewezen is dit nog 

niet (21). Dat er daar echter een kerk gestaan heeft, is 

e ~n feit. In 1699 voerde de pastoor van St. La ureins een 

proces tegen Ter Duinen, grote tiendeheffer in de streek, 
kwestie van vergoeding. Pastoor De Reu zegde dat hij al 

de inwoners van St. Laureins-ten-Blokke ten laste had en 

dat hij daar wel wat geld mocht voor krijgen. Die inwo

ners werden trouwens talrijker sedert de bedijkingen van 

1651. St. Laureins-ten-Blokke was, vóór de overstroming, 

een parochie geweest met een eigen pastoor. De pastoor 

deed dit getuigen door de inwoners van St. Laureins-in

Eremo en die toonden hem de plaats aan waar de kerk 

gestaan had ( 22). Later, in 1773, maken de tiendeheffers, 

Ter Duinen en het kapittel van Doornik, nog eens ruzie 

onder elkaar en er wordt nog eens gezegd dat St. Lau

reins-ten Blokke steeds zijn eigen kerk en geestelijkheid 

had maar dat de kerk verdween door de overstroming 

(men zegt spijtig genoeg niet wanneer I, overstroming 

die niet raakte aan St. Margriete of aan St. Laureins-in

Eremo maar wel aan St. Kruis en aan 0. L. Vrouw be

zuiden en benoorden Aardenburg (23). 

De XVJe.eeuwse ommeloper van de Beoosteredewa

tering duidt het stuk waar de kerk van St. Laureins-ten

Blokke stond aan als eigendom van de kerk van St. Lau

reins-in-Eremo en in de omgeving komen plaatsnamen 

voor die op een nederzetting wijzen : een kerkhof, een 

kerkweg (de Blokkekerkweg), een molen en een oliemo

len, een Blokstrate, een hofstede «daar de Roose ten Blo

cke aan staet » en nog heel wat hofsteden die door de 
overstroming einde XV Je eeuw verniel!~ zijn ( 24). In alle 

geval wijst dat op een bewoonde kern. Maar er blijven nog 

veel vraagtekens in verband met die parochie die een kort 

(20) R.A. Bru!!:ge . Kaarten nr 495 Beoosteredewatering. 
(21) Seminarie Brugge . Ar!'hief Ter Duinen . doos 85 nr 15:.!5. 
(22) Seminarie Brugge . Ar!'hief Ter Duinen · doos 86 nr 1-166. 
(23) Idem doos 85 nr 1525. 
(U) Brugge H.A. Aanwinsten nr 6388 Ommeloper Beoosteredc 1562. 

H4 



lareweg. Zij stond ook niet ver van de St. Lievenspolder

bestaan moet ~ekend hebben ~ 25). Ze lag op twee voor

name wegen die van Aardenburg kwamen : de Poortweg 

en de Krielweg. De Poortweg is de voortzetting van de 

Steenstraat die van Aardenburg naar St. Kruis liep en 

daar, sedert de overstroming einde xvre eeuw, in de 

kre«:>k van het Grote Gat verdween maar verder terug te 

voorschijn komt onder de naam van Zuidweg en Poort

weg. Die weg loopt nu dood op de Walestraat. Hij zal 

echter wel in verbinding gestaan hebben met de Blau

wersweg op de Zonne en zo dus over Boekhoute verder 

naar Gent gelopen hebben. Wat de Krielweg betreft, die 

vinden we in de XYie·eeuwse ommeloper terug onder de 

naam van Groenestraat (later Lange \V eg) te St. Kruis. 

Op Belgisch grond~ebied heet hij Krielweg, loopt door 

de Kommer en valt samen met de GoochelarestraaL 

b) Roeselare 

Dit was een leen, afhangend van de burcht van 

Brugge, waar Goswijn van Roeselare, een poorter van 

Gent, rond 1243 waarschijnlijk een kerk deed bouwen 

( 26). Die man had daar ook zijn kasteel, ten zuiden van 

de kerk 127) en zijn molen stond op de St. Lievenspol

derdijk, hij het begin van de tegenwoordige Molenstraat, 

eigenlijk een voortzetting is van de Roeselareweg die we 

nog kunnen volgen van Aardenburg tot het Hondsende 

maar die daar, sinds de doorbraak van het Haantjesgat 

in 1570, volledig verdwenen is. In de Hoeselarepolder 

vinden wij er echt~r nog een stukje van terug (heden ten 

dage Hoeselaarstraatje genoemd). Ook dat straatje is ten 

ooBten van de Hoeselarcpolder volledig verdwenen en 

daar !!tond nochtans de kerk, ten zuiden van de Hoese-

125) Ur. (~oltlll'halk ~~:ech op hlz. HR cl'n intf•rf'sHant kaurtk vun 
1307. Wij mrwt1•n aanrwmf~ll dut op deze~ cf•nvotulil(t' HclteiH 
d1, k1·rkf•n St. Jun 1m St. Luun·in11 zijn uunp:c'l(f'V<'n, Hier kun 
f,f•htf~r ook St. LurJreinH·lf•n·Biokke hl'do1·ld zijn. En dun is de 
li~~:~~:in~~: vun de k1·rkf•n op het kuurtj1• lwtl·r te vcrklun·n uiiiiJ('· 
W1·l no~~: niN jui11t : St. Laun·ins·ll·n·Biokk,• Iu~~: IJII!(CVl'l'r even 
hoof( al11 St. Jun·in·En·nw. 

126) "r. CottHdiHik J,lz. 67. 
127) Bru~~:~~:e H.A. Jmu·klu·1·n· IIJ52 Ornmdo(H'r Hoi'HI'Iun·poldc·r 

15:11 : « uu11 ooHtzijd,. vun Woutl'rHWI'f( dm·r wijJ,·nt 't huf vun 
Hoi'Kf•lun· op 11tond :.. 



dijk en het kerkhof kwam tot dichtbij de Woutersweg 

die, samen met een stuk van de Roeselareweg, in de grote 

kreek die « de V al » genoemd wordt, verdwenen is. Deze 

kreek, die in de XVIe eeuw « 's Papcnvere » heette, zal 

een overblijfsel zijn van de overstroming van 1376 die 

gans de nederzetting vernielde. De XVIe·eeuwse omme

loper vermeldt voor het stuk land dat ten westen van de 

V al ligt, op dezelfde hoogte als het kerkhof, dat daar 

vroeger veel hofsteden stonden. 

In die ommeloper wordt ook over « de keure » van 

Roeselare gesproken. De nederzetting wordt immers in 

het Transport van Vlaanderen van 1309 als een der 

« smalle steden » (kleine steden) vermeld ( 28 I. Het ge

bied dat Goswijn van Roeselare en zijn opvolgers in leen 

hielden, was 170 hunder groot en het omvatte ongeveer 

de tegenwoordige Roeselarepolder en een stuk van de 

St. Lievenspolder. In het westen reikte het echter ook 
over de Ware en kwam tot aan de Blauwersweg (29). In 

1444 werd die polder herbedijkt op last van de toenmalige 

leenhouder Jan Eppe ( 30 I. Bij dit leen behoorde toen 

nog een vierschaar met zeven schepenen en een baljuw 

( 31). 

In de Roeselarepolder stonden in die tijd echter niet 
veel huizen meer want na de overstroming van 1376 had 
men de kerk niet heropgehouwd. Het kerkhof werd ech
ter waarschijnlijk verder gebruikt en in 154.5, ter gele
genheid van een proces tussen St. Pieters en St. Baafs in 
verband met tienden, kunnen de talrijke getuigen het 
nog allemaal aanwijzen. Er lagen immers nog enkele 
zerken op en een paar gemetsel1le graven werden er ge
vonden (32). 

(28) Dr. Gottschulk Llz. 68. 
(29) Brugge R.A. Aanwinsten 6388 Ommdopcr Beoosterede 7e Be

gin. 
(30) Brugge R.A. R.S.A. 87 Ommelopcr Hoewlurepolder. 
(31) Gilliots-Van Severen : Coutumes petites villes • IJzendijke 

blz. M. 
(32) Gent H.A. St. Pieters 2e Reeks nr 1503 (Tiekman ). 

De heer burgemeester van St. 1\Iurgricte deeldt• mij nwtle tint, 
tijdens de laatste oorlog tt•r gel~>genlwid van delvingswt•rkt•n, 
op de pluuts wuur eertijds lwt centrum vun Hot•st'lurt• In!!. 
grondvesten en een geruurntt• gevonden wenlen. 



Yerder is er over Roeselare tot nu toe niet veel be

kend. "~aarmn dat een stadje geworden is, blijft ook nog 

een raadsel. l\'lisschien bestond er een toegang tot de zee 

langs een vertakking van de Elmare ? Volgens de omme

loper van 1531 lag er een grote geul ten zuiden van het 

kerkhof en met de kaart van Pourbus kunnen wij ons zo 

min of meer een verbinding met de Elmare te Waterland 

« inbeelden ». In het zuiden van Roeselare lag ook een 

Elmare-weg die wij van de westkant van de Ware (op 

St. J an-in-Eremo bij de grens van Roeselare) kunnen vol

gen tot aan de proosdij. Die weg liep door de St. Lieveos

polder en diende daar ook als grens tussen St. Jan en 

Roeselare (nu St. Margriete). Hij was tevens de schei

dingslijn tussen de tienden van St. Baafs (in het noorden 

tot aan de oostgrens van St. Margriete) en van het kapittel 

van Doornik samen met het 0. L. Vrouwhospitaal (in 
het zuiden 1 ( 33). 

Verder kunnen wij nog een Jan van Roeselare ver

melden waarover in het « Boek van Tale en Wedertale » 
van Aardenburg gesproken wordt ( 34). Dat boek dateert 

wellicht uit de XJVe eeuw, maar wanneer Jan leefde kan 

niet uit de tekst opgemaakt worden. In datzelfde boek 

wordt ook gezegd dat de wet van Roeselare alleen tot 

huiten de keure van dat stadje mocht verbannen en dat 

er maar hoeten mochten uitgesproken worden tot drie 
pon cl. 

c I St. Margrietl' 

Of Hoesela re en St. 1\largricte in de X I I re eeuw iden

tiek geweest ZIJn (3.') ), blijft nog altijd te bewijzen. Er 

zijn echter feiten die op nif~t-identick zijn duiden. 

In verbarul met de ti<'ndf'n van St. Baafs en St. Pie

ten!, Wf!rdfm, in de X IJl<• eeuw, twee regdingt•n gctrof-

Cl:H ( ;,·nt H.A. St. l'if•!l·rH nr 150:! ( Ti,.Jemnn) l'rot'I'M St. l'it>lt'rH • 
St. BaafH wegt'IIM tif•rult>n. 

1:!1) (;iJiintH-Vnn Sc!VI•n•n • Couturnes rwtih•s villt>R • Anrdcnhurg 
J.lz. :!21!. 

1%) IJr. l;niiHdaalk J.lz. fi7 zt•J(t van wt•l : « Hnt·Ht•lan· dil· znrult·r 
twijf,.J idf•nlit·k iR rn•·t St. !\tlar~o~ri•·ll• ~. 
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fen : de eerste, in 1244, op aanvraag van St. Baafs waar

hij de scheidingslijn getrokken werd tussen een kruis 

geplaatst hij de watergang die de parochies Rodenburg en 
Maldegem scheidde in de omgeving van een gehucht dat 

men Zegghe noemde, en een kruis geplaatst op de Wou

tersweg hij de kerk van St. Margriete ( 36). Die plaats

naam Zegghe moeten wij waarschijnlijk vereenzelvigen 

met de V erhrande Staak ten oosten van de Zonne (zie 

hierboven), waar inderdaad de ambachten Maldegem 

en Aardenburg op de Goochelare-watergang scheidden. 

Alles wat ten westen van de lijn tussen deze kruisen lag, 

tot aan de kerken van Rodenburg en St. Baafs-Oosthurg, 

werd voor de tiendeheffing toegewezen aan de abdij van 

St. Baafs met uitzondering van de grond die aan Goswijn 

van Roeselare toebehoorde waar de bisschop en het ka

!Jittel van Doornik de tienden zouden heffen. 

Het zal wel niet zo geweest zijn dat de lijn tussen die 

twee kruisen recht was. St. Baafs heeft later altijd op 

gans het grondgebied van St. Margriete de tienden geïnd. 

Was die grens echter wel rechtlijnig dan moest ze samen 

vallen met de Woutersweg die echter Roeselare midden

door snijdt. Maar zelfs wanneer men de "'outersweg als 

scheidingslijn aanneemt, gaat het moeilijk om St. Mar

griete identiek te verklaren met Roeselare (wier kerk 

inderdaad niet ver van die Woutersweg lag). Van Zegghe 

(de V erhrande Staak) tot Roeselare is het immers niet 

ver en dat zou maar een flauwe grens geweest zijn, een 

grens die geen nut had want in het gebied dat ten zuiden 
van Roeselare lag, mochten noch St. Baafs noch St. Pie

ters tienden heffen. Dat was voorbchouden voor de bis

schop en het kapittel van Doornik. 

De tweede regeling dateert van 1249 en kwam tot 

stand op aanvraag van St. Pieters. De zaken werden hier 
echter gelaten zoals ze geschikt waren voor St. Baafs in 

1244, met dat verschil dat niet meer over Zegghe gespro

ken werd. Dat was immers niet nodig want tussen Roese· 
lare en Zegghe hadden de abdijen toch geen tiendereeht. 

(36) Gottschulk blz. 66. 
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Dat wordt in die regeling trouwens nog eens uitdrukke

lijk gezegd en ook in 1248 had men dat zo bepaald (37) 

en men had toen ook het 0. L. Vrouwhospitaal van Rijsel 

een deel Yan het tiend ten zuiden van Roeselare t dus op 

St. Jan-in-Eremol gegeven. "'at echter nieuw was in de 

regeling van 1249 was de aanduiding van het gebied waar 

St. Pieters de tienden mocht heffen. Zoals te verwachten, 

was dit in de streek ten oosten van de in 1244 aangeduide 

scheidingslijn. Hun gebied begon ten zuid-oosten van 

Roeselare bij een kruis dat het « Zudostcruce » genaamd 

werd. Dit Zuidoostkruis kan niet vereenzelvigd worden 

met Zegghe maar moet gezocht worden op de Elmareweg 

die, zoals hierboven gezegd, de tienden van St. Baafs en 

van Doornik afscheidde. Die weg, die nu grotendeels ge

dempt is, is nog te situeren op de grens tussen St. Jan-in

Eremo en St. .:\Iargriete. Er stonden hier, in latere eeu

wen, vijf paalstenen waarvan één op de \Vare met de ver

melding « St. Baafs » aan de noordkant en « Doornik » 
aan de zuidkant ( 38). Een andere grenspaal bestaat nog 

en is te zien op de dijk tussen de St. Lievenspolder en de 

Hiëronymuspolder op de grens van St. Margriete en W a

terland-Oudeman. Die steen kan best een opvolger zijn 

van het Zuidoostkruis van de XIIIe eeuw. Hij staat im

mers ten zuid-oosten van het gebied van Goswijn van 

Roeselare. Van hier af begon het tiemiegebied van St. Pie

ters en het strekte zich uit over Elmare tot Watervliet en 

IJ zendijke. Bij latere moeilijkheden in verband met tien

den, wordt door St. Pieters altijd op deze regeling ge

wezen. De abdij steunt zich op Hoeselare maar ook op 

de Woutersweg en die Woutersweg gaat men dan ver in 
het noorden terugzoeken, daar waar de kerk van St. Mar

griete mis11chien gestaan heeft. W t>lke betekenis kan, wan

m~er men Hoeselare en St. Margrietc identiek verklaart, 

de grens hij de regeling van 1249 gehad hehbcn ? Ze 

hegint pas hij het grondgr~hied van Hoeselarc en zou 

reed!! r~indigen hij de kerk van dat dorp. Dit is alles lolamen 

ePn paar hondr~rd nwtrml. En dan komt daar HO!/: hij dat 

over St. Baaffoi-Oofolthurg J!:Cfolproken wordt, heel wat meer 

( 37) V 1111 Lokt·n·n · Churtn~H d1~ l'ul.l.uy•• St. l'i1•rr•~ l.lz. ·H-6. 
I:Hl) Bru~~:ge H.A. AunwinMII·n H.S.A. ·l05 kuurt vun Hor~Mdurepoldcr. 
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in het noorden gelegen. Veel meer aanneembaar zou die 

scheidingslijn tussen de tienden St. Baafs-St. Pieters zijn, 

moesten wij de kerk van St. Mar~riete (dus niet Roese

lare), meer in het noorden kunnen zoeken, ook langs de 

Woutersweg. Er zijn echter nog niet voldoende bewijzen 

om daar, in de xnre eeuw, een kerk te stellen (zoals er 

trouwens ook geen zijn om te beweren dat Roeselare en 

St. Margriete identiek zijn). En toch, na de overstroming 

van 1376 werd de kerk van St. Margriete daar gebouwd 

( 39). Ook St. Baafs hevesti~t dat daar, vóór de overstro
ming van 1404, een kerk stond (40). In 1399 had men 

immers de St. Margrietepolder ingedijkt en kort daarna 

ook de Dierkinssteenpolder gevormd. Er werd, in de St. 

Mar~rietepolder, een kerk gebouwd die echter verdween 

door de overstroming van 1404. De plaats waar ze stond 

ligt in de tegenwoordige St. Margrietepolder in het 

Eiland (Nederlands grondgebied) ( 40). 

Tot in het midden der XVe eeuw bleef St. Margriete 

zonder kerk. Toen bouwde Jan de Plaet, poorter van 

Brugge, een kapel in de Kruispolder, op een plaats waar 

vroeger nooit een kerk stond. Die kapel ontwikkelde zich 
weldra tot parochiekerk en errond verrees een nieuw 

dorp. De XVIe eeuwse ommeloper van de Kruispolder 

( 41) vermeldt daar verschillende huizen o.a. de herber

g·en de Zwane, het Gouden Hoofd, het Schuttershof van 

het St. Sebastiaansgild, verder het pastoorshuis, het kos

tershuis, de kerk en het kerkhof. Er wordt ook gesproken 

over een heerweg, over Jan de Plaetsweg en over het hof 
« tle Moer » in het dorp. De mooie hoeve, die heden ten 

tlage nog in het noortien van de Kruispolder staat, heette 

«het opperhof genaamd de Bogaart ». Ten zuiden van 
het dorp liep de Lichtvoetsweg waarvan nu alleen nog 

een deel op St. Kruis bestaat. Grafzerken van het oud 

(39) Gottsehalk blz. 186. 
(.10) Gent . H.A .. St. Pieters 2c Ret>ks nr 1393. 

De lwer Van Hint!' uit St. Kruis·Zet>land, ht>t>ft tiaar stt'l'k· 
proeven ~cdaan en veel sll•nt>n ~!'vonden. 

( J.l) Bru~~e H.A. Aanwinstt'n 3629 (kopij van 1616\. Allt> llii'IISI'II 

uit de streek kunnen de li~~inp; van die kt'rk anntont'll. llt• 
grond helwort nu nog aan dt• kPrk VIII\ St. l\lnrgrit'lt'. 
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kerkhof van Roeselare waren, als tichels, verwerkt m de 

nieuwe kerk van St. i\Iaqrriete ( 42). 

"-ie Jan de Plaet was en wanneer hij de kerk van 

St. i\Iargriete juist gebouwd heeft, moet nog onderzocht 

worden. De getuigen in het proces wegens tienden tussen 

St. Pieters en St. Baafs, in 1545, zeggen dat dit reeds 

meer dan honderd jaar geleden gebeurde (43). Dat zal 

wel overdreven zijn want De Flou geeft onder St. Mar

griete in 1455 « cura et parochia St. Margr. juxta Moer 

submersa est etiam ». In 1481 geeft hij echter : «binder 

prochic van Sinte l\Iargrieten, west van de kerke ». Pieter 

Schilde, getuige in genoemd proces, was zes en zestig jaar 

oud en hij had het ambt van baljuw vervuld in verschil

lende plaatsen van de omgeving. Hij hacl vroeger met een 

oude vrouw gesproken die Jan de Plaet gekend had en 

die de tijd gekend had toen er nog geen kerk van St. 

~largriete bestond. Die oude vrouw was, in 154.5, zes jaar 

overleden. Eigenaanlig is het feit dat de getuigen in dat 

proces niets w~tea te vertellen over een oude kerk van 

St. ~Iargriete die, zoals boven gezegd, door de overstro

ming van 1404 moet vernietigd zijn. "'ij zullen verder 

zien dat die mensen enhter ook niet veel weten te vertel

len over de oude kerk \·an St. Niko laas-in-Vaarne. Maar 

toch steunt St. Pieters zif~h op de noorclkaut van de Wou

tersweg, clu!! da:1r w:1ar cle ouclf' kf'rk van St. lVlargriete 

zou langs gesta~m hebh~m, c~n op een punt ten zuiden 

van het kerkhof van Hoeselare. HPt klooster zegt dat dit 

de oucle scheidinl!slijn is tus~;pn de tiendeu vau St. Baafs 

en van St. Pieh·rs. I lat komt inderdaad overeen met cle 

regeling van 12~4 w.lili:"~n ,Jus over een kerk van St. Mar

~riete langs cle Wot..:lerswel! wordt gesproken, kerk die 

wij, zoaiM how~n gczerçd, op lwt Eiland in de St. Maq~riett•
poldc~r zijn guu.il Zû<:!l;.ca. ~·:;1 nut~;urlijk zegt St. Baaft-~ dat 
daar e1~n k1~rk gc~Mtaan hedt ( <'4). 

( 12! 

( 1:1) 

IlO 

De! gn~IIZf•n van dc· paroc·hil' St. Margric>te hlijkc>n 

( ;,·nt IL\. St. 
'lï•·l•·man. 
I !Jidf·rn. 
All•· Mtukhn uit lwt pm•·••" t•·n voord•·l•· vun ~1. BaufH lwh ik 
IIIJI/; nif'l I•WVHIH(f•rt, 



echter nooit zeer duidelijk te ZlJn geweest. Sedert er 

op St. Nikolaas-in-V aarne geen kerk meer stond, kwamen 

de mensen van daar ook naar St. Margriete. In verband 

hiermee had de pastoor van deze parochie, Pieter Zoetins 

genaamd, geholpen door de abt van St. Baafs, reeds vóór 

1510 een proces gevoerd tegen Hiëronymus Laurin, heer 

van Watervliet, en Adriaan Witooghe, eerste pastoor van 

die nieuwe stad. Die pastoor van Watervliet had even 

grootse ideëen als zijn heer en hij wou een stuk van de 

parochie van St. Margriete bij Watervliet voegen. Hij be

dreigde zelfs de mensen dat hij ze uit hun bed zou halen 

om hen te verplichten te Watervliet de mis te horen. 

St. Baafs beriep zich echter op Jan de Plaet die, enkele 
jaren na de overstroming van 1404 «in een van de zeiven 

polders, genaemd Kruispolder, hadde doen maken een 

cappelle geheten Ste Margrietencappene en binnen tien 

of twaalf jaren er na had de voorn. Jan zulcke diligentie 

gedaen dat er een prochiepape kwam en een kerkhof» 
( 45). 

In een ander proces, nu tussen Marc Laurin en het 
Brugse Vrije (46) steekt een afschrift van een extrakt uit 
de bekende transportrol van 1408. Daarin wordt gezegd 
dat het ambacht IJ zendijke negen parochiën omvatte die 
allemaal door de overstroming waren weggeveegd ; de 
namen van die parochiën worden in die transportrol niet 
opgegeven. De verdedigers van Laurin schreven ze er 
echter bij en ze vermelden St. Margriete en Roeselare 
afzonderlijk, dus als twee verschillende parochies. ""at 
nog een bewijs kan zijn voor het eigen bestaan van die 
twee dorpen, althans vóór de overstroming van 1404. Ook 
in latere kronijken over overstromingen worden die twee 
plaatsnamen altijd afzonderlijk vernoemd. 

Maar laat ons nu eens dat nog niet opgeloste vraag
stuk van identiek of niet-identiek zijn verlaten en eens 

kijken wat er verder met St. Margriete gebeurde. 

(45) Gent R.A. Haad van Vlaanderen, Scntendën en uppointemen
ten interlocutoire 1506-1508 f. ,189 (ook vcrmeld bij De Pot
ter). \Vij hebhen alleen hPt vonnis van dit prores kunnt•n 
raadplep;er .. Ht•t proces zt•lf lnwut wellidll intcn•ssnnlt• p;t'!H'· 
vcns over de oude purorhie St. Murv;riete. 

(.16) Brugp;c R.A. Vrije- Bruine pukken 4279. 
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Het was immers nog niet gedaan met de lijdensweg 

van deze steeds maar verhuizende nederzetting. ] an de 

Plaet kon geen slechtere plaats voor zijn nieuw dorp ge
kozen hebben. De nacht vóór 1 november 1570 (anderen 

zeggen 1 en 2 nov. l, kende een zware storm. V erschiliende 

dijken braken door o.a. ook de Ware en het water vloeide 
door St. :\Iargriete. De Brandkreek, op de Nederlands

Belgische grens, vond hier haar oorsprong (47). De kerk 

werd niet volledig weggespoeld, maar toch erg beschadigd 
en wanneer de Kruispolder in 1613 uitgedijkt werd, was 

hij veel kleiner en stond de kerk nu buiten de dijk. Na 

het Twaalfjarig bestand, in 1621, in mei, kwam alles nog 

eens onder water en de streek bleef vloeien tot de Gene
ralen Yrijen Polder werd aangelegd in 1651. Hoe de men

sen in die tussentijd hun plan getrokken hebben, is mij 

nog niet bekend. Maar na 1651 zitten ze terug in hun 
oude kerk, hoe slecht en houwvallig ze ook was. Tot aan 

de limietscheiding van 1664 waren de Hollanders meester 

in al die dorpen rond de grens en ook nadien lag nog de 
helft van de parochie op Nederlands grondgebied. De 

mensen die op het Eiland woonden, werden met een boot 
over de Brandkreek gebracht als zij hun zondagsplicht 

in de parochiekerk kwamen vervullen. De avond vóór 
Sinksen 1656 kwamen sommige soldaten van Sluis het 

stro van het dak van de kerk afwerpen en zij sloegen de 
biechtstoel in stukken. Men las dan de mis in een schuur. 

Oe gouverneur van Sluis verzette zich tegen het hou

wen van een nieuwe kerk (48). In 1673 werd het Eiland 
ldus de St. :\'Iargriete- en St. ]orispolder) door de Hol

landers onder water gezet als verdediging tegen de plun
derende Fransen. Het jaar tevoren was men eindelijk, na 
akkoord met de hisHchop, begonnen met het houwen van 
een niPuwe kerk in de St. LievenMpolder, kerk waarvan nu 

I t7) Brul(~f~ H.A. Aunwin~lf'IJ 108:~ Omm.-loper KruiHpoldt•r. Over 
d.-w uvr.rMtrmninl( Kt·hrr•t•f tlr. het·r K llr. HuPlil Pen mooi ver· 
haul in Vrijr· \Taldt•l(r.m kPrMtnunwH·r 195fi. J)p 111111111 Brund· 
krt·t·k, :r.r·l(l luruJrm,tr·r D'lwrlw i 11 dr. Omrnt•loper vu u th• 
KruiKpoldt·r, Wt•rd l(t'l(t•vt•n urndut ,J,. Zt'PIIWPII hiPr dt• SpuunHt' 
Vluut in l1rund Hlak•·n. l!ut is t••·htt•r nit'l wuurHt·hijnlijk wunl 
,J., nuum lwHifllld ui vrrwl(t•r. 

I ~8) Brul(l(l' H.A. Vrij,, 516~ n·k•·ninl(t'll vun St. Murl(rÏI'It•, 



nog het koor bestaat op het hedendaagse kerkhof. Ze was 

in 1673 voltooid en werd in 1678 door de bisschop van 

Brugge gewijd. Maar reeds in 1682 stond ze, na dijkbreuk 

wegens storm, terug tot vier voet in het water, zoals trou

wens al de kerken in de omgeving (49). In 1679 waren 

er nog kleine stukken fundamenten van de oude kerk te 

zien (50), maar de overstroming- van 1682 veegde al wat 

van die oude kerk overbleef weg en maakte de Brand

kreek veel breder. Zij sloeg trouwens ook de dijk van 

de Generalen Vrijen Polder op sommige plaatsen door en 

die dijk werd, nog in hetzelfde jaar, door inlagen her

steld ( 51 l. De pastoor van St. Margriete was toen Jan de 

Maeckere, dezelfde die naar de bisschop de brief schreef 

waarin hij de parochies uit de omgeving zo 'n typische 

namen gaf. Het moet ons niet verwonderen dat hij St. 

Margriete « in orco » noemde, na al die miserie. Hi.i 
woonde er trouwens niet maar verbleef op de Oudeman 

waar hij ook pastoor was. De muren van zijn kerk, die 

op sommig-e plaatsen met steen van de oude kerk waren 

opgetrokken, stonden aangevreten door het zontwater en 

de relikwieën waren ook aangetast. Het dak was weldra 

zó slecht dat regen en wind er binnen kwamen. Er viel 

zelfs eens een tegel naar beneden en kwam op het hoofd 

terecht van een gelovige die zó erg gekwetst werd dat hi.i 
er van stierf. De deuren sloten niet goed en de kaarsen 

waaiden bestendig- uit. De kerk, die maar uit één beuk 

bestond, had nog g-een toren of kruis en de klok stond op 

het kerkhof in een klokhuis dat in 1682 was g-emaakt. 

Dat was nog de klok uit de oude kerk die, volgens De 

Potter, door rle tiendeheffers in 14 78 was ~eg-o ten. Het 

Heilig- Sacrament wenl niet in de kerk bewaard uit schrik 
voor !le ketters van over de grens. Het tabernakel was 

immers al eens opengebroken en de ciborie was gestolen. 
Er bestond een beeld van 0. L. Vrouw en van de H. l\lar

g-aretha (dat wij nu nog kunnen bewonderen), maar dt' 

kleren van die heelden waren gescheurd. In de doopvont 

(49) Brugge R.A. K!'rkclijk urehief 387 Dek!'nule vi~ituti!'s. 

(50) Annales de Iu Sodété d'Emulution de Brugcs Serit• 3 tl!'t'l 11 
(1867) hlz. 121. 

(51) Brugge H.A. Kuurtt•n -1.79. 
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lag er \uil en er kropen « hestiolas » rond. En ten slotte 

was er geen p;rafmaker en iedereen moest zelf zijn doden 

begraven. 

Ziedaar de treurige toestand waann St. Margriete 

verkeerde. Dat verbeterde natuurlijk wel wat in de 

XYIIIe en begin XIXe eeuw. Maar de mensen bleven een 

heilige schrik hebhen voor overstromingen. En toen de 

Hollanders, in 1745, het inzicht hadden de dijk aan de 

~ieuwe Haantjesgatpolder door te steken, kwamen de 

hoeren, met vorken gewapend toegelopen en zij doodden 

zelfs een soldaat (52). De streek ten noorden van de 

Generalen Yrijen Polder die, zoals hoven gezegd, in 1672 
was doorgestoken, bleef vloeien tot in 1700 ( 53). En de 

Brandkreek was een brede waterplas tot in 1775 wanneer 

de bedijking aan de noordkant verbeterd werd en een 

herverdeling van de drooggelopen schorren plaats had 

(54). Dan ook werd een nieuwe sluis gelegd, juist op de 

Belgisch-Nederlandse grens, ten noorden van de Kruis

polder in het St. :'\1argrietepolderken (dat vroeger zo niet 

heette maar ook deel uitmaakte van de Kruispolder). 

St. :Wargriete kreeg een nieuwe kerk in 1884, deze 

die er nu nog staat. De oude werd in 1883 afgebroken 

en het koor wordt nu als kalvarieberg gebruikt. De Pot

ter, die rond 1870 schreef, geeft ons een beeld van de 

oude kerk en haar meubilering. Sommige zaken zijn nog 

in de hedendaagse kerk aanwezig. Bij De Potter ook 

vinden wij de interessante geschiedenis van de H. Sa

c-ramentskapel. 

2. WATEHLAND-OUDEMAN 

Hadrlf~n wij gePn Zf~kerheid wat de lig~ing van dP 
fJUdHte kf~rk van St. \'largrieh· lwtrdt, voor de ligging va11 

de oudHte kf•rk van WatPrland lwhlwn wij dat f'Venmin. 

152) Bruj!:lo(t• H.A. Vrijt·· bruint• pukkt-u 52M. Onk vt•rnll"ld )Jij Ik 
l'tlllt·r. 

153) Brul-(1'~" H.A. Kuurlf'n ·197 kuurl vun dt• Brurulkrf't•k. 

15·ll Bru~tl'•: H.A. Aunwin"lA·n 3626; JIIIJIÎt•rf'IJ ovt•r Brundkrt•f'k 
x VliJ'• I'I"IIW. 
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Van de talrijke getuigen m het proces van St. Pieters
St. Baafs ( 1545) ( 55) is er maar één die er iets meer over 

weet : Pieter Schilde, die wij al vermeld hebben voor 

Roeselare. Deze man, die dus zowat overal in de streek 

baljuw geweest was, wist te vertellen dat de kerk van 

St. Niklaas-in-V aarne in de Oudemanspolder gestaan had, 

niet ver van de dijk van de St. Hiëronymuspolder. Wij 

weten dus alleen dat zij aan de tegenovergestelde kant lag 

van de weg waarlangs de hedendaagse kerk nu ligt. Maar 

waarschijnlijk lag zij hoger, op de hoogte van Elmare. Op 

een kopij van de kaart van Van de V el de ( 56) staat, 

rechtover Elmare een plaatsnaam : de Venusberg. Mis

schien is dit in verband te brengen met de ligging van de 

toen reeds lang verdwenen kerk. Die kaart werd immers 

in verband met het proces opgemaakt. Pieter Schilde had 

over die ligging horen spreken van oude mensen, zegde 

hij, en hij wist ook te vertellen dat het maar een hulp

kerk geweest was van IJ zendijke, met een pastoor en 
koster als in een parochie. De inwoners moesten nochtans 

drie keren per jaar op hoogdagen naar de St. Kristoffel
kerk te IJ zendijke gaan (dat toen ongeveer één kilometer 

ten oosten van de tegenwoordige nederzetting lag). Pi eter 

Schilde had daar echter nooit graven, zerken of overblijf

sels van gebouwen gezien. Ook in het proces tussen Marc 

Laurin en het Brugse Vrije (57l wordt, rond dezelfde 

tijd, gezegd dat Sint Niklaas een hulpkerk was van de 

St. Kristoffelkerk te IJ zendijke waar men, wegens de 

grote afstand, sacramenten mocht uitdelen. Op het ogen

blik van die getuigenissen was de streek nog niet lang 
1lroog gelegd : de Hii5ronymuspolder was in 1502 bedijkt, 
de Oudemanspolder in 1526 (58). Sommige getuigen had

den er nog per boot doorgevaren (waarschijnlijk in de 
bedding van de El mare), anderen hadden hun schapen 

gewacht op de schorren. ZP hadden hijna aiiPn de oude 

eik gezien die, op een droog gebleven plaats, zijn knoes
tige armen uitstak. Als het avond was hadden sommigen 

(55\ Gent R.A. St. Pieters nr 1503 (Tit'lenuml. 
(56) Gent R.A. Kaartt'n 702 t'n 718. kopiën van Vun dt' Vt'lde. 
(57) Brup:p:e R.A. Vrije. hruine pakkt•n ·l279. 
(58\ BrnJ.(p;e H.A. Aanwinst<'n 6:l88 OmnH'Iopt•r lliëronymnspoltlt•r 

t'n 3625 Ommdopt'r OIHiemanspoltlt'r. 
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er schrik voor, hij had immers de vorm van een oude 

man. De getuigen, die dus allemaal mensen uit de streek 

waren, zegden dat men die plaats dan ook «de Oude

man» noemde. Naast die boom lag nog wat puin van 
oude gebouwen en zelfs nog een soort poort. Er waren 

mensen die daar stenen, schone tichels en schaliën uit

gedolven of opgeraapt hadden. Zij wisten, meest allen, 

dat hier de sedert de overstroming van 1376 verdwenen 

proosdij van Elmare gestaan had ( 59). 

Het komt er voor ons op aan te weten waar dat juist 

was. De kaart van Van de V el de is hiervoor zeer nuttig, 

samen met de getuigen van het proces. Op die kaart laat 
men, zoals boven reeds gezegd, de scheidingslijn van de 

tienden van St. Pieters rechtlijnig lopen van een paal

steen ten zuiden van het kerkhof van Roeselare (op de 

grens St. .:\Iargriete-St. Jan aan de Elmareweg) voorbij 
een paalsteen op de St. Lievenspolderdijk ( 60) tot op het 

huis van Joos Houck dat naast het riviertje de Elmare 
&tomi, binnen de St. Hiëronymuspolder. Dat is nu in het 

dorp van Waterland, links van de Oulanddijk, sectie B 
nrs 414 tot 417. Er staat daar nog een grote hoeve. Links 

van het huis van Pieter Houck, dus naar het noorden toe, 
tekent Van de Velde de fundaties van Elmare. Ook alle 

getuigen verklaren de ligging van de proosdij op die 

( 59) Zie ovt·r El mare Dr. Gottsehalk op verschillende bladzijden. 

(60! De heer Van Hyfte, hurgerneester lP St. Margriete, wees er mij 
op dat die paalsteen, waarover wij hoger reeds gcsproken heh· 
hen, daar nog staat. Het is een meter hoge ronde zandsteen 
met vierkante kop. Op de noordzijde van die kop staat SB 
ISint Baafs). De westkant is met een lijn doorsneden, links 
van di1~ lijn slaat SB, rc1·hts Doornik. Ook de zuidkant is 
doorj!csncden met links d•· vermelding Doornik en rechts iets 
onlecshaan; ( miss1·hi1~n St. Pi eters). Ook de oostkant heeft een 
oniN~sharc ll·kMt, Dit is dus l'l'fl van de vijf palen die, rond 
I Hl2 na d1• llf'dijking van de St. LicVI'nMpolder, werd1•n gezel 
( Arrhief St. llaafsk1~rk, fonds k1~rk :!7/27 Ticlernan). Er werd 
l!lm paal orl de Wan~ j(f•zet, een arulert~ lu~zuiden Hoeselure, 
f.f.n op d" dijk liHIHcn St. Lievens. en Hocsl'larl'polder, ,;;.n 
rnidd,·n in ,J,. St. Lii'VI'fiHJIIIIdl~r 1'11 d1~ luutste op de dijk tuHsen 
d•· St. LieVI'IU!· 1'11 lfii:ronyrrurspoldcr. Dut is op de grens vun 
St. \11lrJiril·h· l"fl W at,.rJund·Oudt·rnun. liPt il! dl' u• laalHll' die 
n11 111111 lwslaat 1'11 di1• miHsl·hi1·n ov,·n~en komt rnf'l het Zuid· 
'''IHtkruiM vun d1• X I I I" ,., . .,w. E1·rr und•·n· ~~:n•nMpuul zou, vol
l!•·ns z•~l'li:''" van rrli'IIMI'n uit St. Mur~~:ri1•11', i11 ,.,.n put ~(!'dolven 
zij11. )),. Hdu·idinl!slijn VUil tit•ruh·ll IIIHHI'II Doornik 1'11 Sr. 
Buufs, wus JWridJI op ,J,. ton• IJ vun Bit•rvl i1·t. 



plaats. Met de overstromingen van 1570 en er na, heeft 

de Brandkreek gans dit gewest overstroomd. Maar toen 

die Brandkreek van 1775 drooggelegd werd, zocht men 

de oude eigendommen terug op en St. Pieters kreeg daar 

een stuk grond toebedeeld dat ongeveer IS gemet groot 

was. Dat stuk grond lag ten noorden van de gewezen hof

stede van Joos Houck, juist over de Nederlandse grens en 

het reikte van de scheidingsgracht over de Brandkreek

boven-dijk tot aan het Bertelomeus W ulfs wegelken waar

in wij de voortzetting van de Elmareweg moeten zien. 

Op de zuidkant van die plaats vond ik inderdaad wat 

brokstukken van oude stenen en de eigenaar toonde mij 

een afgezaagde tronk van een Kanadaboom die, zo zegde 

hij, daar altijd gestaan had. Hij stond juist op de schei

ding van het gewezen bezit van St. Pieters en juist op de 

Belgisch-Nederlandse grens, dus middenin de Brand

kreek. Die boom diende wel als eigendomsteken en het 

is niet onmogelijk dat hij een oudere boom vervangen 

heeft. In alle geval heeft deze plaats het meest kans om 

de gebouwen van de vroegere proosdij te hebben ge

dragen. 

Het gaat dus nogal goed met Elmare maar de oude 

kerk van St. Niklaas moet nog opgespoord worden. ~re 

zouden ze dus moeten zoeken ten oosten van het tegen

woordig dorp, over de weg die naar Nederland loopt, 

ergens in de Molenhoek. De Potter plaatst ze in de om

geving van het gehucht Stroopuit maar hij zegt niet waar

om. Als hij zich op een volksoverlevering steunt, zou dat 

wel interessant zijn. De mensen in de streek zeggen inder

daad dat daar een kerk gestaan heeft maar het kan best 
zijn dat zij hun inlichtingen bij De Potter ht>bben ge

haald. De XVI8 -eeuwse ommelopers van de Passegeule, 

Vrije of Oudcmanspolders, geven ons geen aanwijzingen. 
Alleen de ommeloper van de Passegeulepolder ( 61) ver

meldt in de zuid-oosthoek van die polder, waar hij gren";t 
aan de Hiëronymus- en Vrijepolder, « daer d'oude ... 

de scaperie up ghehouden heeft ». Er woondt>n lllt'llt'lt'n 

op die vluchtheuvel die voor de 11chapen moestt'n zorgen. 

(61) Bru~~e H.A. Aunwinsten 4087. 



wijlent stond» met tussenin een woord dat onleesbaar ia 

maar waarvan men, met veel goede wil, een afkorting van 

« kapelle » zou kunnen maken. Dat zou dus rechtover de 

mooie herber~ « De Stroopuit » zijn. Daar dichtbij echter 

stond « de vlienderboom » (ook op de kaart van Van de 

Yelde getekend) en St. Pieters bewees, in verband met de 

afbakening van parochiën,dat hier de grenzen van St. 

Katelijne en van Oostmanskerke samenkwamen ( 62). ln 

de omgeving daarvan, in de noord-oosthoek van de Hië

ronymuspolder ,lag een schaapsstelle : «een zeker hooch

de bij vorme van enen wal, daer men van oude tijden 

ende langhe voor 't bedijcken van de Passegeule polder, 

Het is echter niet goed mogelijk dat die schaupsstelle iets 

te maken had met St. Niklaas. Iets meer naar het noorden 

(voorbij Stroopuit en links van de weg naar \\1 a terlami

Kerk je, vroeger de dijk tussen Passegeule en Vrije Pol

der) stond de hoeve van Jan Gaergoet en nog meer naar 

het noorden, voorbij de tegenwoordige Passegeule, een 

groot hof dat aan het St. J anshospitaal te Brugge be

hoorde. Zoals boven gezegd had de Passegeule oorspron

kelijk een andere loop. Na de overstromingen werd de 

polder die er rond lag, in 1523, bedijkt maar tijdens de 

godsdienststrijd werd hij, in 1583 terug doorgestoken. 

Dan eerst vormde zich de hedendaagse Passegeule die 

ook als verdedigingslijn gebruikt werd en de Linie ge

noemd werd (63). Vóór de nieuwe Passegeule er kwam, 

lag daar een weg, de Nieuwe weg genaamd ( 64). Zo a Is 

gezegd, lag dit gebied echter op grondgebied van St. Ka

telijne en St. Niklaas moet veel meer zuidwaarts gelegen 

hebben. 

Dat St. Niklaas-in-Vaurne lof Ter Van~ntl, te ver

f~enzelvif,!:fm Î!! met Langaardenlulrf,!:, zal wel juiHt zijn 
1(,;,). AllwewPl een kh~ine hulpkerk van I.Jzcndijke moei. 

1()21 1;,.nt H.A. St. l'ieterH, l'artuluriurn I! f. 62 Int 82 ITil'll'rnun). 

( fJ:i I Brup:p:1• H.A. AanwinHII'Il 101!7 Ornrw·lnJll'r PoHHt'III'UII'. 
lfl.ll "r. l;.,wwhulk, (,Jz. 9VJ5 HJifl't•kt nuk nvl'r dil' WI'JI, ed11t-r 

ZIIIHI1~r lwrn 11~ lurulilll'fl~rt. Ouk uvl'r p:rnndp:1•hicd van hl't 
St. JanHIIIIHJIÎiaal op di1• plualK wnrdt I(I'HJirolu·n muur nid uv1•r 
,.,.n hof. Jl,., lwKtnnd miHMI'hi••n nop: ni•·l in ,J,. X 11 )" f'I'IIW. 

I(JJ) )Jr. c;ottHrhulk l.lz. 70. 



lijk als kerk van een stadje kan doorgaan. Zoals reeds 

gezegd bezaten de inwoners van Waterland vrije door

vaart door de Passegeule en door de Jonkvrouwgeule. Dat 

kan wel op een zeker stadsrecht wijzen. Maar die geulen 

lagen ver van elkaar verwijderd. Misschien moeten wij 

iu Langaardenburg een groter gebied terugvinden, waar

hij ook St. Margriete en misschien nog andere parochies 

hetrokken waren. 

De haven van St. Niklaas {of van de Oudeman) lag 

m het tegenwoonlig Krakeelpoldertje, op de Belgisch

Nederlandse grens (zo aangeduid op een kopij van de 

kaart Van de Velde en, hij een omschrijving van de El

maretiende « daer Jas part Isehaert te woonen placht op 

de zeesluyse daer de schepen aan de paele plochten te 

meeren ») ( 66) . 

Zoals men weet behoorde, naast "T atervliet, ook ";a

terland aan de familie Laurin. De Laurins hadden de 

schorren daar ingedijkt en de naam Waterland aan die 

plaats gegeven. Zij hadden er een heerlijkheid van ge

maakt, er een molen gebouwd (in de Hiëronymuspolder, 

dichthij Stroopuit) en ze schikten er ook een kerk op te 

richten. Die is echter niet door de Laurins maar door 

St. Pieters gebouwd. Ze trokken ze op in de Oudemans

polder, langs de dijk van de Hit;ronymuspolder, over de 

Jonkvrouwgenie (voorbij de hedendaagse Belgisch-Neder

landse grens). Zoals dit voor de XVe·eeuwse kerk van 

St. Margriete het geval is, zullen ook alle inwoners van 

Waterland u de plaats aanwijzen waar die kerk gestaan 

heeft. Er ligt daar een soort dorpspleintje en er worden 

nog veel stenen in de grond gevonden. 

St. Pieters begon met de houw in 1552. "·aarschijn

lijk deed die abdij dit om te bewijzen dat zij de tiende

heffer was in de streek. Marc Laurin was daar echter niet 

mee tevreden .Hij verzettt' zich tegen het bouwen van die 

kerk en deed zelfs de werklieden door een deurwaarder 

wegjagen (67). Hij had imme1·s het inzicht daar zelf het 

(66) Gent H.A. St. Pieters 2e reeks nr l50H (Tirlt'lllllll l. 
( 67) Kerkurl'hicf \Vult'rvlict (Ticlemun). 
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!!:Odsgebouw op te richten om op die mamer volledig 

meester te zijn in de heerlijkheid. Maar St. Pieters werd 

in het gelijk gesteld door de Raad van Vlaanderen (68). 
De abdij werkte dan ook verder aan de kerk die slechts 

bestond uit een koor en twee zijkapellen. De eerste pas

toor was Pieter de Nayele die, in 1563, een deel van de 

tiende van St. Pieters, als vergoeding toegewezen kreeg 

( 69). Hij woonde ook in een huis van St. Pieters maar 

hij moest ieder jaar een mis opdragen voor de zielerust 

van de stichter, de abt van St. Pieters. 

Het was geen grote kerk, die kerk van \Vaterland. 

Daarbij kwam dan nog dat, door de overstromingen ein

de XYie eeuw, alles onder water kwam, zodat in 1612 

~rote restauratiewerken moesten gebeuren. St. Pieters was 

niet gehaast om die werken te betalen, vandaar terug een 

proces ( 70). De abdij zou dan toch de twee derden van 

de onkosten dragen maar niet verder tussenkomen in 

onkosten voor een klok, voor onderhoud van een koster 

of voor meubilering van de kerk. Na het Twaalfjarig 

Bestand, in 1621, kwam de streek nog eens onder water 

en moesten er opnieuw herstellingswerken aan de kerk 

uit~?:evoerd worden. De Verenigde Provincies waren hier 

nu echter meester en de gouverneur van Sluis verbood 

verdere restauratie, zoals hij dat ook voor St. Mar~riete 

verboden had (71 ). In april 1657 ~?:af die gouverneur 

hevel te Waterland een algemene vastendag en biddag te 

houden voor het welvaren van de Staat. En in juli en 

augustus kwam een ~?:rote menigte in de kerk luisteren 

naar de predikant van het Sas, Vincentins genaamd. De 

baljuw van \Vatervliet ging aan die predikant en aan de 

burgerneester van I .J u·ndijke, die daar ook hij was, vragen 

met wdk recht zij daar in de kerk van Waterland hun 
godsdienstoefc~ningen hield(~JI. l>e huq:wmeeslPr verwees 

naar d(~ gouverneur van Sluif! en de gelovigen stoorden 

zieh niet aan de llli!Henkomst van de wet van \Vatervlict. 

lfJ!!J Van Lukr·n·n : Chartrr•s rlr· Saint l'ir·rrr~ 11 nr 22:!!1. 

({)IJ) l;r•nt H.A. St. l'ir·tr·rK 2r· Hr·r·kK nr 22:1H ITif·lr-man). 

170) Kr·rkarr-IIÎr·f Watr·rvlit"t ITir·lr-rnun). 

171 en 721 lhirlr·rn. 
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De klok van de kerk was reeds vroeger naar Watervliet 

gevoerd en de pastoor had zijn parochie verlaten. Hij 

kwam nu en dan nog eens de mis lezen in het wagenhuis 

van Lieven Neyt. Bij De Potter (Waterland, blz. 19) 
kunnen wij dan het treurig verhaal lezen van de moord 

op dominee Steurbout in 1668. De inwoners van Water

land bleken geen katten om zonder handschoenen aan te 

pakken te zijn. Zij sloegen de predikant bont en blauw, 

scheurden zijn kleren en zijn boeken en sneden hem een 

oor af. De hervormde gemeente ging echter voort met 

haar godsdienstoefeningen in de kerk van Waterland. Die 

kerk was nochtans in erbarmelijke toestand, reeds vroe

ger had men haar moeten restaureren maar het was er 

niet van gekomen. Voorlopig gingen de katholieken van 

Waterland nu naar St. Margriete. In 1670 begon men een 

nieuwe kerk te bouwen, deze die er nu nog staat. En korte 

tijd nadien bouwde ook de hervormde gemeente een 

nieuwe kerk, in 1673, op Waterland-Kerkje. Het Gods

huis op Waterland-Oudeman werd in 1671, de 5 sept. 

door de bisschop van Brugge gewijd (72). Het was 

Jacques de Vylder, gezworene van de Generalen Vrijen 

Polder en schepen van Waterland, die de grote begunsti

ger was van die kerk, gebouwd op grond van de Kartui

zers te Brugge. Bij De Potter vinden wij alle inlichtingen 

over de bouw en de meubilering. Bij het bezoek van 

deken Kerremans (73), in 1693, stonden de muren van 

de oude kerk nog recht. In de nieuwe kerk, die soms die 

van de Kleine Oudeman genoemd werd, woonden echter 

ook reeds duiven en mussen en die vlogen er zo maar 

rond. Wind en regen drongen er reeds door en een vloer 

was er nog niet. Watervliet had nog altijd de oude klok 

niet ten1ggegeven. Dit dorp was immers mistevreden over 
het feit dat een nieuwe kerk te \~'aterland gebouwd werd. 

Maar toch stond er een klein torentje op de kerk met een 
nieuw klokje. Het altaar was ook reeds door dieven be

zocht. Het schilderij boven het hoofdaltaar, volgens De 
Potter van Theodoor van Tlmi.len, stelt de Gekruisig!le 

voor en was eigendom van de Dominikanen te Brugge 

(73) Bru~ge R.A. Kl'rkelijk an·hief 387. 
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(het hangt no~ op zijn plaats). Het altaar aan de Epistel
kant was toegewijd aan St. Elooi, St. Nikolaas en St. Se

bastiaan. Het altaar aan de Evangeliekant was toegewijd 

aan 0. L. Y rouw en men was gewoon daar kiekens, eieren 

en boter te offeren (misschien was dat nog een oud ge· 
bruik dat ook in de 0. L. Vrouwkapel van de proosdij 

Elmare werd beoefend). Boven dat altaar hing, en hangt 

nog, een ~ood Gods geschilderd door J. Van Windeken 
en in 1711 aangekocht. In 1706 was een oud altaar ge· 

kocht bij de pastoor van Adegem ( 74). Arnout Pullinks, 

de vader van Hendrik, herstelde dit altaar. Hij was het 

ook die de predikstoel maakte {waarschijnlijk niet meer 
in de kerk aanwezig). Het tabernakel en het 0. L. Vrouw

altaar zijn van Hendrik Hagheman en Miehiel Agijs 

maakte vier engeis en vier kandelaars voor de 0. L. 
VrouwkapeL In 1713 werd een nieuw schaliedak en een 

nieuwe toren gemaakt en ondertussen deed men terug 

de mis in een wagenhuis. Verdere inlichtingen over de 

kerk en over de parochie vindt men hij De Potter. 

3. ST . .JAN-IN-EREMO 

Volgens het kaartje dat Dr. Gottschalk in haar boek 

publiceerde, ontstond deze parochie pas in het begin der 
xnre eeuw .De kerk werd waarschijnlijk gebouwd op 

dezelfde plaats van de hedendaagse kerk. Er bestaat ech

ter een overlevering hij de inwoners van St. Jan die zegt 
dat de oudste kerk in de MeikcHhoek gebouwd werd. Dat 
zou tusHen de kreek van de Oostpolder ( vroe11:er Liesbeth 
BeelckemkrPf'k genoemd) en het Leopoldskanaal geweest 
zijn. Aan heide kantf'n van clie kreek vinden cle mensen 

fitenf'n in hun land. Maar voorlopig ÎH er niets dat ch•ze 
traditie kracht bijzet. Landmeter .Jan d'Herhe maakte in 
de X V IJ Jo ef~uw een lcggc~r van de goederen van dP kPrk. 
Hij Hh~unde zich op ommelopPrH van de St. Janspohier 
datcrc~nd van 1;,7a c·n van 141!) (7.5). Nergens geeft hij 

171) llntl(ll:f' H.A. Vrij" 13797 nkPnint~:l'll vun Wult•rlulld-Oudemun. 
175! Brup:p:e H.A. Vrij•· I5RIJ5 lurul1•11 vu11 d" k••rk VUil St. Jun-in· 

En·mn. (),. Orrrrllt·lnrwr vun ,J,. St. )trrtHpoldl'r vun 157R IH'Hluut 
nnp: lllrup:p:•· H.A. AunwiiiHI<·n :!O'J5 1'11 356J 1'11 Jnnrkhe1•re 
1154). D1·w von Hl;) is vudw1~n•·n. 



een aanWIJZing over een kerk op Meikeshoek. De oude 

ommelopers leren ons dat de oude dorpsstraat van St. Jan 

juist ten zuiden van de kerk lag en dat die kerk steeds op 

die plaats gestaan heeft. De kerkstraat, die wij van St. 

Jans-boven (waar vroeger de molen stond), kunnen vol

gen tot aan de dijk van de Generalen Vrijen Polder, 

droeg altijd die naam. Vroeger liep ze echter nog meer 

zuidwaarts, door de Üostpolderkreek, tot op de Bentille

polderdijk. Langs deze dijk kwamen de mensen van Ben

tille naar hun parochiekerk. Ze volgden hiervoor het 

Sleestraatje en het Kerkpad. Deze weg was een lijkweg. 

Na de overstroming van 1376 gingen de inwoners van 

St. Jan zich te BentiJle vestigen, achter de Graaf J ansdijk. 

Misschien houwden ze daar toen reeds een kapel. De 
dorpskerk werd in de Ie helft der XVe eeuw heropgericht 

(76). In 1447 werd door de schepenen van het Vrije toe

lating gegeven een toren op die kerk te houwen ( 77). De 

overstromingen van het einde der XVIe eeuw deden haar 

echter veel kwaad en de kapel op Bentille werd terug in 

gebruik genomen. Die kapel stond niet op de plaats waar 

nu de kerk van Bentille staat. We moeten ze zoeken op 

« de plaatse » van Bentille, aan de rechterkant van de 

Moerstraat, een weinig vóór de weg naar Kaprijke (78). 
Deze kapel heette in het begin der XVIIe eeuw «St. An

thoniuskapel ». Het was een kapel met twee beuken in 

gotische bouwtrant opgetrokken. 

Na de bedijking van de Generalen Vrijen Polder in 

1651-52, kwam de kerk van St. Jan ook terug in gebruik. 

Ze was echter erg vervallen en alleen het koor kon nog 

gebruikt worden. Ze was he1lekt met stro. Er werd lange 

jaren proces gevoerd tegen de tiendeheffer, het kapittel 
van Doornik, om die kerk te herstellen. Pas in 1682 heg011 

men flaarmee maar de overstroming van dat jaar bracht 
het water nog eens tot aan de vensten-amen. Alleen het 

(76) Bru!!:ge H.A. Vrije Bruine pakken 4279. Volgens De Potter in 
H90 maar hij zegt niet waurop hij zich steunt. 

(77) Gilliots-Van Severen : Coutumes tlu Franc 111 ·l76 (Feriehoek 
v. Brugse Vrije, 143J.U5l f. IH verso). 

( 78) Gent R.A. Kuurten 933 en IH2 llentilll'poldl'r. 
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koor werd nu als een bedehuis ingericht, het sclup, ilä.. 
tot dichtbij de Kerkstraat reikte (79) werd afgebroken. 

De 15 juni 1683, op het feest van de H. Drievuldigheid, 

werd de eerste dienst in die herstelde kerk gecelebreerd 

(80). Het kerkhof was herwijd in 1676 toen Melchior Van 

der Slijpe daar, als eerste pastoor na de indijking van de 

Generalen Yrijen Polder, dienst deed. Vóór hem waren 

de pastoors van Kaprijke terzelvertijd pastoor van St. 

] an. Alles wat vroeger in de kapel van Bentille was, werd, 

na 165.2, terug naar St. ] an gebracht. Ook de klok kwam 

van Bentille, maar die was zó klein dat men haar niet 

over gans de parochie kon horen. Zoals dit heden nog het 

geval is, bleef Bentille het eigenlijke centrum van St. Jan 

en men deed zich de moeite niet de klok te luiden omdat 

de huizen te ver verwijderd stonden en de mensen in de 

winter of in het regenseizoen bijna niet tot aan de kerk 

konden geraken. De pastoors verbleven niet graag op het 

dorp van St. ] an (eigenlijk op St. ] ans-Boven bij de 

molen), waar zo weinig mensen woonden en waar het 

ongezond was wegens de grote vochtigheid. Bij De Potter 

vinden wij de geschiedenis van Frans-Ignaas van den 

Foreeste die te Bentille op eigen kosten een kapel bouw

de langs de Rijselvereweg, liever dan op St. ] an te ver

blijven. Die kapel stond juist ten noorden van de tegen

woordige kerk van Bentille. Midden cle XVIIIe eeuw 

werd het hedendaagse kerkje gebouwel op grond van Jan 

D'Herbe. De kapel van Foreeste was toen reeds vervallen. 

De grenzen van St . .Jan kan men reeels opmaken uit 

wat over de andere parochies werd geschreven en uit de 

inleiding. In het noorden lag dus de scheidingslijn van 

de tiench~n van St. Baafs, in het oosten de dijk tussen St. 

Lievens en St. Hii:ronymuspolder en de dijk tussen llit:

ronymu8- en St. .Janspoldcr. Verder de dijk tussen de 

llii;ronymus- en Oostpolder en dan nog een stuk van de 

171J) Oud1~ m•·nM~n I n.a. ; de waard uit c De vier WP~en » t•t•n her· 
llf'rl( IIJI St. Jan·Bovc•n, vroe~t·r c IJc~ n·Hte muis» JoiPIIaamd), 
Wdl'n '"'lol ''' Vl'rh·ll•~n dat men p:ruruiVf~sh·n vindt van d!• muiP 
ko·rk wanrwer J!raVf•n l(l'dolvo·n wnrd•·n tnKst•n de tel(t•nwoor· 
di 11'' k•·rk •·n lll't lwk van lwt kerkhof. Ook E.l L Pustoor vun 
St. Jan lwVf~sti~o~de dat. 

lH()) BrUJ!JoiC H.A. Ko·rko-lijk un-hid :HI7. 
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><'-'...;f;"'''- Y~.:. ... .,.,,:,:~weg die dwars door de Mariapolder 

liep. De zuidgrens werd gevormd door de Graaf-J ansdijk, 

van de Linde tot op de Kommer. De westgrens viel samen 

met de verdwenen V ereweg tot aan de St. J anspreekboom. 

De grote kreken op dit dorp bestonden al sedert de 

overstroming van 1375 maar werden door die van 1570 
nog uitf!;ebreid. Dan ook werd het Haantjesgat geslagen 

dat zich in de noord-westhoek van St. Jan bevindt. Van 

het Haantjesgat uit vertakte zich een krekensysteem in 

westelijke en in oostelijke richting. De grote Boerekreek 

dateert van toen, alhoewel er ook voordien een kleinere 

kreek lag, Kreek van de Nieuwenweg genaamd. De west

kant van de Boerekreek heette vroeger de Klinkaerts

geule en de zuidkant, nu BentiJlekreek genaamd, droeg 

de naam van : Kreek van de W aelestraat. Dwars door het 

eiland gevormd door die kreken, liep de Reisweg die van 

St. Laureins kwam en de Rijselvereweg die van BentiJle 

komt en die tot op de oude St. J anspolderdijk kan ge

volgd worden. Op die dijk liep de oude weg van Water

vliet naar Aanlenburg. 

Tot vóór de overstroming van 1570, stonden hier ver· 

schillende hoeven. Ten noorden van de Boerekreek lag 

de Hoofdwaterganf!;, waarschijnlijk een vertakking van 

1le vroegere Elmare die, naar het noorden toe, de St. J ans

geule heette en die ook een vertakking had ten oosten 

van St. Jan tot aan de Oost-Polderkreek. 

Ten slotte kunnen wij nog een woord zegg;en over 
de eredienst van St. .Jan de Doper. Heeds deken Kerre

mans spreekt, bij zijn bezoek van 1691, over het zilveren 

hoofd van die heilif!;e dat nu nog in de kerk bewaard 

wordt. Er binnen in zat een Agnus Dei. Op de feestdagen 
en op de geboortedag van St. Jan werd 1laarmee gezegend. 

Op programmabriefjes stond de volgende tekst : « Daer 
zal gezegend worden met het hoofd van de H. Jan Bap

tiste den weleken alhier particulierelijek gediend worrit 

tegen de vallende ziekte, draaiingen ofte zwijnten det'
hoofds, excessen van kleine kiwieren en meer andere 
ziekten». Er kon een volle aflaat verdiend worden op de 

)()(j 
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feestdag van St. Jan volgens brief van de bisschop van 
10 april 1685. Er bestond ook een beeld van St. Jan dat 
in de processie werd rondgedragen. 

Bij De Potter vinden wij een beschrijving van het 
meubilier der kerk. Vermelden wij alleen dat hier ook 
houten kandelaars gemaakt werden door Arnout Pullinks 
(1716) en dat de zilveren remonstrans, gift van kerkmees
ters, in 1725 gemaakt werd door Adriaan Fierens, mees
ter-zilversmid te Brugge. 

D. VERSTRAETE 
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EEN BEELDENSTORM IN DE KERK VAN 
OOST\'fiNKEL OP 23 AUGUSTUS 1566 

In augustus 1566 ging de heeldenstorm over Vlaan

deren als een van de meest woeste uitspattingen van een 

allesvernielende godsdienststrijd. In minder dan twee 

weken tijds werden meer dan vierhonderd kerken, kloos

ters, kapellen en heiligdommen allerhande, beschadigd, 

leeggeplunderd of onherstelbaar verwoest. Vooral de hei

ligenbeelden, de relikwieën en de benodigdheden voor de 

goddelijke dienst moesten het vreselijk ontgelden. 

Deze bijdrage maakt het onderwerp uit van de be

schrijving van de beeldenstorm in de kerk van Oostwin

kel, die plaats greep op de 23 augustus, zijnde Sint Bar

tholomeusdag, in het jaar 1566, en die vooral hierom 

merkwaardig is, dat hij zich voordeed onder het toezicht 

en op aandringen van de dorpspastoor. 

Het is dan ook uitsluitend aan de hand van docu

menten met betrekking tot een onderzoek ter zake inge

steld door het College van de Kasseirij van de Oudburg 

van Gent, dat dit artikel werd f.!;eschreven, en waarin 

enkel het zakelijk relaas wordt f.!;ef.!;even van de feiten, 

gelijk ze zich volgens de verklarin(.!;en van enkele oog

getuigen lwbben voorgedaan (I ) • 

Op de I oktober 1566 kwam Livien van Secleers, 
baljuw van de Oudhurg, vergezeld van Francies van Meu
lene, leenman, en .Jan Baptist De Mei, secretaris, te Oost
winkel, om zieh over lwt voorgevallene te vergewissen. 
Bevel werd gegeven aan de wethouders van Oostwinkel, 
zieh '!! andcrendaa(.!;!! in de voormiddag met enige voor
name ingezetf~nen van de parochie in het kloost('r van 
WaarHehoot te hf~vindf•n, om over lwt ,:wheurt"n uit leg tt" 
verHtrekkfm. 

De eerMtf~ die gPhoord WPrd waM Arend Volckaert, 

twherwru~ van lwt Ambacht Zonwrgf•m. 

11! HijkMun·hi<"f t;,.nl, fond11 Oudburg nr 2197, 

I 111) 



Hij verklaarde het volgende. 

Op de 22 augustus, een vrijdag, was Jan Teerlinck, 

pastoor van Oostwinkel, hem tot tweemaal toe komen 

opzoeken om over een zeer gewichtige zaak te spreken. 

Daar hij echter niemand had thuis gevonden, had hij de 

boodschap achtergelaten dat de schepene zich 's anderen

daags morgens vroeg op het kerkplein moest bevinden. 
Daar gekomen vertelde de pastoor hem, dat hij daags 

tevoren naar Gent was geweest en gezien had hoe aldaar 

al de kerken en kloosters werden leeggeplunderd en de 

heelden op straat aan stukken geworpen. In het naar huis 

komen had hij hetzelfde spektakel gezien te Mariakerke. 

Derhalve verzocht de pastoor de schepene, dat hij 's an

derendaags vroeg in de morgen tien mannen in de kerk 

zou zetten, aan wie hij, pastoor, wel zou zeggen wat hen 

te doen stond. Wanneer de schepene de volgeade morgen 

aan de kerk kwam, vond hij er omtrent vijftig personen, 

waaronder ook vrouwen en kinderen, die bezig waren 

met al de heelden uit de kerk te dragen en tegen de 

grond aan stukken te slaan. De schepene had hen verzocht 

met het geweld op te houden maar vond geen gehoor. 

Verder verklaart de schepene goed gezien te hebhen dat 

de pastoor onder hen was en bevelen riep, waaronder hij 

de woorden had verstaan : « het moet al vuyte, het moet 

al wech ». Hij had er nog met «een blijde aensicht ende 
al lachgende » aan toegevoegd, « 'k meende dat men 

gheen volck en zoude hebben connen ghecryghen om te 

hrecken, maer hier esser ghecommen ». 

Claes Mathys, eveneens schepen van het ambacht 

Zomergem, bevestigt de getuigenis van zijn collega en 
voegt er aan toe gezien te hehbPn dat de pastoor ver

scheidene misbocken aan stukken scheunle. Hij had ge

meend van goed te doen de pastoor te vermanen maar 
had voor antwoord gekrcv;en : «tree het u niet aen, tmoet 

al af, laet de brekers henriieder moet !welen ». 

Aan .Jan Steyaert had de pastoor verteld over het 

voorv;evallene te Gent en te Mariakerke, waaman hij hatl 
toegevoegd : « wij zullen ooc onse Santen moetPil a fwt'r

pen ; compt morghen een huPre rwerden zonnc opv;anek. 
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wij sullen de Santen al af buisschen ». Volgens de sche

pene was de pastoor de aandrijver van de bestorming. 

1 au De Keysere had ook de beeldenstorm zien ge

beuren. Hij had aan de pastoor gevraagd of dit nu alles 

gebeuren moest, waarop hij voor antwoord had gekre

gen : « 1 a, vuvte moet alles ghelyck te Ghendt ende 

elders». 

Op 27 juni 1567 werd te Gent door de leenmannen 

van de Oudburg andermaal van enkele wethouders van 

Oostwinkel een verhoor afgenomen. 

Claes Steyaert vertelt dat de pastoor bij hem was ge

komen en hem had gevraagd eens met hem naar de kerk 

te gaan, waar reeds vijf of zes andere wethouders waren 

Eoamengekomen. De pastoor gaf de opdracht dat ieder van 

hen, elk in zijn wijk, de inwoners zou aanzetten om 's an

derendaags morgens naar de kerk te komen om er al de 

heelden aan stukken te slaan gelijk het te Gent en te 

)lariakerke gebeurd was. Het is beter, had de pastoor 

gezegd, dat wij onze beelden zelf aan stukken slaan, zo

niet zullen die van uit de steden het toch komen doen. 

1 au Caluwaert had gezien dat de pastoor uit de «case 

van Onser Lieve V rauwe» relikwieën had genomen en 

aan stukken had gescheurd, zeggende « dat 't al niet en 

dochte ». 

De klokkenluider, Francies Teirlinck vertelt dat hij 
vroeg in de morgen van bewuste dag vijftig personen voor 
de kerk zag staan wanneer hij kwam voor de hPdeklok 
te trekken. Niet wetende wat dat hetekenen mocht, open
de hij de kerk, waarop allen met geweld en al tierende 
de kerk binnen sprongen, de heeldPn van lt un voetstuk
ken namen en tegt>n de grond aan Htukken wierpen. I Ji,j 
had ook gPZÎen dat de pastoor de n•likwiPi:n uit het talwr
nakel nam ~~n vernietigd~~ r01~pende : « tPn deueltt al 
niet». Daarna i11 de klokk1•nluider op lu·vel van de pastoor 
gaan luid1~n. 

Nadat al de lwdd1m gPhrokPII en huilf'n de kerk 

g1~worpf'n warf'n hf~l!lf~f·g de JHH4Ioor de pn•dikl'ltm•l en lw
dankt•~ lwn «omdat 't al w1·l glwdu1•n waH, :.!IH'nlf'ret dat 

locgal afgod•~ry•~ w;u1 ». 
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Op de vraag van de hoogbaljuw of er sommige wet

houders aan de bestorming hadden deelgenomen ant

woordde Jan Caluwaert ontkennend. Wanneer hij aan 

de amman had gevraagd wat hij er van dacht, had deze 

meewarig het hoofd geschud ten blijke dat « 't selve hem 

niet aenghenaem en was ». 

Daarentegen verklaarde hij dat de schepenen, ge

durende de brekerij enkele sieraden in veiligheid had

den weten te brengen. 

De beeldenstorm te Oostwinkel is waarschijnlijk niet 

het werk geweest van de inwoners der parochie zelf, maar 

eerder van een geoq1;aniseerde bende die van dorp tot 

dorp trok om haar vandalenwerk te verrichten. Het feit 

dat hij voorviel twee dagen na het bezoek van de pastoor 

te Gent en te Mariakerke, laat fel vermoeden dat de 

11;eestelijke met hen aldaar een afspraak had gemaakt. 

Nochtans hebben enkele Oostwinkelnaren zich met 

de belhamels laten meeslepen en aan de beeldenstorm 

deelgenomen, o.a. Pieter Veekeus en Livien Schauteete. 

De eerste bekende openhartig dat hij enkele beelden aan 

stukken had geworpen, waarmede hij had gemeend van 

wel te doen, aangezien de pastoor zelf de lieden tot het 

breken aanzette en de misboek aan stukken scheurde 

waarin hij voordien elke dag de mis had gelezen. De 

tweede had de doksaal helpen omver trekken. Een aan

klacht tegen Maarten de Keysere bleek vals te zijn. Yer

,Jachte kon een goed alibi op11;even en verscheidene per

sonen kwamen te zijnen out laste getuigen zotlat hij niet 

vervolgd werd. 

Wat er van de pastoor geworden is weet ik niet. 

Vermoedelijk was hij kort na de storm uitgeweken, want 

vanwege hogerhmul werd aan de wethouders van Oost
winkel rle opdracht gegeven, al de inkomstl'n van de 

pastoor en van de kerk in te zamelen en in kas te honden 
voor de nieuwe pastoor die later door de bisschop zou 

worden benoemd. 

Mamice HYCK:\EHT 
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DE STICHTING 

VAN DE SINT SEBASTIAANSGILDEN 

VAN MALDEGEM EN ADEGEM 

In hun « Geschiedenis van de gemeenten der provin

cie Oost-Ylaanderen » zijn Frans de Potter en Jan Broe

ckaert nogal kordaat om de St. Sebastiaansgilden van 

:'\Ialdegem en Adegem een veel jonger verleden toe te 

kennen, dan dat waar zij mogen op prat gaan. Voor Mal

degem is dat bijzonder het geval. Zo lezen wij in hun 

geschiedenis van :'\laldegem : « De eerste vereeniging van 

handboogschutters, te Maldegem ingericht, dagteekent 

van de vorige eeuw. » (I). Ondertussen heeft het schut

tersgild van Sint Sebastiaan er zijn vierhonderdste ver

jaardag gevierd, en terecht. De stichtingsdatum evenwel 

bleef ongekend, al wist men dat het oktrooi tot oprich

ting van keizer Karel uitging. Nu hebhen wij een paar 

teksten voorhanden, die nadere gegevens brengen om

trent het stichtingsjaar. Vooreerst hechtte Karel V in 

1.548 zijn goedkeuring aan de keure van het Maldegemse 

schuttersgild. Ten tweede, in 17.50 bestond dat keizerlijk 

oktrooi nog, of hesehikte men nog over een kopij van de 

tekst, vermits een paar artikelen eruit omschreven wor

den, om de vrijheden eigen aan het gild, aan te duiden. 

Die gegevens hebhen wij nochtans niet aangetroffen in 

archiefdokumenten, die handelen over het Sint-Sebas

tiaamgild van Maldegem, maar in een hundel die he

trekking heeft op de stichting van het schuttersgild te 
Adegem. 

lfof~wel Frans de Potter en .Jan Bnlf'rkacrt niet zo 

erg de hal mis11laan omtnmt het Rrhuttersgild aldaar, zij 
~>preken troiiWPill! ni•~t over de Rtichtingr;datum- vermits 

IJ! FranK DE I'OTTEH •~n Jun BHOECKAEHT : (;p~c/ri(>(IPnis 
r•an ,J,. gt•mPtmlt•n dt•r prtll'indt• (),Mt-Vf,umdPrPfl. Tweetic 
rt•t•kH. Arrondi""'~m•·nt Eo•C'Iuu. Mu/d,!gf'fll, J.lz. 16CJ. 
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zij er al een eerste schieting aantreffen in 1788 (2) -

toch blijkt het dat het gild toen al een heel poosje gele

den was opgericht. 

In 1750 immers hadden de pastoor J acohus Blomme, 

tevens deken voor het distrikt Aardenbuq~, samen met 

enkele voorname ingezetenen van Adegem, een verzoek

schrift gericht tot de keizerin Maria-Theresia, of liever, 

tot de Geheime Raad, om de oprichting te verkrijgen 

van een Sint Sebastiaansgild ( 3). Zoals de meeste rekes

ten uit die tijd is het niet gedateerd, al kunnen wij gissen 

dat het in de nazomer van dat jaar aangeboden werd. De 

argumentatie van het rekest is wel interessant om vol

gen, het wordt geheel overgenomen in het verleende ok

trooi ( 4). Als hoofdargument wordt aangehaald dat het 

handhoogspel « ledigheyt, dronckenschap ende andere 

schaedelycke werken» tegengaat. Een gevaarlijk argu

ment is dat wel, vermits daartegen kon ingebracht wor

den, en ook soms ingebracht werd, dat het schuttershof 

niet gelegen was bij een ijzerwinkel. Wie trouwens eens 

een hedendaagse schieting volgt ten plattelande zal dat 

nu nog volkomen beamen, menen we (5). Nochtans zal er 

in die dronkenschap, enz. « aen dewelcke gemeynlyck de 

jonge lieden hemlieden hegbeven » enige overdrijving 
geschuild hebben. 

Een tweede voordeel van dergelijk schuttersgild zou 

dit zijn : het zou « veroorsaecken de bewaeringhe ende 

defensie van haere Majesteyts landt int' selve quartier ». 

De schutters zouden zoiets als een burgerwacht vormen. 

Daarmee keren wij terug tot de oudste vergunningen die 

meestal dateren van het Boergondisch tijdperk. Toen im-

(2) Op.cit. Adegem, blz. 25. 
(3) Bijlage 2. 
( 4) Kopij van het oktrooi in hijlage 'l. 
(5) Zie hvh. de weigering van de magistraat van Maldegem voor 

de oprichting van een rederijkerskamer op grond dat «den 
landhauw zal worden vernegligeert » en omdat er « dikwils 
dehauchen uyt volghen ». Cfr. Lue DANHIEUX : Pogingen tot 
oprichting van een rederijkerskamer te Maldegem in 1791, 
in Appeltjes van het Meetjesland VI (1954), blz. 237 e.v. Ht't 
volledig advies van de rnagistrant van 1\laldt'gem, wanruit wij 
hier een fragment citeren, wordt in voornoemd artikel op zt'er 
gebrekkige wijze gedrukt nis bewijsstuk I. 
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mers werden de schuttersgilden opgericht met het ver

dedigen van het grondgebied als doel. Trouwens, in de 

X.YIIIe eeuw hebhen de leden van Sint 1 oris-, Sint Sebas

tiaans- en andere schuttersgilden ook hun rol gespeeld in 
de patriottenheweging. 

Het eigenlijk reglement, dat uitgevaardigd werd door 

de Geheime Raad bestaat uit volgende punten : 

l) De gildebroeders zullen een kapel stichten of er 

een kiezen in de kerk te Adegem, waar zij de mis ter ere 

,~au de Heilige Sebastiaan zullen laten celebreren. Hier 

staan wij nog voor een oude traditie, die op een religieuze 

oorsprong van de gilden wijst. 

2) Zij zullen een schuttershof kiezen, dat VriJ en 

gepriviligieerd zal zijn. Dat betekent : 

a) dat de leden van het gild er zich in « erelicke spelen » 
zullen mogen oefenen ; de voornaamste van die spe

len zijn, het boogschieten natuurlijk, het kaartspelen 

en waarschijnlijk het jaarlijks knuppelen van de 

gans ; 

b) maar dat ZIJ niet nwgen vloeken, noch zweren, noch 

hun medebroeders uitschelden of kwetsen met woor

den; 

dat zij niet kunnen verantwoordelijk gesteld worden in 

geval iemand gekwetst werd, of zelfs gedood tijdens een 

schietoefening, eenmaal dat de nodige voorzorgsmaatre

gelen getroffen waren. 

3) Het gild zal hoogstens 60 leden tellen. 

41 Elk lid zal een hepaalde ,;om hetalen bij het in

treden in lwt gild. Dat lidgeld zal aangewend worden 

voor lwt. houden van zielemi,;,;eu voor de~ ovc•rleden hr<)('

dcr,;, en w~nl1~r voor de g1~wone uitgaven . 

.) I J),~ gildPhnwder,; zullen lwt regl"meut op de in

Wf~ndigf~ tw·ht voJg,~n, dat, iu 154B, toege!!taan werd aan 
lwt Siut Sf•haHt.iaaJll;gild van MaldPgPm, Daar Wf'nlPn een 

r<~1·k" l.: mi,;da•·d•·n ::1> opg•~HOJJHI, die laier nic~t herhaald 

WPr<JI'n 1m di1· h·Jk,~nH Htrafhaur warl'll lllf't « Hf'kPre J'f'IWIJ 
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ende amenden ». Wel vernemen wij, overgenomen uit de 

stichtingskeure van Maldegem uit 1548, dat : 

a) al die straffen en boeten opgelegd werden door dege

nen « gecommittert . . . tot het gouvernement » van 

het gild ; 

b) de administratie van het gild lag bij « eenen hooft

man, deken ende geswooren » ; 

c) de gildebroeders, gewapend met boog en pijlen, zich 

naar de schuttersfeesten in het graafschap '
7

laande
ren mochten begeven. Door de voorzichtige Geheime 

Raad, en op suggestie van de magistraat van het Brug

se Vrije, werd hieraan, in de XVIIJe eeuw toegevoegd 

dat de vergunning niet geldig was om te gaan «van 

kermisse te kermisse, ende van herberghe tot her

berghe » ; 

dI hoofdman, deken en gezworenen de eed van trouw 

zouden afleggen in handen van de heer van Malde

gem. Voor Adegem werd dat dan, in handen van de 
baljuw; 

e) de gildebroeders de heer zouden bijstaan in oorlogs

tijd of om de tucht in eigen streek te handhaven, 

onder leiding van de baljuw. 

In het tweede artikel wordt gezinspeeld op de VriJ· 

heid, die genoten wordt door « de andere diergelycke 

omlieggende hoven ». Inderdaad gingen heel wat privi

leges, toegestaan aan schuttersgilden, enkele eeuwen 

terug. De stichtingen van Sint Sebastiaansgilden onder 
Maria-Theresia, hoewel vrij talrijk nog, vooral in de klei

nere parochies ( 6 I, mogen tot de jongste gerekend wor
rlen. Wij staan hier, evenals voor de rederijkerskamers, 

die toen werden opgericht of opnieuw gesticht, voor een 

late nabloei van het Ancien H~1--rime. Bij de rederijkers 
is dat nog meer het geval, vermits de meeste ka111ers zich 

niet meer onledig hielden met toneelspel. "ïj kunnen 

(6) Zo hvh. een aantul puro!'hies in het l\[eetjeslund, uls Kluizen, 
Lemlwke, Wondelgern, die alle rond 1751 hun oktrooi \'t'rkre· 
gen. DE POTTER en BROECKAEHT, op. rit. 
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ze dan ook beschouwen, bij hun kleurig opstappen in <le 

processies, als een soort voorlopers van onze huidige lief

dadigheidsgroepen, die nu karnavals- en kermisstoeten 

stofferen. Bij de schuttersgilden echter bleef het boog

schieten dan toch het voornaamste. 

Het dossier, zoals het bewaard bleef op het Rijks

archief te Brugge, hebben wij, op één stuk na, integraal 

uitgegeven. Dat ene stuk, het rekest, hebben wij enkel 

opgenomen voor het kleine deel dat afweek met de ver

leende vergunning ( 7). Waar wij de afgifte van het re

kest in de nazomer van 1750 situeren, zien wij dat bin

nen het jaar het gevraagde oktrooi werd verkregen. Zowel 

de magistraat van het Brugse Vrije als de Geheime Raad 

schijnen heel wat tijd nodig te hebben om een zaak af 

te handelen. 

Op 18 september 1750 werd het rekest voor oprich

ting van een Sint Sebastiaansgilde, vanwege pastoor en 

ingezetenen van Adegem bij de Geheime Raad ingediend, 

door deze naar het Brugse Vrije voor advies, doorge

stuurd (8). Pas 3 l/2 maand later worden die stukken 

voorgebracht te Brugge (9). Waar de dokurnenten bleven 

gedurende al die tijd, is ons een raadsel. 

Een week na lektuur in kamer van het Vrije, op 

9 januari 1751, vertrekt het gunstig advies reeds naar 

Brussel 00). De magistraat van het Brugse Vrije stelt 

vast dat de meeste dorpen van het platteland al een 

schuttersgild bezitten en dat zij tot weinig wanordelijk

heden aanleiding gavPn : een gelegenheid om eigen goed 

beheer even aan te halen. Koningschietingen en andere 

hijzondere feesten moeten vooraf aangevraagd worden en 

tijdens god1Hiienstigc plechtiglwden mag niet geschoten 

(7) H.A. BruJ!ge, Triagr! dP.~ Urusr•s, n" 5:!19. 
Er i11 "''rJ(cnll Hpruuk vun dit doHHier in de rej1;ÎHll'rll vun h!'t 
BruJ(I!e Vrijr~. i\od1 in het HPJ(ÎHif'r Vrije n• 50 Hcsolutit·lwPk 
1749-52, noch voorul in n r ófl Ht•prest•ntuticlmurk 1750-5·l, wuur 
fiiWhlunH ui <Je rl!kf•Hif'll ITIOI'HII~II in OJIJ(f'IHIIJII'II WorrJt•fl. 

18) BijluJ(t~ I. 
(f)) Zie hij(uJ(f~ 3 : 4: ·"•JUli uvtHIH n~t;u Ir~ 2 dr• t'!' nwiH ( = junvif'r 

1751 J Ie tlt~f'rf•l de V oir'' MujcKti' :.. 
110) Bijlage :1. 
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worden. Verder ZIJn er geen bezwaren tegen de oprich

ting, waarbij het verlenen van het oktrooi overgelaten 

wordt aan de goede zorgen van de Geheime Raad. 

Pas een half jaar later, op 12 juni 1751, wordt, door 

de Geheime Raad aan het Brugse Vrije mede~edeeld 

dat het oktrooi toe~ekend werd (11). 

Op 7 juli daaropvolgend werd dat bericht voorgele

zen aan de Magistraat. Daarmede was de zaak afgehan

deld : het uitbrengen van het advies van het Brugse Vrije 

was reeds betaald (12), en het schuttersgild van Sint

Sebasliaan te Adegem kon officieel van wal steken. Wij 

weten het reeds, 37 jaar waren er nodig eer een schieting 

door het gild ingericht, enige naklank zou laten voor 

het nageslacht. 

Luc DANHIEUX 

(ll) llijlage 5. 
(12) Zie hovcngcsehrevl'n tl'kst in hijluge 3 : «Is lwtnl'lt nwmoril' ~. 
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BIJLAGE 1 

A Ceux du Magistrat du Franc de Bruges. 

Vlmpératrice et Reine, 

Chers et bien amés, 

Nous vous envoyons cy joint la requête présentée de 

la part de Jacobus Blomme, curé d'Adeghem et autres 

notables de la dite paroisse, afin qu'après avoir examiné 

son contenu, vous nous y rendiez on à ceux de notre con

seil privé votre avis. 

A tant, chers et bien amés, Dien vous ait en sa sainte 
Garde. 

Par ordonnance de Sa Majesté. (Get.) Misson. 

De Bmxelles, Ie 18 septembre 1750. 

( Bovengeschreven stwit :) Lecta in camere desen 2 janua

ry 1751 en favorabel rescrebe

ren met inkenne ende wet 

BIJLAGE 2 

Aen de Keyserinne ende Coninginne, etc. 

Supplierende verthoonen seer oodtmoedelyck heer 

tnde meestre ] acohuH Blom me, deken der christenheyt 

van het diHtrict van Aenlenhurgh, ende pastor der prochic 

van Adegem, plattelandt van het Brugsche Vrije, ]oannes 

WillemH, heer van Malcotte ende Praet, Pieter de Bruy

(:kere, ] an V eriP, Geerardus Pots, .J oanr1es Goossens ende 

mer~r andere notahele gelande rmde groote gehruyckerH 

der voorH" prochic van Arlegcm, hoe dat tot Heltauwen van 
lerligh,~yt, rlronekenHchap ende andere !!chaedelicke wer

eken, aPn de wclcke gr~meenclick de jonghe liedr•n IH·m

lir~rlen heJ!;r~Vf~n, •~nde om de selvc te •~xerc•~rPn in eerelicke 

ocr:upatiPn, de Huppliantr·n ~WPrne HOIHIPn oprPJ.dltPn (•nde 

inKtellen hinrwn deHelve prochiP van AdeJ.wm, amhaght 
van Maldegem, een hror~dr·rHehap vandPII lu:ndthoghe tc·r 
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eeren vanden H. Sebastiaen ende om deselve confrerye te 

vermeerderen, hebben de supplianten beraemt sckere or

donnantien, naer dewelcke die van deselve confrerye hun 

sullen moeten reguleren ende voeghen, verhopende door 

deselve instellinghe voor den toecommenden tyt het ge

meene volck af te treeken ende diverteren der selve plaet

se van veele fanten ende insolentien oaementlick van de 

frequentatie van de herberghen, en de andere schande

licke plaetsen, ende bovendien veroorsaecken de bewae

ringhe ende defentie van UE Mar• landt op dit quartier, 

van welcke ordonnantien den inhoudt ende artikelen 

hier volghen : 

Eerst, dat sy, ter eeren Godts sullen stichten eene 

capelle ofte eene verkiesen binnen het selve Adegem ... 

Welcke voorschreven ordonnantien de supplianten 

niet en souden derven stellen noghte opreghten de voor

seyde confrerye ter selver plaetse, souder alvooren hier 

op te hebben UE Majts brieven ende octroy, daer toe die

nende ; oorsaecke de supplianten hun syn keerende tot 

UE majt, 

seer oodtmoedelick biddende believe gedient te we

sen, geconsidereert de redenen voorschreven, de supplian

ten te verleeoen octroy, consent ende accoordt om op te 

stellen ende op te reghten de voorseyde confrerye vanden 

handtboghe, ter eeren van den heyligen martelaer Sebas

tiaen, ter voorschreven prochie ende plaetse van Adegem, 

ende ten surplnysen, te genieten ende gebruycken van 
diere eensaemelyck van de pointen ende artikelen hier 

vooren gedeclareert, gelyck die van Maldegem hunne ge

beuren gebruycken ende genieten, alsmede te bevryden 
ende priviligieren hemlieden hof, 't welcke doende etc. 
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( Omlerteeckent), Heurion, agent. 

( Geappostillcrd :) Adv is de Ceux du Francq de 
Bruges. 

Fait à Bruxelles, ce 18 septembre 

1750. 



BIJLAGE 3 

A l'Impératrice, Reine. 

Nous avons re~u Ie 2 de ce mois Ie décret de Votre 
~lajesté du 18 septembre 1750 avec la requête présentée 
de la part de J aques Blom me, curé d' Adeghem et au tres 
notables de la dite paroisse, tendante à ce qu'elle soit 
servie de leur aceorder la permission et l'octroi pour y 
ériger une confrérie de l'arc, à l'honneur du martir Saint 
Sébastien, afin de l'examiner et de rendre à Votre Ma
jesté sur son contenu, notre avis. 

Pour Y satisfaire dans toutte la soumission, nous 
avons l'honneur de l'informer que la plus part des pa
roisses du Plat Pais du Francq et de son appendance, 
sont pourvus de ces confréries duement octroiés, qui de 
tems en tems font leurs exercices, sans aucun désordre, 
du moins c'est très rare qu'on nous en addresse qu'elqne 
plainte, maïs nous avons pris la précaution par nos ordon
nances politiques de les charger de ne pas tenir de fêtes 
comme de tirer l'oiseau ou autres, sans nous en demander 
la permission, et lorsqu'ils l'obtiennent, nous faisons veil
ler par Ie bailli et les sergens sur leur conduite, sur tout, 
il est défendu de faire ces exercices pendant Ie service 
di vin. 

Nous n'avons donc aucun sujet de nous opposer à la 
demande des suppliants et nous laissons au bon plaisir 
de Votre :VIajesté de la leur accorder, en les hornant, si 
elle Ie juge convenir, de reconnoitre la loix de Malde
ghem, dont ils sont dépendan8, quant i] s'a!!:ira de fêtes 
extraordinaires, ainsi Cflle cela se pratÏCJUe par rapport 
à ceux du Plat Pais, qui ne manquent jamais de s'adres· 
ser à nous. 

Nous renvoions la dite n~quête et nous avons l'hon

neur cl'être, dans Ie plus profond respect, de Votre Ma

jcBté, etc. 

(()rulergmwhrevf>n, lu•t ndn•.<t :) A l'lmru~ratrice HPine en 
AOII Conseil Privé. 

( lhwr orul(lr, m f!('fl mult•re hand. rlt• datum :) 
9 janvier 1751. 

( /Jtn)('flf{(l.~(·hn'1H'Il, in lwt•Nlt• hatul :) IR lwtaPlt nwmone. 
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BIJLAGE 4 

Op t'vertoo~h gedaen 

aen haere Majesteyt door Mre jacohus Blomme, de

ken der christenheyt van het district van aerdenhurg, 

ende pastor der prochie van Adeghem, plattelande van 

het hrughsche vrije, J oannes Wiiiems heere van Malcote 

ende praet, peeter De Bruyckere, Jean Verle, gerardus 

pots, Joannes Goossens ende meer andere Notahele ge· 

lande, ende groote gehruyckers der voorseyde prochie 

van Adeghem, hoe dat tot schauwen van ledigheyt, dron

ckenschap, ende andere schaedelycke werken, aen de

welcke gemeynelyck de jon~he lieden hemlieden heghe

ven, ende om deselve te exercieren ende recréeren in eere

lycke occupatien de supplianten geerne saude oprechten 

tonde insteilen binnen deselve prochie van Aede~hem, am

bacht van Maleleghem eene broederschap vanden handt

boghe ter eeren van heyligen Sebastiaen om welcke Con· 

frerie te vermeederen sy beraemt hadden sekere ordon

nantien naer dewelcke die van deselve confrerie hun sau

de moeten reguleren ende voeghen, verhopende door de

selve instellin~he voor den toecommende tydt het ge· 

meene volck derselve plaetse af te treeken ende diverteren 

van veele fauten ende insollentien, naementlyek van de 

frequentatien vande herberghen ende andere sehandelij

cke plaetsen ende voorders veroorsaecken de hewaeringhe 

ende defensie van haere Majesteyts Landt int' selve quar

tier ; van weleke ordonnantie den inhaudt ende Artieulen 

hiernaer volghen ; 

Eerst dat sy ter eeren Godts sullen doen stichten 

eene capelle ofte eene verkiesen binnen t'selve aedeghem 

om te doen cellebreren rlen goddelreken Dienst, ooek 

verkiesen eene plaetse gevoegelyck tot het maeckeu van 
hemlierlen hof, dienstigh tot hetselve spel van den handt· 

boghe, vrije ende gepriviligeert als de andere dieq~elyeke 

omlieggende hoven te wetf'n dat sy int'selve sullen mogen 
doen alle eerelycke spelen smHler dat men sal moghen 

doen eeni~he saeeken degene sautle syn jeghens hctaeme· 
lyckheyt ende rle eere gorlts ofte streckerult' tot hlaemt' 
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van synen e' ennaesten, als sweeren, blasphemeren, ofte 

naemen den vyandts godts, injureren met wercken ofte 

woorden syne medebroeders ofte andere Eerelycke lieden. 

Item waert'by aldien dat het geviele, dat in deselve con

frerie iemant van hemlieden in het schieten van boghe 

ter behoorlycke ure in helselven hoff, naer dat men soo 

luyde hadde geroepen dat men het behoorlyck hadde 

connen verstaen, by abuyse, ende niet door haet ofte op

gesetten wille iemant queste daer de doodt, verlimminghe 

cfte andere lncommoditeyt naervolghde dat in suleken 

geval deughenen die de scheute sal hebben gegeven niet 

en sal misgaen eenighsints ter dien eausen jeghens haere 

l\laj t ofte justitie, noch te vervallen in eenighe amende 

corporele, Criminele, ofte Civile, nochte oock vervolgen

lyck wesen in Lyff noch in goet in eeniger manieren, dat 

de supplianten sullen moghen ontvangen in hemlieden 

confrerie van se inwoonders van het voorse Adeghem den 

nombre van t'sestigh persoonen eerelycke van goede fae

me ende renommée dewelcke t'hemlieden incomste ende 

aanveerdinghe van deselve confrerie sullen gehauden syn 

te betaelen sekere somme van penninghen, daer van men 

sal hauden rekeninghe, om gediverteert te worden in 

deuselven godelycken dienst, tot bidden voor de ziele van 

de overledene medebroeders, ende andere profytighe 

ende noodtsaeckelyke reparatien van hetselve broeder
!'chap. 

Dat sy sullen mogben, met wete entle consent van 

den heere ende die vande weth van den amhachte van 

Maldegem maecken gelycke statuten ende ordonnantien 

op het fait van den lwndthoghc, gelyck die van Maltle

ghem hemlieden gc~bueren van gelyeke Confrerie lwblwn, 

aen hun verleent hy wylen hooghloffelycker ende glorieu

ser gc~daehten keyl!er Care] den vyfdcn len jaere l54H. 
d1~welt:kc~ dc· meergcrne1de confn~1·rs sullen gPhawlc>n we

sen strietdyc:k tP ohst•rveren, op fwkc•rp penen ('fHie amen

den applicahd acn de confn·ric, tPn 1wggen ende di!o!po

sitie van dc·gherw di1~ gecornmittecrt MtdiPn syn tot hPt 

gouvc~rru~nwnt van dien·, Dat tot admini!'!tratic van dcselve 

Conf n~ri1~ de c:on f n~c·rM sul11m mogllf'n vc•rk ie sen ei'IH'Il 

hooftrnan, Dt•kf'n 1md1~ IJ:PHWoon~n aen wic•n sal Compe-



teren de kennisse ende judicature van de voorse amende, 

penen, ende misdaeden, ende van gelycke van alle andere 

questien ende debatten tusschen deselve confreers, rae

ckende hetselve spel metten boghe ende die der saude 
moghen voorvallen binnen het besluyt van hetselve hoff, 

dat deselve confreers sullen moghen gaen ende frequen

teren paisibelyck door alle haere Majesteyts Landen ende 

heerelyckheden draegende hemlieden boghen toerustin

ghen ende stocken ende dat in de schiet spelen die men 

sal opstellen binnen het graefschap van Vlaenderen ofte 

elders om prys te winnen, souder ter dier eausen eenigh

sints te misdoen jeghens haere Majesteyt, dat deuselven 

hooftman deken, ende gesworen, ende hemlieden succes

seurs t'hemlieden admissie ende incommen sullen gehau

den syn te doen pertinenten Eedt in handen van den 

heere van Maldegem, syne successeurs ofte van hemlieden 

Bailly ter voorseyde plaetse van Adeghem, van haere 

Majesteyt wil ende loffelyck te dienen in alle haere oor

loghen ende Legers, ten redelycken haeren coste ende 

oock te assisteren deuselven heere, synen Bailliu ende 

die van de weth, al ende soo dickwils nootsaeckelyck ende 

versocht sal syn ; 

Dewelcke voorschrevene ordonnantien de supplian

ten haere Majesteyt ootmoedelyck gebeden hebben te 

willen aggreeren ende approberen, ende hun consent ende 

permissie te verlenen om op te stellen ende op te richten 

de voors" Confrerie van den handtboghe ter eere van den 

heyligen martelaer Sebastiaen ten voorse prochie ende 

plaetse van Adeghem er11le ten surplnse te genieten ende 
gebruycken van diere, gelyck die van Maldeghem hunne 

gebneren gebruycken ende gt'nÎetNl alsmede te bevryden 

ende privilegieren hemlieden hoff ; 

Haere Majesteyt hetgene voorschreven IS overge

merekt emle dnerop gehndt het advies van die Borghe
meesters ende schepenen van den lawlen van den vryen, 
begierende dat haere onderdaenen 1wm1ieden oefferwn 

in alle eerelycke tydt cortinghe, ende inc1inerende favo

rabelyck tot hemlieden supplicatie heeft by advies vnn 
Juteren privé-en Haede geconsenteert ende gepermittt'ert 
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consenteert ende permitteert by desen, dat sy moghen 

ende sullen vermoghen opstellen ende oprechten de voorse 

confrerie van den handtboghe ter eeren van den heyli

ghen Sebastiaen, ter voorse plaetse van Adeghem, ende 

ten surpluse te genieten ende gebruycken van diere, een

saementlyck van de pointeu ende articklen hierboven 

verclaert gelyck die van .Maldeghem gebruycken ende 

genieten, bevrydende soo sy bevrydt by dese het voorse 

hoff ; ende hemlieden ende hunne successeurs aceorde

rende dat soo b,· aldien nu voortaeu arriveerde dat iemant 

van hun schietende met den handtboghe ter behoorelycke 

ure binnen t'selve hoff naer soo hooge geroepen te heb

ben dat men het gevougelyck gelwort eau hebben by 

abuyse, ende niet door haet ofte opgesetten wille, queste 

iemant, daer de doodt verlemminghe ofte ander iconve

uient naervolghde, in suleken gevalle deughenen die de 

scheute sal hebben gegeven niet en sal hebben eenig;h

sints misgaan ter dier eausen jegens haere .Majesteyt ende 

de Justitie, noch vervallen in eenig;he penen ofte amen

den Corporele, criminele, ofte Civile, nochte oock vervol

gelyck wesen ofte molesteerlyck, in Lyff ofte in g;oet in 

eenigher manieren, hehaudens nochtans dat de supplian

ten niet en sullen vermogen te outfangen in hemliede 

voor" Confrerie als onrlerdaenen ende inwoonllers van de 

voor8 prochie van Adeghem tot rlen nomhre van t'sestigh 

persoonen ende niet meer, oock dat sy niet en sullen mo

ghen volgen nochte ordonneren eenige statuten ofte or

donnantien in hunne Confrerie op het fait van den 

hanrltho~?:he, ten zy by wete enrle consente van den heere 

van Maldegem ende die van de weth van rle selve heer

lyckheyt van gelycken dat rleselve confreers allecnelyck 

sullen Vf~rmogen te~ dragen hemlieden hanrlthog;he, toe

rul!tÎnJ~;hf~n enrlc sloeken eerlyck enrle paisihelyek in de 

HchictHpclen rlie der saurle mogi.Pn opge~telt wordt•n lil 

het gradMr·hap van Vlacnrlerr-n ofte r>ldcrs om pryR te 

winnen enrlf~ gaenrle Pnde conmH·nrlP lwmliPden WPJ~;h 111 

hunne affain~n van Hlarlt ofte tr· lande Mondf'r if'mant te 

miHdoen, f~nrle niet van kf•rmÎMRC tot kr-rmÎRHC, PndP van 

herlH·rghc tot lwrlwr(!:lw, hr·haudt•flfol oock dat RY Nllllf•n 

moeten f•rkenrwn die van df' voor" Wf•th van :Vlaldcw·m 
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alswanneer het questie sa] syn van eenighe extraordinaire 

feesten te handen ende voorts dat dir hooftman, deken, 

geswoornen ende confreers van de voorseyde confrerie 

ofte hemlieden successeurs sullen gehauden syn te doen 

den eedt pertinent in handen van den voor" heere van 

Maldegem ofte van syne successeurs ofte van synen Bailliu 

ter voor" plaetse van Adeghem van wel ende loffelyck 

haere Majesteyt, ende haere naercommers, in alle haere 

oorloghen ende leghers, ende alomme elders daer het 

haer believen sal t'haeren redelycke coste te dienen ende 

te assisteren den selven heere van Maldegem synen Bailliu 

ende schepenen al ende soo clickwils als het nootsaecke

lyck ende versocht sal syn; ordonnerende haere Majesteyt 

aen alle degene die het raeken sal sigh hiernaer te regu

leren ; gedaen tot Brussel den 12 J uny 1751. Etoit para

phé Steenhout vt. 

BIJLAGE 5 

Aux Bourgmestres et Echevins du Franc de Bruges. 

L'Impératrice Reine 

Chers et hien amez 

Aiant vu l'avis que vous nous avez rendu Ie 9 janvier 

dernier sur la requête du pasteur d'Adeghem et consors, 

pour l'érection d'une confrérie à tirer à l'arc, nous vous 

envoions ei-joint pour votre information copie de l'acte 

que nous avons fait dépêcher à eet effet en leur faveur. 

A tant, chers et hien amez, Dieu vous ait en sa sainte 

garde. 

De Bruxelles, Ie 12 ju in 1751. (Paraaf), Steenhout 

vidit. 

Par Ordonnance de Sa Majestt~. (Get.) Misson. 

(Eronder werd g<>sch reven :) Lecta in camer desen 7 ju ly 
1751. 
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KHIJGSVERRICHTINGEN IN EN OM 
ZUID-l\IEETJESLAND 

TIJDE.r\S DE LAATSTE FASE VAN DE 

80-JARIGE OORLOG ! 1621-1648\ 

In een \·oorgaand artikel schetsten wij de uitwendige 
gebeurtenissen en voornamelijk de strijd tegen de vrij
buiters binnen de kasseirij van de Oudburg vanaf 1584 
tot 1609 ( I) . 

In deze periode, begrepen tussen de opschorting van 
het Bestand (1621) en de Vrede van Munster (1648), he
schouwen wij geheel in het bijzonder de invloed der uit
wendige militaire gebeurtenissen en hun weerslag op het 
dorpsleven in het .:\Ieetjeslands deel van de Oudburg. Het 
gaat hier voornamelijk om de gemeenten Bellem, Hans
heke, Oostwinkel, Ronsele, Aalter, Ursel, Knesselare, Zo
mergem, Lovendegem, W aarschoot, Merendree, Vinder
boute, Mariakerke, Evergem, Sleidinge en Wondelgem 
in de Oudburg deel uitmakende van de groep gelegen 
tussen Gent en Brugge (zie kaart Oudburg). 

Tegenover de groep Meetjeslandse dorpen onder het 
Brugse Vrije en de Ambachten Assenede en Boekhou te 
vormen zij aldus het zuidelijk gedeelte van het Meetjes
land. 

Door het graven van de Bru(.!;se Vaart ( lól3-l617), 
tijdens het Twaalfjarig Bestand lag dit gebied evenwt>l 
m twee gesneden (zie eveneens kaart Oudhurg). 

Was tijden~; de 1wriodc 15H4-J()()() de Sas11e Vaart het 
voornaam~;lf~ Vf~rdedig-ingHmiddel tf'gt~n de invullt•n der 
vijanden, dan zal tijden!! deze pt~rituh~ de rol oveq!;eno-

l I) A. IJE VOS: /h! Strijd lt•w•n de Vrijhuitt•r.~ hinnNt dt! ka,,,,e[. 
rij Vfln de Oudlmrg ( I.SI14-/609), lluncldin!(l'll ch·r !\luutHrhuJJPÎj 
voor <;c~KdiÎc~cJ.,niK t•JI Otulhddkurulc· tc· (;,.nl. Nif'IIWf' rc·PkH • 
IJc:d XI • 1957. 
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men worden door de Brugse Vaart, van bij zijn aanleg 

trouwens als dusdanig bedoeld. 

Na de periode der moorddadige invallen der Vrij

buiters kon het platteland tijdens het Bestand enigszins 

herademen en werd er in sommige parochies met een zeer 

bescheiden wederopbouw begonnen. 

Geen wonder dat zij het verstrijken van de 12-jarige 

bestandstermijn op 9 april 1621 met benauwd hart zagen 
naderen. 

Reeds op 16 maart 1621 doen de parochies tussen 

Gent en Brugge (Land van Nevele + Z.-Meetjesland) 

navraag naar de plannen en vooruitzichten van het col

lege van de Oudburg, bij een eventueel hervatten der 

vijandelijkheden (2). 

Zij stellen vóór een afvaardiging naar het Hof te 

Brussel te zenden en er toelating te vragen om te mogen 

onderhandelen met de Staten der Verenigde Nederlan· 

den, betreffende het vrijkopen van hun gebied, door het 

betalen van een maandelijkse « contributie » of brand

schat aan de vijand. Hoe eigenaardig het ook in onze oren 

moge klinken, deze vraag werd door Brussel toegestaan. 

Drie afgevaardigden reizen met opdracht tot onderhan· 
delen af naar Den Haag ( 3). 

Naderhand werd de afvaardiging op het Hof te Brus
sel ontvangen en werden volgende drie punten officieel 

bekend gemaakt : 

l) de dorpen begrepen tussen de Brugse en de Sa.sse 
V aart rnogen zich onder contri but ie stellen ( Contri
butieland) ; 

2) het (Utntal kasselri jsoldaten wordt verhoogd tot 1 SO 
man; 

3) de landslieden van de kasseirij buiten het Contribu
tieland zullen bewapend worden ( 4). 

(2) RAG. Oudburg nr 191, f" 49 v". 
(3) RAG. Oudburg nr 191, f" 55 v". 
(4) RAG. Oudburg nr 191, f" 62 r0

, 
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Het Contributieland - van nu af zal het niet anders 

genoemd worden - omvatte binnen de Oudburg de vol

!!ende parochies : Wondelgem, Evergem, Sleidinge, Lo
rendegem. Tf"aarsclzoot, Zomergem, Oostwinkel, Ronsele, 
Ursel ( 't Gentse) en Knesselare. 

Sommige dorpen lagen « gespleten » d.i. gedeeltelijk 

over de Brugse Yaart : zo Lovendegem en Knesselare. 

Andere parochies zoals Mariakerke, Vinderhoute, Aalter 

en Bellem waarvan de dorpskernen buiten het Contribu

tieland lagen, hadden nog gedeelten binnen dit gebied. 

Het spreekt vanzelf dat de gebieden ten N. Van de 

Oudburg, onder het Brugse Vrije en de Vier Ambachten, 

nog zoveel nader bij het operatiegebied der Staatse legers, 

eveneens onder contributie lagen. Zoals hoger gezegd be

perken wij ons hier tot het contributieland van de Oud

burg. 

Het heeft er de schijn van dat deze 10 parochies ten 

opzichte van het overige deel van de Oudburg heel wat 

bevoordeligd waren. Zij werden immers vrijgesteld van 

plaatselijke wacht. en pionniersdiensten. Hoewel staande 

onder het gezag van hun wettige heren waren zij door 

hun ligging voortdurend blootgesteld aan cle invallen van 

de vijand. Om hiervan vrijgesteld te worden betaalden 

zij dus wettelijk een brandschatbelastin!! aan de vijand. 

Theoretisch werd hun gebied beschouwd als een soort 

ontmanteld ~niemandsland ». Geen van beide partijen 

mocht er versterkingen in aanbrengen of er soldaten 

legeren. Het contributieland leek dus van een bevoor

deelde po8itie te genieten. 

Dit was evenwel f·decht8 sc~hijn. In feite ging het 
contrihutidand onder een zwan~ lalll gc~bogcm. Naast een 

hoog contributiegeld naoeHkn zij eveneens hijdragen in 

de gewom~ onmwlltdlingen van de Oudhurf.!:. De beveili
ging tegc•n invallf~n Waf! Kleehlf'! tlworetiHeh, want h<'t ge

lwurde maar al lt~ vaak dat grcu•pjeH militairen van lwidc 

zijden, in dit onht•Hc·lwrmd gf'hied op roof- en pluudcr
loeht togen. 
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Nauwelijks was de eindterm van het Bestand verstre

ken of de dorpen op de zuidzijde van de Brugse Vaart 

vragen reeds om steun om zich van het contributiejuk te 
kunnen vrijhouden ( 5). 

Op de oostelijke grens van het Contributieland ( Sasse 

V aart) worden wachten uitgezet om het gebied der 8 pa

rochies buiten de Dampoort te beschermen en dit op de 

volgende plaatsen : Meulestede, Mesvoorde, bij Jonghe

lyncx, Roskam, Desteldonkse gracht, Rodenhnize, Men
donk-veer en Ingelandgat ( 6). 

Doorheen het Contributieland sturen de Hollanders 

expedities over de Vaart. Te Landegem haalden zij al de 

paarden af nadat zij de Brugse Vaart waren overgestoken 

te Bellem. Zij keerden terug over Durmen (Merendree) 
(7). 

Na dit voorval besluit men eveneens de westzijde van 
het Contributieland (Brugse V aart) te versterken. Er 

zullen wachten geplaatst worden aan de brug binnen 

Gent, aan Mariakerke-brug, Lovendegem-brug, Durmen

veer, Hansbeke-veer, Bellem, Aalter ( Woestijne) en Nieu
wenelamme ( 8). 

In geen geval mag de zuidzijde van de Brugse V aart 

onder het contributiesysteem vallen. De wachten worden 

er waargenomen door soldaten en landslieden van de pa
rochies buiten het Contributieland. 

Toch komt er begin mei 1621 nog een groepje van 

15 Hollandse vrijbuiters te Aalter over (9). 

Een maand later heeft er een nieuwe overval plaats, 

ditmaal te Hansbeke. De vijand stak er de vaart over. 
Nadat de twee schildwachten, in de rug aangevallen, on

schadelijk gemaakt werden, overvielen zij de « Corps de 
Garde » der landslieden, doodden een persoon en namen 

(5) RAG- Oudburg nr 191, fo B·i v0 (15 april 162ll. 
(6) RAG- Oudburg nr 191, fo 86 v" (16 april 1621 l. 
(7) RAG- Oudburg nr 191, f" 99 v". 
(8) RAG- Oudburg nr 191, f" 109 v". 
(9) RAG- Oudhurg nr 191, fo 132 r". 
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verschillende gevangenen als gijzelaars mee over de vaart 

o.a. de waard, die onderdak aan de kasseirijsoldaten ver

leende (10). 

Al deze schermutselingen werkten hard op de mo

raal der kanaalbewoners. De dorpen aan de zuidzijde van 

de vaart werden daarbij nog overlast aangedaan door de 

troepen die hen moesten beschermen onder kapitein 

Nonnancourt (11). 

Er doen eveneens geruchten de ronde dat de vijand 

zou binnenvallen langs de Sasse V aart (12). 

Door het vertrek der vreemde soldaten op 10 sep

tember 1621 wordt de Brugse Vaart zonder verdediging 

achtergelaten. De landslieden zullen zo goed en zo kwaad 

als het gaat de leemte trachten aan te vullen met behulp 

van de kasseirijsoldaten (131. 

Ondertussen trachten de Hollanders hun contributie

land uit te breiden door brandbrieven te schrijven naar 

de aangrenzende parochies, o.a. Vinderhoute en Dron
geLI (14). 

Daarom worden de redouten tussen Lovendegem en 

Bellem te Hansbeke, Lembeekgat en Durmen door een 

versterkte wacht bezet (15). 

Aalter doet er ondertussen ZIJn heklag over dat ZIJ 

gans alleen alle nachten voor de bezetting van 3 redouten 

moeten instaan. Zij vragen hulp aan Ruiselede (16). 

Op 31 januari 1622 passeert een nieuwe groep Hol

landers van 45 man de vaart hoven Bellcm en haalt te 

Lot(mhulle een landsman op, die naderhand te Slui~:~ 

wordt g(~hangen ( 17). Er schijnt aan deze overval even-

1101 HAG. Out!lmrg nr 191, f" 150 r". 
l ll) HAf;. Oud!.urg nr 191, f" lfi!l r". 
( 12) HAf; • Oudburg nr 19 I, f" 20~ r". 

n:H HAf;. Oudlourg nr 191, f" 211 r". 
IJ.1) HAf;. Oudlmrl( nr 191, f" 252 r'', 

115) HAf;. Owl!.url( nr 192, (" 21 r". 
f 16) HAf;. Oudlourl( nr 192, f" 25 r". 
( 11) HAC;. OudiHJrl( nr 192, f" 26 v". 



wel een reukje te kleven. De landslieden, die er met de 

keurlingen en kasseirijsoldaten de wacht betrokken, had

den van deze laatsten uitdrukkelijk bevel gekregen, niet 

op de vijand te schieten, integendeel hem onverstoord 

over de vaart te laten lenigtrekken met hun gevangene 

(18). In het algemeen klagen zij over de verregaande 

ruwheid der soldaten en keurlingen. 

Te Aalter vraagt men afdoende bescherming tegen 

de voortdurende strooptochten van de vijand. Het Colle

ge besluit 30 soldaten te leggen op een mote tussen Aalter

kerk en de molen, «die zeer hooghe Is ende verre ende 

wijt is decouvrerende lancxst de riviere wesende de zelve 

mote oock zeer bequame omme te fortifieren met zeèr 
luttel cost » ( 19). 

De beroemde Antoon Sanders ( Sanderus), toen pas

toor te Sleidinge, trad in geheime onderhandeling op 

Statenbodem, met het oog op het doen overkomen van 

Zuid-Nederlanders uit het Staatse leger. Slechts een sol

daat kon hij meekrijgen en de zaak lekte uit. Hij moest 

zich tenslotte vrijkopen voor 20 gulden ( 20). 

Ondertussen deden hardnekkige geruchten de ronde 

dat de parochies aan de zuidzijde van de vaart, dus bui
ten het Contributieland, toch geheime contributie betaal

den aan de vijand (21 ). Het feit valt echter moeilijk te 

bewijzen. 

Van de «gespleten» parochies, bv. Lovendegem, mag 

het zuidelijk deel geen contributie betalen. 

De dingdagen moeten gehouden worden huiten het 

eigenlijke contributieland ( 22 l. 

Er wordt verder gewaakt op de vaart te l\lariakerke, 

Merendree en Hansbeke (23). 

(18) RAG. Oudhurg nr 192, f" 33 r". 
(19) RAG . Oudhurg nr 192, f" 33 r". 
(20) RAG. Oudhurg nr 192, f" 35 v". 
(21) HAG • Oudhurg nr 192, f" 74 r". 
(22) RAG. Oudhurg nr 192, f" 75 r". 
(23) RAG. Ou!llmrg nr 192, f" 86 r". 
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Als alarmplaatsen in tijd van ~evaar worden aange
duid "-oestijne (Aalter), Bellemen Lovende~em (24). 

Op 30 april 1622 heeft een nieuwe vijandelijke over

tocht plaats over de Brugse Vaart, ditmaal te Vaarncwijk 
C~lariakerke). Door het tijdig ingrijpen van de wacht 

mislukte de aam-al ( 25). 

"-anneer op 18 september 1622 de hoofdmacht van 

de vijand met 3.000 man landt te IJ zendijke, worden alle 
landslieden te wapen geroepen om zowel de Brugse als 

de Sasse Vaart te verdedigen ( 26 i. Het blijkt een der vele 
loze alarms te zijn, bedoeld als afleidingsmaneuver. 

Toch blijft men tot diep in oktober een stevige wacht 

or~aniseren aan de Brugse Vaart ( 27). 

Op 30 juni 1623 haalt de vijand opnieuw een bra
vourstukje uit. 's Nachts passeert hij met een vlot de 

Sasse Vaart, haalt te Hulst I toen no~ in Spaanse handen) 

een gijzelaar op en slaa~t er in tussen de Roskam en de 
Desteldonkse gracht opnieuw de vaart over te steken ( 28). 
Dit pleitte zeker niet voor de waakzaamheid der plaatse

lijke kapiteins. 

Hoe onpopulair alle militairen, zowel vriend als 

vijand bij de bevolking waren, moge blijken uit volgend 
voorvalletje : Aalter had voor ei~en veiligheid soldaten 

gevraagd. Wanneer het contingent aankomt krijgen zij 
echter bij niemand onderdak en heklagen er zich over 
dat zij ~ niet en consten blijven ligghen onder den blau
wen hemel:~> (29). 

Ook het Anabaptirune stak weder het hoofd op. Na 
h(~t b(~stand was zich op het Eeksken te Sleidinge een 
herdoop11e mini11ter kornPn vestigen, met name Ahsolcm 

\-an Speyhrouck fs Nieodemus. Op last van de hiss<'hop 

12·1) HM;. Ourllmrg nr 192, f" 91! r". 

125! HM;. Oudl.urg nr IIJ2, f" 132 r". 
126) I( A(;. Oudlmrg nr IIJ2, f" J11J v". 

121) HM; • Oudlmrg nr 192, f" 177 r". 
121l) HM;. Oudlmrg nr 19:1, f" 72 r''. 
121)) HAC;. Oudlmrg nr liJ:!, f" !JIJ r". 



werd deze bedienaar gevangen en zijn « Coffers ende boe
eken» in beslag genomen (30). Nog in 1627 vraagt de 

pastoor van Evergem hulp aan de Oudburg om een rond

zwervende herdoper in zijn parochie te kunnen vatten 

(31). Tot 1630 woekert het Anabaptisme in deze streek 

nog voort ( 32). 

Op 19 juni 1624 kwamen er opnieuw geruchten bin

nen dat de vijand in groten getale te Assenede en Lem

beke was aangekomen. Graaf Fonteyne, die het bevel 

voerde over de strijdkrachten in Vlaanderen, stelt een 

project op, waardoor de Sasse V aart zal verdedigd wor

den door 130 soldaten en de Brugse V aart door 370 ( 33), 
aangevuld door de wachten der landslieden. 

Op 1 februari 1625 wordt er langs de Brugse Vaart 

op de volgende plaatsen gewaakt : Meulewal, ter Goten, 

bij Pieter van Pamele, Hansbeke, Schipdonk, Durmen, 

Lembeekgat, Bierstal en Galgenhoek (zie kaart). In de 

streek van Aalter boven de Woestijn staan er evenwel 

nog 3 schansen ledig ( 34). 

Opnieuw komt er een alarmerend bericht, ditmaal 

van de bisschop van Gent, die uit geheime bron verno

men had, dat er in de Staten van Zeeland beslist was, 

500 huizen in het contributieland te doen afbranden. Aan 

elke soldaat zou een beloning van 50 gulden toegezegd 

zijn (35). 

Met het oog op een eventuele inname van het Sas
van-Gent door de Hollan1lse troepen, komt de Sasse Yaart 

opnieuw in het brandpunt der verdedigingsplannen tP 

staan. De heer van Schoonberglw stdt alternatief een 

clrievoudig verdedi1óngsplan op : 

(30) RAG. Oudhurp: nr 19·1·, ro 54 v". 

(31) RAG. Oudburg nr 197, f" 96 v". 
(32) Zie hiProver : N. KERCKHAERT : De heresie in het MePt· 

jesland tijdens de eerste helft der xvu· eeuw. ApppJtjps VUil 

het Meetjeslund nr 6, 195.~, p. 5-27. 
(33) RAG. Oudhurg nr 19·~. f" 96 r". 
(34) RAG. Oudhurp: nr 195, fo 19 v''. 
(35) RAG. Oudburg nr 195, f" 126 r". 
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I) vanaf Lanl!:erbrugge tot Rodenhuize zou men een 

borstweer opwerpen ; 

21 te Menlestede zou men ruiters trachten te krijgen, die 

nachtelijke patrouille zouden doen lani!:S de vaart ; 

31 men zou binnen de 8 parochies nol!: meer soldaten 

doen opnemen (36). 

De plaag der secrete contributie gnJpt ondertussen 

meer om zich heen o.a. te Hansbeke. 

Ook het Contributieland dat theoretisch een gede

militariseerd gebied diende te zijn had overlast van beide 

partijen. Op 30 januari 1626 beklagen de inwoners van 

Evergem er zich over dat de soldaten van Kapitein Non

nancourt, belast met de verdediging van de Brugse Vaart, 

zich aan allerlei baldadigheden te buiten gaan ( 37), ter

wijl zich te Wippell!:em een vijandelijke HoHandse groep 
genesteld heeft ( 38). 

Welke financiële last op de parochies van het Contri

butieland drukte, moge blijken uit de bedragen die Waar

schoot en Evergem geregeld aan vijandelijke « contribu
tie » dienden te betalen. 

Waarschoot betaalde maandelijks 16 pond gr., daar
hij 16 sch. servitiegeld en halfjaarlijks 2 pond 10 sch. 

sauvegardegeld. Evergem betaalde voor dezelfde perioden 

60 pond contributiegeld, 21 sch. servitiegeld en 2 pond 

10 sch. sauvegarde, daarbij nog een speciale belasting van 

2 pond 6 sch. 8 d. gr. tot herstel van de wegen tussen 
Sluis en Aardenburg ( 391. Vergeten wij ondertussen niet 

dat deze bedragen in geen geval een kwijtschelding he
tekenden voor de normale helastingen van de Oudhurg. 

Er moest dus tenslotte een dubbele belnsting voor beide 
partijen opgebracht worden. 

Op 23 juli 1626 beklagen de baljuws van Evergem 

(36) RAG. Oudburg nr 196, f" 2 V 0
• 

(37) RAG. Oudburg nr 196, f" 14 V 0
• 

(38) RAG· Oudlmrg nr 196, f" 15 r". 
(39) RAG· Oudburg nr 196, f" 43 r". 
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en Sleidinge er zich over dat de gouverneur van 't Sas 

enkele van hun wethouders heeft gevangen gezet ( 40), 

vermoedelijk omdat de inwoners de levering van zinkrijs 

tot versterking der vesting niet waren nagekomen. 

Na het vertrek der vreemde militairen worden de 

posten aan de Brugse V aart opnieuw bezet door de lands

lieden ( 41). 

Op het hoofd van de vrijbuiters Pieter Cabooter en 

Geert Regaert, die brandbrieven schreven naar dorpen 

buiten het contributieland o.a. Merendree en Hansbeke, 

om ook deze dorpen onder contributie te brengen, wordt 

een premie van 100 gulden gesteld ( 42). 

Steeds komen er incidenten voor tussen de soldaten 

en de plaatselijke bevolking. Zo o.a. op het fort Meniewal 

te Aalter, waar een soldaat bij poging tot nachtelijke in

braak werd neergeschoten ( 43). 

Een jaar lang heerst deze soldatenterreur in de streek 

van Aalter en Hansbeke, een eigenaardige methode alles

zins om de plaatselijke bevolking te beschermen. 

Aan de andere zijde tracht de prins van Oranje het 

Contributieland te isoleren door er alle correspondentie 

met het omliggende te verhinderen ( 44). 

Te Aalter wordt er versterking aangevraagd en be

komen. In een herberg nabij OostmenJen zullen 12 man 

gelegd worden ( 45 ) . 

Ondertussen klaagt ook Merendree steen en been dat 

de «soldaten ligghende upcle forten niet de minste deb
voiren doen ». De vijand kan er ongestoord binnendrin

gen, brandschatting eisen en de paarden komen afhalen 
( 46). Zij krijgen ter versterking 25 man uit de parochies 

(40) RAG. Owlhurg nr 196, f" 79 V
0

, 

(41) RAG- Oudhurg nr 196, f" 96 r 0
• 

(42) RAG- Oudburg nr 197, fo 33 v 0
• 

(43) RAG- Oudburg nr 197, fo 77 v". 

(44·) RAG- Oudburg nr 198, {0 3,1 f
0

, 

(45) RAG- Oudburg nr 198, f" 45 v". 
06) HAG- Ouuhurg nr 198, f" 't9 v". 



tussen Schelde en Leie, die zij aanvankelijk « laeten lig

g:hen als beesten onder den blauwen hemele » (47). Hier

voor worden zij door het collef.!:e van de Oudburg be

keurd. 

Op 7 mei 1629 heeft er een nieuwe schermutseling 

plaats bij de Sasse Yaart. De vijand keerde met 5 man 

terug van een uitval en wilde de vaart oversteken tussen 

Rodenhuize en de Desteldonkse gracht. Hier werden zij 

verrast door de dienstronde, die slechts twee man om

,·atte. De vijand kon ontsnappen en een der wachters 

werd zwaar gekwetst (48). 

De parochies van het Contributieland kunnen de 

eed op het « Placaet van den ghelde » niet afleggen, 

«overmits sij daghelicx met den vijant moeten hande

len ». Zij vragen ontslag van hun eed aan te Brussel ( 49). 

De gouverneur van Sluis vraagt dat men de uitvoer 

van graan uit het contributieland naar de andere zijde 

zou stop zetten, teneinde dwangmaatref,!:elen te voorko
men (.50). 

En opnieuw regent het soldatenklachten. De Italia

nen gelegerd op de 8 parochies steken de Sasse V aart over 
om te « Courrageren » 1.51). 

Het Contributieland wordt overlast aangedaan door 

de soldaten van Kapitein Lemheerghe (.52). Te Vinder

houte hebhen de soldaten de 3 redouten verlaten en on

bemand achtergelaten ( .53). Te Lovendegem zijn er 's 

nachts slechts 3 soldaten en de landslieden waken er zon
der roer ( .54). 

Daar men in het voorjaar van 1631 een vijandelijke 
aanval verwacht in het N. van Vlaanderf'n tracht men 

ft7) HM;. Oudhurr.~ nr 198, f" 5·t r". 
f18) HAG. Oudhurg nr 199, f" 6:! v". 
f19) HAC;. Oudburg nr )'JIJ, f" H3 v". 

f50) HAC; • Oudburg nr 200, f" 53 r". 
f51J HAC;. Oudlmrg nr 200, f" 97 v". 
f52) HAC;. Ourllrurg nr 200, f" 99 v". 

f$3) HAC;. OurliHJrg nr 200, f" 106 v". 
f51) HA(;. Oudburg nr 200, f" 107 v'', 



inderhaast zoveel mogelijk soldaten te monsteren om er 

de Brugse en Sasse V aart mee in verdediging te brengen-

Einde mei 1631 rukt graaf Fonteyne, opperhevelheb

her van het Spaans Leger in de Nederlanden, de vijand 

tegemoet en vraagt aan de Staten van Vlaanderen onmid

dellijk materiaal en approviandering ( 55). Inderdaad 

vanaf 30 mei 1631 ontvangt het College van de Oudburg 

van zijn verspieders geregeld inlichtingen betreffende de 

vijandelijke inval. Op laatstgenoemde datum wordt er 

medegedeeld dat de vijand ontscheept is te IJzendijkeen 
reeds 4 stukken geschut overgebracht heeft ( 56 l (zie 

kaart N.-Vlaanderen). 

Op I juni 1631 wordt er gerapporteerd dat de vijan

delijke troepenmacht door Kaprijke en Eeklo marcheert 

( 57). De landslieden worden voortdurend in alarmtoe· 

stand gehouden. 

Op 2 juni hangt korporaal Schuerman, verspieder 

van de Oudhurg, een indrukwekkend beeld op van de 

vijandelijke troepenmacht. Te Eeklo zag hij «den Prince 

van Oraignen In avant gaerde, hebbende te Peerde voor 

Guyde Bauwen Cortenhosch, ende te voete Stoffel Vereist 

ende grooten Cooren, ende dat den Prince met de avant 

gaerde gonck Iogieren te maldeghem In de Croone aldaer, 

ende d'Arrièregarde van drij Regimenten ende twee Com

panien peerden hebbende ghetelt tot LVII stucken ge· 

schut, de vijfve met elck met X peerden, ende dander 
met vijffve ende twee» (58). Vooral deze 57 stukken 

geschut waarvan er vijf door tien paarden dienden voort

getrokken, was een geweldige machtsontplooiing voor die 
tijd en moet een sterke indruk op de landslieden na
gelaten hebhen ( 58 l. 

Ondertussen is Graaf Salazar op komst. Hij zal de 
vijand te Be11em opwachten. Gewapende landslieden 

(55) J. DI-IONDT : Tafels van de ResolutieboPI.-en der Staten l'an 
Vlaanderen, 11, 1631-1656 . Brussel l9,H, p. 18, nr 39. 

(56) RAG. Oudburg nr 201, f" 67 r". 
(57) RAG. Oudburg nr 201, f" 68 r". 
(58) RAG. Oudburg nr 201, f" 69 r". 
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voorzien van spaden moeten aanwez1~ ZIJn, om ingeval 

van nood bij te sprin~en. Voor al deze troepen moeten 

er 13.800 pond brood, 235 pond kaas en 114 tonnen bier 

geleverd worden ( 59). 

Op 3 juni 1631 wordt korporaal Schuerman opnieuw 

naar IJ zendijke gestuurd om te kijken als er daar nog 

ontschepingen plaats vinden. Ook te Hansbeke wordt er 

navraag gedaan naar de vijand (60). Op 2 juni immers 

werd het kanaal er zonder ernstige tegenstand oversto· 

ken ( 61). Aalter zal verdedigd worden door de 800 man

schappen van )larkies de Ste Croce (62 l, aangevuld door 

landslieden uit het gebied ten Z. van de Brugse Vaart. 

Toch zou deze groots-opgezette onderneming, die als 

uiteindelijk doel had, het beleg voor Duinkerken, mis

lukken. Toen de Spaanse versterkingen aankwamen, trok 

Frederik-Hendrik zich terug. Op 5 juni distancieerde hij 

zich reeds van de Brugse Vaart I 63) en op 7 juni was hij 

reeds op terugtocht gesignaleerd te Kaprijke en Lembeke, 

waar zijn troepen de kerk plumierden ( 64). Inderdaad 

op 9 juni scheepte hij zich opnieuw in te I.J zendijke. 

Door de inval van Prins Frederik en het oversteken 

van de Brugse Vaart zonder enige moeite, ha1l men aan 

den lijve ondervonden dat het verdedigingssysteem ten Z. 

van de Brugse Vaart uiterst zwak te noemen was. Daarom 

worden op last v~n de Stutcn Vü.n VlaandPren gedurende 

het ganse jaar herstellingswf'rken uitgevoPnl aan de for
ten en ha rakken ( 6S). 

Te Hansheke breekt op hf~t einde van de maand 

oktoh1~r ló:H de Z:> gevreesde « contagieuse » ziekte uit 

ondf~r de soldah·n van de Oudhurg. Zij zullen er vPr· 

159) HM;. Oudl111rg nr 201, f" 70 r". 

160) HM;. Oudburg nr 201, l" 70 v". 

I (J I) J. W. WIJ.'\ : 1\ rijg.~b,.drijvf'n mult•r f'rt•dt•rik-llt•Tidrik · All"( I'· 
nwru• c;,~,whi"drniK ,J,·r N,.,J,.rfund,~n. JJ,.,.J VI . 1953; p. 267. 

1()2) HAC;. Oudi11Jrg ur 201, f" 71 r". 

16:1) HAC;. OudiHJrfol ur 201, f" 7:J v". 

IM! HA<;. Oudburg nr 201, l" 75 v". 

I{):ÏJ J. IHJONIJ'J': StatNI nm V!tuuuf,.rtm, nr" 57, 67, 86, 105, 12·1.. 



pleegd en bijgestaan worden door de Zwarte Zusters en 
de Paters Cellebroeders te Gent ( 66 l. 

Zou er in 1632 hetrekkelijk weinig gebeuren, toch 

zat de schrik er reeds in bij de bevolking. Einde mei 

waren er reeds heel wat mensen op de vlucht, hoewel 

ner~ens enig spoor van de vijand te bekennen viel (67). 

Op 9 september 1632 vraagt Graaf Fonteyne vanuit 

Westkapelle versterking aan de Oudbur~. De vijand ligt 

immers met 120 schepen en twaalf ponten met geschut 

vóór Rammekens en heeft het ongetwijfeld op Vlaande

ren gemunt. In allerijl worden hem de bestbewapende 
mannen gestuurd ( 68). 

Ondertussen had de pest, die het jaar tevoren te 

Hansbeke woedde, zich thans uitgebreid tot Meulestede, 

waar zij voortdurend toenam ( 69). 

In het jaar 1633 doen er hardnekkige gemchten de 

ronde dat de prins van Oranje zich zou willen meester 

maken van de vestingen Hulst en Sas-van-Gent, toen nog 

in Spaanse handen. Deze vestingen worden van mond

voorraad voorzien ( 70). De forten aan de Sasse en Brugse 

Vaart worden eveneens hersteld en grondig na~ezien (71). 

Op 31 augustus 1633 laruit graaf \'rillem van Nassau. 

Op 6 september 1633 ligt hij met zijn troepen rond 

Brugge ( 72). Op 8 september wonlt Filippine aangeval

len en valt reeds op 11 september in de handen der Hol
lall!lers (73). Hierdoor lag het noordelijk deel van de 

ÜIHlhnr~ rechtstreeks onder vijandelijke druk. 

Op 27 september wonlt er vanuit Evergem gerappor
teerd dat (Ie vijand met een grote troepemnaeht over 

(66) RAG- Oudburg nr 201, f" 127 v", 129 r". 

(67) RAG. Oudburg nr 202, f" 61 v". 

(68) RAG- Oudburg ur 202, f" 108 v". 

(69) RAG. Oudburg nr 202, f" 131 r". 

(70) J. DHONDT: Staten t•an Vlaanderen, nr 309. 

(71) Idem nr 415. 

(72) l•lern nr 437. 
(73) Idem voetnota p. H. 
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Wippelgem-brug is gepasseerd, richting Brugse Vaart. Al 

het beschikbare krijgsvolk wordt samengetrokken op de 

Brugse Vaart tussen Yintlerhoute en Mariakerke (74). 

In 1634 wordt de verdediging van de Brugse Vaart 

opgenomen door Ierse troepen in Spaanse dienst. Zij zijn 

vooral gelegerd in het groot fort St. Filiep te Bellem. V au 

hieruit doen zij de bewoners aan weerszijden van de 

Vaart, zowel in het Contributieland als daarbuiten, zoveel 

overlast aan dat het klachten regent over hun wangedrag. 

Het begint in het Land van Nevele. Ondanks een uitdruk

kelijk verbod trekken zij daarna het Contributieland bin

nen en er komen klachten uit Evergem (75 l, uit Zomer

gem ( 76), waar zij met bedreiging van executie matras

sen, hout, haver en stro opeisen. 

Ondertussen treft het Contributieland een meuwe 

ramp. Door de ontvanger der contributie zullen repres

saillemaatregelen getroffen worden onder de vorm van 

dubbele contributie (77) en ophalen van gijzelaars, om

dat hetzelfde gebeurt door de Spaanse regering in de 

meierij van Den Bosch, Spaans contributieland. Eens te 

meer moest de eenvoudige bevolking het gelag hetalen 

van de drijverijen der machthebbers. 

Op 22 mei 16:~4 worden de pastoor van Wondelgem, 

heer Jan van der Beken, de pastoor van Kluizen, heer 

Lamherlus van Hoeyen, en de r;chout van F.vergem, heer 

Filiep van der Meulen, gevangen genomen als gijzelaars 

en aanvankelijk naar FiJi ppine en naderhand naar Mid

delhurJ?; overgebracht ( 78). Heide eerstgenoemdt'n hieven 

in gevangemchap lot IS septembPr 1(}3.5 ( 79). Ook de 

pastoor te Bassevelde werd 12:evangt•n genomen en mee

gevoerd naar IJ zendijke, waar hij tot 7 augustlts 163.5 
gedetineerd hleef { 80). 

lH) HAG • Oudl.ur~o~ nr 20:$, f" 911 v". 
175) HAf;. Oudl.ur~o~ nr 201, f" )() r". 

176! HAf;· Oudl.ur~o~ nr 201, f" 1 I r". 
177) HAf;· OudiiiJrj.lnr 205, f" 15 r"; nr 2116, f" 22 r". 
17RJ HAr;· Oudl.ur~o~ nr 201, f'' J:! r". 

179) HAl; • J),·k. ViH. 16:!5; lluw,·lijkHn·~o~iHif•r EVI'rl(l"lll 1626-16J:i. 
lflf)) HAl;. lfuw,·lijk~<r~J(ÎHif'r Ev,·rJ.If•m 1626·1613. 
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Deze retorsiemaatregelen hielden aan tot 1639. Op 

19 februari 1636 werden de pastoors van Assenede, Boek

houte, Ertvelde en de onderpastoor van Assenede gevan
kelijk weggevoerd ( 81 ) . In november 1638 volgde de 
pastoor van Zeizate ( 82). 

De deken van Evergem rapporteert dat hij in 1634, 
omwille van de vijandelijke troepenmacht, de parochies 

Assenede, Boekhoute, Ertvelde, Evergem, Sleidinge en 

Wondelgem niet bezoeken kan 183). Hijzelf kon van 

1634 tot 1639 te Evergem niet resideren. Hij leidde een 

zwervend bestaan. Zijn Evergemse parochianen werden 

afwisselend bediend vanuit H. Kerst I Gent), de bidplaats 

te Langerbrugge I private kapel), de kapel te Meulestede, 
Oostakker en geruime tijd (1638-39) vanuit de St. Jakobs

kerk te Gent. Het eerste huwelijk dat te Evergem geslo
ten wordt dateert van 4 juni 1639 (84). Bijna 6 jaar was 

pastoor-deken Jan Ondermaercq afwezig geweest ! 

De andere parochies uit de contributieparochies van 

de Oudburg veq!;ing het niet veel beter. 

De pastoor te Waarschoot, heer Lieven Neerynck, 

vluchtte einde 1634 buiten het Contributieland over de 

Brugse V aart te Lovendegem 185). 

Zijn opvolger J au Genijn verbleef in 1636 te .1\leren

dree. De pastoor van Lovendegem verbleef te Lovende

gem-brug, eveneens huiten contributiegebied. 

De pastoor van Sleidinge verbleef over de vaart in 

het kasteel te Vinderhoute, die van Knesselare te Aalter 

(ter Woestijne), die van Honsele-Oostwinkel te Hansbeke, 

die van Zomergem te Meremlree, die van Ursel te Bellem 
en de pastoor van \Vondelgem na zijn terugkeer uit ge

vangenschap te Menlestede ( 86). 

(81) RAG. Huwelijksregister Evergcm 1626-1M3. 
(82) RAG. Oudburg nr 208, fo 115 r•. 
(83 l RAG . Dek Vis. 1634, K 6235. 
( 84) RAG . Huwelijksregister Evergcm 1626-16-13. 
( 85) Gemeentehuis Wuarsehoot, Gt'hoortcrt•gistcr 1631-1635. 
(86) RAG- Dek. Vis. 1636-1637, K 6236, K 6237. 
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Al de pastoors van het Contrihntieland, zonder uit

zondering, hadden zich dus tot 1639, om veiligheidsrede

nen buiten dit repressaillegebied moeten houden. De 

meesten vestigden zich aan de zuidzijde van de Brugse 

Yaart om van daaruit nog enig contact met hun parochia

nen te kunnen houden. 

In het voorjaar 1634 zijn er geruchten dat de vijand het 

Sas-van-Gent wil innemen ( 87). Graaf Fonteyne stelt zelfs 

voor, dat de reeds zo zwaar geteisterde hoeren van het 

Contributieland, hun oogst aan de vijand zouden onttrek

ken (88). 

~-anneer de vijand inderdaad landt te Filippine op 

ï september 1634 hesehikt de kasseirij slechts over 30 sol

daten ( 89l. Gelukkig gold het hier eens te meer een af

leidingsmaneuver. 

Op 2 maart 1635 dringt de gouverneur-generaal van

uit Brussel er op aan dat de vesting Sas-van-Gent en de 

forten tussen het Sas en Hodenhuize zouden in orde ge

bracht worden. Al deze forten zullen bezet worden door 

troepen van het garnizoen van 't Sas I 90). 

Op 9, 10 en ll mei tracht Graaf Fonteyne met zijn 

troepen het fort Filippine te heroveren, maar de tocht 

loopt op een grandioze mislukking uit 191 ). Enkele we

ken later tracht graaf Fonteyne zijn nederlaag goed te 

praten door er op te wijzen dat de vijand met 36 com

pagnies nabij Filippine ligt en dat hij zelf nooit over zo 
weinig voetvolk hesehikt heeft I 92). 

Omdat men zich aan een helegering van het Sas-van
(;ent verwacht hef'!luiten de Statt~n er onmiddellijk voor
raad naar toe te sturt•n (<J:J l. 

187) J. JHJONOT: Stau•n mn Vlamulr•rM ur 597. 

188) J. JJIJO.\IJYf: Staum ''tm Vlarmdt•rr•n nr 672. 
189) HAf;. Ou!lhurf( nr 20J, f" 74 v". 

190) J. IJJfONDT: Sttllrm f)(Jn Vlrwndr•rr•n nr H5. 
191 I J. IHfONIYT': StatPn r·an Vlrwndr•rr•n nr 787; HAC;. Ou!lhurj.~ 

nr 205, f" :!7 v". 

192) J. IHIONDT : Statr•n nm Vlmmdnr•n ur HOL 

193) J. DIIONDT: StatPn t'IITI Vltlrmdt•rt•tl nr ll02. 

I.~:; 



Ondertussen beslist men alvast de forten langsheen 

de Brugse V aart met 22 compagnies te versterken. De 

Staten menen dat dit aantal eigenlijk toch wat te veel 

onderhoud vergt voor de landslieden en vragen aan Graaf 

Fonteyne indien het niet beter ware, er wat soldaten weg 

te trekken ( 94 ) . 

De parochies van het Contributieland bewegen he

mel en aarde om de retorsiewet, die hun dubbele contri

butie doet betalen, te verminderen. Zij worden slechts 

matig gesteund door de Centrale regering te Brussel (95). 

Ook de gevangen pastoors uit het Contributieland, die 

om een toelage tot hun invrijheidsstelling verzoeken, 

worden afgewezen ( 96). 

Zoals wij hoger reeds schreven nam de vijand in het 

Contributieland voortdurend repressaillemaatregelen. Zo 

werd in juli 1637 de bargie van Jan de Voghele op de 

Brugse V aart door de vijand aangerand en werden enige 

passagiers aangehouden. De Staten van Vlaanderen beslui

ten hierdoor het militair geleide van de bargie te ver
sterken ( 97). 

Steeds om de vijand op te wachten lag Fonteyne 

tijdens de maanden mei en juni 1638 gedurende 36 dagen 

te Hansbeke en Bellem ( 98). Later lagen er eveneens de 

troepen van kolonel Crequi ( 99). Hoewel de retorsie

maatregelen van de vijand in 1639 ophielden, bleef de 

vijandelijke militaire druk toch aanhouden. Op 17 juni 

1639 landde hij opnieuw te Filippine ( 100). 

De Sasse Vaart en meteen de N.O.-toegangsweg tot 

de kasseirij werd afgesloten door het leggPn van een vlot
hrug over de vaart nabij H<ulenhuize (lOl). Door de 

(94) 
(95) 

(96) 
(97) 
(98) 

(99) 
(100) 

(}()1) 
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J. OHONOT : Staten !'an Vlaanden•n nr 930. 
RAG- Oudhurg nr 206, f" 89 v". 

J. UHONDT : Staten t'a" Vlaamlert>n nr 1375. 
J. DHONDT : Staten mn VlaandPren nr 1536. 

RAG- Oudburg nr 208, f" 58 r". 
RAG- Oudhurg nr 208, f" 6:{ r". 
J. W. WIJN : KrijgsbedrijVf'TI onder Fn•deril.·-llendril.: - Alge
mene Gesdtiedenis der Nederlurulen. Deel VI · 1953, p. 277. 

RAG - Ondhurg nr 209, f" 6:1 r". 



waakzaamheid der Spaanse troepen kon het Sas-van-Gent 

niet genomen worden en op 31 juli scheepten de troepen 

zich opnieuw in. 

Ook de verdedi~ingslinie van de Brugse V aart wordt 

wederom ter hand genomen (102). 

Terwijl de vijand nieuwe dwangmaatregelen treft in 

het Contributieland worden de parochies Nevele, Aalter, 

Ruiselede. Bellem, Hansbeke, Mariakerke, Merendree, 

Yinderhaute en Drongen ervan beschuldigd de vijand 

geheime contributie te betalen (103). 

Opnieuw wordt er in het voorjaar van 1640 een brug 

gebouwd voor Rodenhuize om het kanaal af te sluiten 

110-t). 

Op 17 mei 1640 landt Frederik Hendrik met een zeer 

sterk leger te Filippine. De zuidelijke vleugel onder Hen

drik Casimir heeft tot opdracht de Brugse Vaart over te 

bteken. Hij slaagt er niet in en daardoor is de voorgeno

men aanval op Brugge mislukt. Het Hollauris leger ver

bleef dan nog een maand lang te Maldegem (lOS). Tij

dens deze kritische maanden la~en de dorpen huiten het 

Contributieland volgepropt met soldaten en werkten da

gelijks 300 man uit de Oudburg aan rle Brugse Vaart 
( 106). 

De fortificatie aan de zuidzijde en het applaneren 

der dijken aan de noordzijde werd krachti~ ter hand 
genomen f I 07). 

Tegen half-maart 1641 moet het werk voltooid ZIJn. 

IJe horlltwering aan dr~ zuidzijde zal 7 voet hoog zijn en 

hinm~n en huiten van helworlijk plakwerk voorzien zijn. 

lJf!l werk werd in Mtroken van :wo tot 500 rtH~den aanhe-

I 1112 I J. I H JO.\ fJT : Stalf'll r•tm Vlamult•rt•TI nr 2-1.0 I. 
IlO:!) HM;. Oud!.urg nr 209, f" 121l v". 

1100 HAf;- Oudl11rrg nr 210, f" 59 r". 

I I 05 I J. W. W U~ : K rijg.~fu,dri jr'f'fl mrd1•r Frr•,ft•rifr.l/l'lrdrik • A 111:1'· 
1111'111~ ( ;I'Krhil·dNriH dl·r Nl·dl·rlurHII'II, I ll·d V r • 1953, "· 27R. 

110()) HAl;. Oudl111rg nr 210, f" M r". 

1107) HAl;. Oud!.urg rrr 210, f" IJl v". 

I. t.:> 



steed (I 08), met het groot fort St. Filiep als centraal ver

dedigingspunt. 

Soldaten van de Sasse gouverneur maakten zich op 

29 november 1640 schuldi~ aan afpersingen te Waarschoot 

en Sleidinge (I 09). Engelse troepen die het kanaal be

zetten, gaan zich eveneens aan « foulen » te bui ten ( ll 0). 

Evenwel in de nacht van 12 augustus 1641 slaagt een 

vijandelijke groep erin het kanaal over te steken nabij 

Vinderhoute, de pastoor en 2 landslieden gevangen te 

nemen zonder dat de Engelse bezetting der forten iets 

noemenswaardigs ondernomen had (lil). Dit voorval 

deed opnieuw de waakzaamheid aan de vaart verstevigen. 

De Oudbur~se forten lan~s de V aart werden als vol~ be
mand: 

Mariakerke : Korporaal Moetschilder + 7 soldaten + 
6 landslieden ; 

Galgen/wek : 3 soldaten + 5 landslieden ; 

Bierstnl : 4 soldaten + 5 landslieden ; 

Lembeekgut : 8 soldaten + 3 landslieden ; 

Durmen :· Korporaal J eroen van Aken + 9 soldaten + 
3 landslieden ; 

Schipdonk : 8 soldaten + 4 landslieden. 

Hansbeke : Korporaal Meerschaert + 9 soldaten + 3 
landslieden (ll2). 

De inval van de vijand in Vlaaanderen ~ebeurde dit 

jaar vrij laat. Op 13 september 1641 landde hij te Filip

pine, eens te meer met de bedoelin~ het Sas-van-Gent in 

te nemen. 

Ook deze po~in~ mislukte en de n•st van de maand 
september la~ het Hollands leger verschanst te Assenede 
(113). 

(108) RAG. Oudburg nr 211, los blud. 
(109) RAG. Oudburg nr 210, fo 136 r". 
(110) RAG. Oudburg nr 211, f" 69 v0

• 

(lll) RAG. Oudburg nr 211, fo 76 r 0
• 

(112) RAG. Oudlmrp: nr 211, fo 8,1 r 0
• 

( 113) J. W. WIJN: Krijgsbedrijven em.der Frederil.:-llendril.· • Al~tl'· 
mcne Geschiedenis der Nederlundt'n ; Dtwl VI • 1953, p. 280. 
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Bij het horen van dit nieuws was de kasseirij op

nieuw in alarmtoestand. Gewapende landslieden en Span

jaarden betrokken in allerijl hun verdedigingsposities 

aan de vaart van Mariakerke tot Aalter ( 114 L 

Rond deze periode lagen er op de zuidzijde van de 

Brugse Vaart vanaf Gent tot aan de kasseirijgrens (Aal

ter) volgende schansen : Vcwrnewijkfort, Galgen/wek, 
Bierstal, Lare-fort, Lembeekgat, Dunnen, Schipdonk, 
Ha.nsbeke, Groot Fort St-Filiep, Bellem-fort, ter Goten, 
Oostmeulen, Aalterfort, Nieuwendamme, Grammere en 

Hoekstraatfort (zie kaart Oudhurg). 

Ook tijdens het jaar 1642 wordt Vinderhoute, dat 

men onder contributie wil brengen, door vijandelijke 

raids geteisterd. De wethouders vragen hulp om de 

vijand te weerstaan ( 115). Het Contributieland wordt 

lastig gevallen door avonturiers van alle slag. Klachten 

komen binnen uit Evergem, W ondelgem, Lovendegem, 

Bellem en Sleidinge ( 116). 

Ook de Sasse Vaart wordt opnieuw versterkt. De 

Staten van Vlaanderen doen vijf stenen redouten houwen 

tussen de forten Menlestede en Langerbrugge (117). 

Op 11 april 1643 onderneemt de vijand een mislukte 

raid op de hargie te Bellem. Hij laat er zijn buit en twee 
gevangenen achter (ll8). 

Op 2 juni verwittigt Don Carolo Guasco, opperbevel

hebber der Spaanse strijdkrachten in de Nederlanden, 

de bezetting van het Fort St. Filiep, bestaande uit keur

lingen en soldaten, dat een inval van de vijand nakend 
IS (ll9). 

Daar het duidelijk was, dat de vijand het oog had 

op Hulst en het Sas-van-Gent, werden de troepen in aller-

(114) RAG- Oudburg nr 211, {0 90 vo 

015) RAG · Oudburg nr 212, fo 34 r 0
, 45 v 0

, 

1116) RAG- Oudburg nr 212, {0 46 V0
, 77 r 0

, 87 r0
, Il3 r 0

, 

017) J. OHONOT : Staten van Vlaanderen nr 3155. 
(118) RAG- Oudhurg nr 213, {0 40 V 0

, 

(119) RAG- Oudburg nr 213, {0 67 v0
, 
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ijl naar Zelzate, Stekene en Hulst gestuurd (120). Het 

College zorgt er voor dat de vaart van Rodenhuize naar 

Hulst uitgezuiverd wordt, opdat de schepen met soldaten 

spoedig zouden kunnen vertrekken ( 121). Men laat even

eens loopgrachten aanleggen tussen Menlestede en Ter

donk ( 122). Aldus is de Sasse V aart stevig in handen der 

Spanjaarden .De vrijgekomen posten op de Brugse Vaart 

worden door landslieden bezet ( 123). 

Wanneer de vijand op 25 juni 1643 landt in Hul

sterambacht is het element der verrassing alleszins uitge

sloten. Steeds stromen er versterkingen toe naar het be

dreigde gebied. Rodenhuize, de sleutelpositie in het ver

dedigingssysteem van de Sasse- en de Moervaart, is bezet 

door 300 landslieden van de kasseirij en door 1.000 nu
ters, onder bevel van Don Andrea Cantelmo ( 124). 

Een tweede landing op 3 juli 1643 nabij Filippine 

levert evenmin al enig succes op. Tot 23 augustus lag het 
leger verschanst bij Assenede ( 125). 

Het volgende jaar worden, op een bericht van de 

nakende aanval der Hollanders, de vestingen Hulst en 

Sas-van-Gent van voorraad voorzien (126), en wordt het 

groot fort St. Filiep door 214 man bezet (127). Inderdaad, 

op 8 juni 1644 landt Frederik-Hendrik te Filippine om 

over Assenede naar Zeizate te marcheren. Aanvankelijk 

scheen ook deze expeditie te mislukken. Door een schijn

maneuver evenwel weet de Prins de aandacht van de 

Spanjaarden af te leiden, en trekt op 27 juli 1644 met zijn 
leger omtrent Tenlonk over de Sasse Vaart (128). Yan 

toen af was het lot van Sas-van-Gent bezegeld. De vesting 

(120) RAG. Onrlhmg nr 213, f" 68 r". 
(121) RAG- Oudhurg nr 213, f" 70 r". 
(122) J. OHONDT : Staten t>an Vlaanderen nr 3369. 
(123) RAG. Oudhurg nr 213, f" 72 v", 74 v". 
(124) RAG - Oudbmg nr 213, f" 82 r". 
(125) J. W. WIJN : Krijgsbedrijven onder Frederik-flendril.·- Algt'· 

rnene Geschiedenis der Nederlanden. Ded VI · 1953, p. 281. 

(126) J. DllONDT : Statt•n r•tm Vlaarrdert•n nr 3683. 
(127) RAG- Oudburg nr 2J.1., f" 59 r". 
(128) J. I>HONIJT : Staten r•tm Vlaanderen nr :l722. 
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viel onge,·eer een maand later. Het Contributieland van 

de Oudburg lag nu nog directer onder de greep van de 

vijand. De uiterste oostpunt van Evergem bv. lag slechts 

10 km verwijderd van het Sas. 

Steeds hadden kleine penetraties plaats in het Con

tributieland. Op 2 juni 1644 had er op het kerkhof te 

"·aarschoot een bloedig treffen plaats tussen de konink

lijke (Spaanse) en Staatse (Hollandse) soldaten. Aan 

weerszijden vielen er doden. Aldus moest het kerkhof op 

4 oktober van hetzelfde jaar omwille van de ontheiliging 

door de landdeken van Evergem herwijd worden (129). 

In het jaar 1645 zou Zuid-Meetjesland helemaal onder 

de voet gelopen worden door eigen en vreemde legers. Op 

ll juni 164.5 landen de Staatse troepen nabij het Sas-van

Gent ( 130). 

Naar Rodenhuize worden er 300 man gestuurd, die 

zich zullen verenigen met de troepen van de hertog van 

Lorreinen, die in het land van Waas aangekomen is (131) 
« omme te resisteren den Vijant ». De Staten van Vlaan

deren geven aan de magistraat van Gent opdracht om 

aan het fort van Rodenhuize een magazijn voor buskruit 

te laten oprichten (132). 

Op 26 juni zijn bijna alle ingezetenen van Z.-Meet

jesland ter oorzake van « de logementen ende ruïne van 

de respective Leghers ghecampeert binnen 1leser Cassel
rije '>gevlucht (133). 

\V anneer op 24 september 1645 het Frans leger even

eens op de Hrugse Vaart verschijnt (134), lijkt een ramp 

onafwendbaar. Twee dagen nadi1~n zijn alle schansen en 

forten van de Vaart in hun rnad1t. Op 2H september had 

1129) Gi'mN~ntdllliM WaurKdHHII, p;clworll•rc~fl:i~ll·r. 

1130) J. W. WJJ:'-' : K rijgslwdrijvf!ll mult•r Frt!dt•rik./hmdrik. Alp;c-
rn<•nc~ l;c·Krhi"clc~nia cler Ncdc•rlundcn. Deel VI • 195:1, p. 21!3. 

( 131) HAl;. Oudhurp;nr 215, f" 13 r". 

( 1:!2) J. IHIONIJ'f: Stalt'" VIJfl Vfumult•rt•fl nr 1069. 

11:!3) HAl; • Ouclhurp; nr 215, f" 55 r". 

I J:l ~~ Si111IH 21 juni 1635 Wllrl'll Spanje~ l!ll Frunkrijk rnet c·lkuur in 
cHJrlop;. 
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te Lovendegem de ontmoeting plaats tussen de Prins en 

de Franse legerhoofden. Daarna gingen zij elk hun weegs. 

De Staatse troepen trokken door het land van Waas 

en veroverden op 4 november de langhegeerde vesting 

Hulst ( 135). 

Begin oktober 1645 wanneer de heide vijandelijke 

legers uit Z.-Meetjesland waren weggetrokken, worden 

de soldaten van de kasseirij verzocht, de gevluchte in

woners die met hun vee wensen huiswaarts te keren, alle 

mogelijke hulp te verlenen (136). 

Begin juli 1646 landt Frederik-Hendrik een laatste 

maal te Filippine en Sas-van-Gent ; het Hollands leger 

marcheert langs de Sasse V aart, maar trekt dan af in de 

richting Antwerpen (137). 

Einde 1646 zijn de « Landslieden In deel In haerlie

der huysen ghekeert » ( 138). Overigens is de kasseirij 

totaal uitgeput « door de logementen van de leghers ghe

deurt hebbende vijf ofte ses Jaeren lanc gheduerende en

de alsnu noch ]eghenwoordigh liggende» (139). 

Weerom werd de plaatselijke bevolking veel overlast 

aangedaan door muitende en deserterende soldaten. Op 

4 mei 1647 werd de burgemeester van Bellem zijn scha

pen en lammeren afgenomen door soldaten op konvooi

dienst (140). 

De contributieparochies Zomergem en Lovendegem 

klagen dat zij hijzonder lastig gevallen worden door de 

garnizoenen van Nieuwpoort en Brugge (141). 

Wanneer eindelijk op 5 juni 1648 te Gent de Vrede 
van Munster wordt afgekondigd, kan de griffier van de 

(135) J. W. WIJN : Krijgsbedrijven onder Frederik-llendrik. Alge· 
mcne Geschiedenis der Nederlanden. Deel VI · 1953, p. 283. 

(136) RAG . Oudburg nr 215, ro IlO v". 
(137) J. DHONDT : Staten t•an Vlaanderen nr 4284. 
(138) RAG. Oudburg nr 216, {0 125 r 0

• 

(139) RAG. Oudburg nr 216, fo 67 r0
• 

(140) RAG. Oudburg nr 217, fo 27 v". 
(141) RAG . Oudburg nr 217, f" 92 v0

• 

150 



kasseirij terecht gewagen van « den Blijden Dagh, heelent 

verschijnende» (142). 

Door deze V rede, die weliswaar de Schelde en de 

Sasse Yaart sloot, werd het Contributieland, tussen de 

Brugse en de Sasse Vaart, van zijn drukkende last, die 

het 27 jaar lang getorst had, ontheven. De uitputting, zo 

financieel als economisch, was totaal. 

ALGEMEEN BESLUIT 

De periode 1621-1648 - na de korte opflakkering 

tijdens het Twaalfjarig Bestand - betekent voor onze 

Z.-Meetjeslandse dorpen een nieuw tijdperk van econo

mische en sociale achteruitgang. 

Het gebied vervat tussen de Brugse en de Sasse Vaart, 

is gans deze periode onder contributie van de Staten der 

Verenigde Nederland en. De bloeiendste parochies van 

de kasseirij lagen aldus vrijwel geïsoleerd van de rest, 

onderworpen aan de zware last der brandschatting. Bij

zonder hatelijk waren de retorsiemaatregelen tijdens de 

periode 1633-39. 

De Brugse V aart, behoorlijk versterkt door een reeks 

forten, is voor de Hollandse en later eveneens voor de 

Franse troepen een strategische trekpleister van belang 

geworden. 

De Z.-Meetjeslandse dorpen huiten het Contributie

land ondergaan er de last van voortdurende bezettingen 

en vijandelijke raids, zonder op een afdoende bescher

ming van eigen troepen te mogen rekenen. 

Tenslotte als gevolg der voortduremie landingen van 

.Fredf~rik-Hendrik in lwt N. van Vlaanderen met tle erhij 

horende trof~penhewegingen heerHte er efm bestendige en 

alurH~nde nnMJHt in het Meetjealand. 

Achiel DE VOS 

(}12) HAC;. Outliturg nr 218, (" 59 v''. 
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BIJLAGE 

5 JUlll 1648 · Publicatie van de Vrede van Munster door 

het College van de Oudburl!: te Gent. 

«Actum v Junij 1648, present de heeren Mher Jan 

Baptista della faille, Ruddere, heere van Nieuhove, Bail

liu, Mhers Jan de gruntheere, heere van Annayng, voor

man, Jacques Borluyt, heere van Schoonherghe, Mher 

Emanuel Ballet, Ruddere, heere van Leeuwenhurch, Mher 

Jooris van Seclyn, heere van Caperycke, Jr Antheunis 

Nieulant, J r Jan van Scheyngen, de advocaeten van ham

me, Piers, dheeren Laureins van der hael!:hen, Pieter van 

Aelsteyn, Loys Blanquaert. 

In ghevolghe van de resolutie die ghenomen was, 

bijden Collegie up de anghename brieven ende adverten

tie den derden deser tot de publicatie van den ghe

wenschte Vrede, df>n Blijdf>n dagh heelent verschijnende 

om de selve publicatie te vulcommen ende vercondighen, 

Soo is de selve alhier Inder Vormen ende manieren ghe

effectueert bij lecture van Mr heyndric dhamere advocaet 

en greffier deser Casselrije ten overstaen van den heer 

Bailliu, voorman ende leemannen hier vooren ghedenom

meert, Sijnde de plaetse ordinaire voor de Pilaeren van 

desen Casteele verciert ende ghesolenmiseert met de ~7 ac

penen van Syn Majesteyt onsen ghenaedighen heere als 

grave van Vlaenderen up deen, ende elandere sijde ghe

blasonneert de W aepenen tleser Casselrije bespreyt up 

een groen Cleedt met twee Cronografica, wesende alsdan 
outrent den elf huren voor den Middagh voor welcker 

tijt te weten seer outrent ofte voor den thien huren oic 

ghedaen de selve publicatie ln het Consistorie van l\[ijn 

heere van den lbede In Vlaenderen ten bijwesen van 

Miehiel Maurissens, herault, ghekleedt metten Waepen

rock en tijtele van VlaendereiL 

Formulair vande publicatie. 

Men laet ul .weten dat tm· heeren godts almachtieh 

ende tot welvaen'n ende Ruste van tgheheel kerstenrijck 
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eenen goeden vasten ghetrauwen eeuwigen ende onver

hrekelicken Peys ende Yrientschap ghemaeckt veraccor

deert en ghesloten Is tusschen den Conync onsen heere 

ter eender sijde ende de heeren Staeten generael van de 

Yereenichde Nederlanden ende Provincies der selver res

pectivelic ter andere, voor hem alle heure konync Rijeken 

Landen ende heerlicheden Vassaelen ende ondersaeten 

ende dat bij middele van voors. Pays eendrachticheyt 

ende accord, he ure Y assaelen ende ondersaeten sullen van 

Nu vortan mogen gaen emumen handelen verkeeren ende 

conventeeren In de konyncRijken landen ende heerliche

den van beyde sijden soo wel ter see als te land, coopmans 

ghewijse ende anderssins vrijelic ende onbeledt ghelijc 

sij voor de oirloghe ghedaen hebben ende vermoghen te 

doene. Ende Bevelt men van weghen Sijn Majesteyt alle 

de onder haer Subjectie ende onderdaenicheyt gheseten 

dat sij van nu voortau de voors. Pays onverbrecelic ende 

sonder eenighe contraventie onderhanden ende observe

ren op pijne van ghestraft te worden als Innebrekers van 

de voors. Peys ende tractaet souder eenighe gratie ofte 

verdragh. Onder stont, 

Ghepubliceert ter presentie van tvolle hoff ende as

sistentie van den herault des graefschap van Vlaenderen 

'lichiel Wanrissens ghekleedt met sijnen Wapenrock ter 

hijwesen van de advocaeten, Procureurs, deurwaerders, 

messagiers van den hove ende meer andere Bijstaenders 

dezen vijfden Junij 1648 hij mij greffier van den voors. 
Raede. 

Ond . .J. Massenau. » 

HijbarchiPf Gent, fond.~ OurlfJurg nr 218, f" .59 v• (Copij). 
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OVER LEi\IBEKE EN ZIJN HEHEN 

Een kritisch onderzoek van de lijst van de heren van 

Lembeke door Neelemans gegeven in zijn «Geschiedenis 

van Lemheke » {1872) brengt enkele tegenstrijdigheden 

aan het lich~ die doen vermoeden dat deze schrijver 

- door een romantisch beeld op te hangen van deze 

heren - de eigenliefde van de toenmalige dorpsbewoners 
wenste te strelen. 

Dat er een familie « van Lemheke » heeft geleefd, 

staat wel huiten kijf ; nochtans of zij ooit heren van 

Lemheke geweest zijn valt sterk te betwijfelen en is alles

zins onmogelij!.. van 1240 af. 

In de maand april van dit jaar immers vergunden 

1 oanna van Constantinopel en haar gemaal Thomas van 

Savoie als gravin en graaf van Vlaanderen een keure aan 

Eeklo en aan he!: Amb:tcht ervan (waarin de parochie 

Lembeke en een ge(leelte van de parochies Adegem en 

St. Laureins hegrepen waren). Neelemans drukt deze 

keure, die in het st~ds~rch:!~f te Eeklo bewaard wordt, af 

in zijn Geschiedenis van Eeklo ( 1 e deel, blz. 135). Lui

dens deze keure was het ber.tuur van deze stad en van 

haar ambacht, s:tmenge!!teld uit een Baljuw, een Schout 

en zeven schepenen, waarvan 4 uit Eeklo en 3 uit Lcm

beke. Deze twee parochies h:u]dPn dus (~f.n gemeenzame 

wet. 

Welnu, als de ~J:ravin van Vlaanden~n e(•n keure ver
leende aan EPklo (waarin ook L(~mlwke be~repen was) 

meen ik wel dut zij deze pbalt;en bezat en hlijkt de me· 
ning van Ncelemans ve1·kf'erd al!! zou de lwerlijkhcid 

in die tijd todwiloord lwhlll'n nan llf't « lwroemd ge· 

slaeht van L•~mheke "· 

De opsnmminJ,!; van d(•ze lwrPn door die schrijver 
IJ;f~gev(•n i11 m.i. 11lechts in die mali' voor dn j:((~!!chiPdPniH 
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van onze gemeente belangrijk : dat zij als naamdragers 

van Lembeke een vermoeden doen oprijzen dat zij eer
tijds (alleszins vóór 1240 I misschien heren ervan zijn 

geweest (zie Bijlage ll. 

Slechts één dezer heren wordt in verband met onze 

gemeente genoemd : namelijk Eustachius als Ie getuige 

in een charter van febr. 1262 (nr 752 Chartes et docu

ments de l'abbaye de St. Pierre au Mont Blandin à Gaml 

- A. Van Lokeren 18681. Tekst volgens deze uitgave : 

« Gérard dit Ie diabie et Elisabeth son épouse don

<< nent quittance à l'Abbaye de la somme de deux mille 

«cent cinquante livres, dix sols, import du prix de la 

« vente qu'ils ont faits à celle-ci, au Chapitre de Tournai 

«et à l'Abbaye de Felines, des dîmes qu'ils possèdent à 
« Caprijke, Lembeke, Eeclo St. Croix ( Oosteeklo I, Basse

« velde, Piete et lieux voisins et reconnaissent qu'Egide 
« de Machline, bailli de Gand à la requête de la comtesse 

« Marguerite et en présence de ses hommes de fief à savoir 
« les Chevaliers : Eustache de Lembeke, Daniel de Bra

« ckele, Symon de V aernewic, Ga u tier de \V esseghem dit 

«Moer, les seigneurs Philippe de V alle, Syger de Hamme, 

« Daniel de Courtrai, Gautier Bussere de Bassevelde et 

« Rugnes de Afsne, après avoir publié eet acte de vente 
«dans les villages pn;cités, a mis les acquereurs en pos

« session des dites dîmes et a déclaré que la comtesse pn~

« nommé a renoncé à toute service féodal à leur égard. » 

Dit zon laten veronderstellen dat deze ridder heer 

van Lembeke was. Er dient nochtans aangestipt dat zijn 

titel niet aangeduid is. Had hij heer geweest dan had er 
waarschijnlijk wel gestaan : « Eufitache dominus de Lem

heke ... ». En alhoewel Eustache de Lembeke « honm1e 
de fief » (leenman 'i van Margaretlw wordt genoemd wil 

dat nog niet zeggen dat hij Lembeke in leen had, vermits 
het de Gravin zelf was die reeds in 1240 de keure aan 

Eeklo en Lemheke verleende. Daarbij mogen wij niet uit 
het oog verliezen dat er meer dan éh1 Lembt>ke bestond 
(Lembeke onder Manikkenrede in het !mul van Kadzand 

- Lembeke onder Tielt). 
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'lijn vermoeden is dat de geciteerde heren waar

schijnlijk eigendommen hadden in de genoemde gemeen

ten, maar of zij er leenheerlijke rechten uitoefenden 

werd nog niet achterhaald. Misschien brengt een onzer 

medewerkers ons op het goede spoor bij het onderzoek 

van een der bovengenoemde gemeenten. 

Sauderus in zijn « Verheerlijkt Vlaanderen, 1 e deel, 

ue boek » citeert : « In 't geslacht van Lembeke 't welke 

voormaals eigenaar van de plaats is geweest hebben ver

scheidene namen uitgeblonken ... » hetgeen eveneens niet 

heel klaar is en mede helpt verwarring stichten ; tenzij 

hij refeert op de heren van vóór 1240, waarvan hij echter 

geen enkele heeft vermeld (van vóór 1240). 

In 1271 bevestigde Graaf Gwijde van Dampierre de 

Keure van 1240 en verhoogde het aantal schepenen van 

6 op 9 (zes voor Eeklo en drie voor Lembeke (Charter 

van 16 december 1271 - Neelemans Gesch. Eeklo, blz. 

142). Op verzoek van het magistraat van Eeklo werd dit 

privilege nog bevestigd door Jan zonder Vrees de 27 no
vember 1414. 

De eerste schepen droeg de titel van voorschepen of 

burgemeester en was voorzitter van de raad. Alle hogere, 

middele en lagere rechtspraak werd door hen uitgeoefend 

en zij waren gemachtigd, met tussenkomst van de baljuw 

(afgevaardigde van de graaf), politieke ordonnanti(;n te 

maken en alle schikkingen te nemen tot nut van hun in
gezetenen. 

Het rechtsgebied der schepenen van de Keure van 

Eeklo stn~kte zich enkel uit over de hef~rlijkheid Lcm

hf~ke en niet over de heerlijkheid Aveschoot (waarin 

Harddare gei:ncJaveerd waR) dat f•f•n afzonderlijk hl'stuur 

had en g1~durend1~ ~~~~uwen in he:~.it hlef'f van de familie 
flauwed :~:oals wi.i verd1!r :~:uilen ;,o;i,·u. 

Ook lwt oostdijk l!'~deeltP va u J.,·mhf'ke (de \\'t•st
~otraat 1, alhof!Wf•l lll'hon·nd tol lu·t kPrkPiijl.. gf'hied df'r 
paroehi1! Oofollt!f•klo, wal"! PVI'lll'l'lll"l afhanl..f'lijk vart de 
K1~11m van J•:,·klo. 
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Sedert het begin der XIVe eeuw wanneer een minder 

getal schepenen voor de akten der «vrijwillige rechts

macht» (gracieuse rechtsmacht) vereist werd, zien wij 

dat de Schepenen van Lembeke met de uitoefening dezer 

rechtsmacht over hun ingezetenen waren gelast. 

De baljuw, schouten, burgemeester en schepenen 

werden door de Graaf benoemd en volgens het vorenge

noemd charter van 1271 werden de burgemeesters en 

schepenen door de graaf zelf of door zijn commissarissen 

jaarlijks vernieuwd bij de inzage van de jaarlijkse reke

nin~en. Deze vernieuwing of vermaking der wet geschied
de aanvankelijk op Lichtmis, maar een ordonnantie van 

Filips de Goede (l8e louwmaand 14451 bepaalde het tijd

stip ervan in maart of november. De schepenen van Lem

beke waren gehouden Keurbroeders te zijn van Lembeke 

en te Eeklo te wet te staan. 

Men werd keurbroeder en keurzuster van Lembeke 

bij geboorte, huwelijk of met wonen aldaar jaar en dag, 

mits alvorens ter ~riffie verklaard te hebben dat zij al

daar gekomen waren met het inzicht keurbroeder of 

keurzuster te worden. « Costumen en Usantiën van Eeklo 

en Lembeke », Rubr. IV, art. I. 

Uittreksel uit de stadrekenin~ van Eeklo over het 

jaar 1435 : 

« Item omme dies dat Ghosin de Maech van Lem

beke, Scepene van Lembeke vute ~heroupen was ende es, 

zo waren ~hezonden te Geml den XXsten dagh in April 

Joos Bruninc, hordtmeester ende Pieter de "''ulf Scepene 

die daer deden maken eene supplicacie an miine heeren 

vanden rade ghaende, verzoukende voorzienichede der 

up, die der af termineerden dat men den vors. Ghosin 

voor heml. ombieden zotuien met huerl. letters, dewelke 

coste VIII s.p. ende de hordtmeester ende Pieter de Wulf 

waren vute elc ij da~en lepeerde ende hadden elc viij s. 

sdaechs comt al... iiij lb. p. 

« Item den brief den voors. Ghosin ghegt>vt'n nam 

doch omme te Gent te ziine den xxviijstt'n dach van 
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April, daer dat ghezonden waren de Borchmeester, Jan 

van Zegbrouck her Pieters zone, die den vors. Ghosin 

verandwoorden dat nooit ghezien en was dat een poorter 

van ghend teclo of te Lembeke Scepene gheziin hadden, 

maer alle Scepenen die ziin sculdich tziine justiciable te 

wette ende vmmesse behoorende van allen zaken teclo 

nieuwers el bevryet tziine, met vele andere reden die zii 

der toe zeyden, daer up miine vors. heeren den voors. 

Ghosin zeyden binnen zekeren termine hem te ontpoor

terne ende te veryssuwe te Ghend ende vry justiciable 

ende enerbroeder te wordene te Lembeke, ende daer hijt 

niet en dede, quamen weder voor hem. zij zouden derup 

voorzienichede hebbene, dewelke persoonen elc vute wa

ren ij daghen tepeerde ende hadden elc xviij s. sdaechs 

comt. iij lb. xij. s.p. » 

Bij octrooi van Filips de Schone, graaf van Vlaan

deren de dato 2 oktober 1483, werd de schout en de sche

penen van Lembeke, alsmede de baljuw, schout, burge· 

meester en schepenen van Eeklo, jaarlijks zeven ponden 

parisis toegestaan te heffen op de inkomsten derzelfde 

stad, tot het bekostigen van « eene keerle of habijt van 

eenen couleure ende sorte, met zijden biezeken up deen 

zijden:~>, en die te dragen op alle feestelijke dagen pro
cessiën en vergaderingen (Neelemans : Geschiedenis van 

Eeklo - 2e deel blz. 30). 

Een ordonnantie van Maximiliaan en Maria van 

Bourgondië gedagtekend 4 december 14 78, deed verbod 

aan de wethouders van Gent, rechtsmacht uit te oefenen 

op de inwoners der stede en vrijhede van Eeklo en Lem
bcke (Ibid. 2e deel, blz. 92). 

Volgens een vonniH van de Haad van Vlaandt>r<>n van 

de l 0 Sf~Jltf~mber 1499, hadden de !!chep<>nen van Gent 

~f~m rechtsmacht op de kt~urhrocdcrH van Lcmhcke, en 

moehten dezelven te Gtmt niet aan~t~houden, noch opge
roepen wordt~n (Ibid. 2" deel, hlz. 10H 1. 

~ ltf~m ontfaen van dif~ van LPmlwke van dat haer 
~~oHtfm van den vij def•lc mt~1·r drou~lwn dan de profitt~ 
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die zij met ons effen ende ghelden jaerlyx. Draech dit 

jaer xxxj lb. xvj. s. p. » 

Ibid. over het jaar 1410 : 

« Ordonnance des commissaires ordonnés a cyr ce 
présent comte de par Monsieur. 

Een ander vonnis van dezelfde Raad, 29 mei 1528, 
heslist dat de keurbroeders van Eeklo enkel onder de 

rechtsmacht der wet van Eeklo staan, en niet elders dan 

binnen deze Keure mogen aangehouden worden (Ibid. 

2" deel, blz. ll4). 

De inwoners van Lemheke genoten dezelfde voor

rechten als die van Eeklo, daarenboven het zevende deel 

der profijten dezer stede, gelijk zij ook schuldig waren 

het zevende deel der lasten te hetalen (Charter van Graaf 

Loclewijk van Male, 12 oogst 1352). 

Stadsrekening van Eeklo over het jaar 1402 : 

« Item vergbaderden de Borclm1eester ende Scepene 

met de scepene van Lemheke omme te overrekenen van

den vij deele dat zij van Lemheke met ons effen ende 

ghelden jaerlyx. » 

« Item que dorénavant toutes et quantefois que la 

di te loy (van Eeklol aura a faire aucm1e poursuite, at

tendu que ceulx de Lemheke contrilment es despens 

d'celle poursuite est du septième denier ils Ie donneut à 
connoitre a yceulx de Lt>mheke avant qu'ils mettent sur 

ycelle poursuite larruelle ils facent de commtm accort, 

attendu que eest ung corps de lov d'Eecloo et de Lem

heke.» 

Zie geschiedtmis der stad Eeklo, 2° deel, blz. 92 : 

Ordonnantie van Maximiliaan en Maria van Bour

gondië, de dato 4 decembPr 1478, waarin gezPgd wordt : 

« Wij hebben ontfaen de ootmoedeglw supplieatit> 
van onsen wel gheminden Burchmt>ester ende Set>pt>nt>n 

van onser stede van Eecloo over hemlieden ende allen 
den andrPn poorters ende poorteresst'n, ctwrbroctlers, 

160 



enerzusters ende insetene vander voorseide stede ende 

vrijhede van Eedo, daer de gheheele prochic ende inse

tene nm Lembeke in begrepen zijn. » 

Lembeke was,. evenals Aveschoot, Eeklo en Kaprijke, 

Contribuante van het Vrije (zie nota over het Vrije - bij

lage II). 

Deze Contribuanten, ten getalle van tien (later zes) 

dagtekenen waarschijnlijk van 1308, wanneer de eerste 

Transport van Vlaanderen werd daargesteld. Hun ver

plichting jegens het Vrije bestond enkel in hun aandeel 

te storten in de kas van de algemene ontvanger voor de 

onderstandsgelden, welke de Prins werden toegestaan 

("'amkönig en Gheldolf, Histoire de Flandre, t. IV, p. 
200 en 202). 

In het aandeel van het Transport van 1408, betaalde 

Lembeke een zevende ; dit aandeel werd echter verhoogd 

tot een vijfde in 1517. De ontvangst van deze gemeenten 

werd in pand gegeven door koning Filips V volgens de 

ordonnantie van 16 oktober 1702. Lembeke en Aveschoot 

kochten de hunne aan voor 1340 florijnen, 5 s. volgens 

de patenten van de koning van 14 december 1703 ( cfr. 

het reglement van 30 juli 1672 op het Beheer van de ge

meenten, Plac. van Vlaanderen, T. UI, p. 353). 

In de Transport van 1308 betaalden Eeklo en Lem

heke 79 p. 10 s. (Transport du Franc de 1308- Item payet 

par !edit compte pour ceulx de Eeclo et de Lembeke par 

Ie même mons. Hogier Bri,;ereste ... LXXIX lh. X s.). 

De zetting voor het jaar 1413 der helastingschuldigep 

In Lembeke, geldende jaarlijks met die van Eeklo de 

zevende penning in de kosten deu•r stc>de, heliep tot 58 
pond1~n :~ sch. parit-~Î!! ( NeelemanR - GeRch. van Eeklo, 
2e deel, hlz. I 79). 

:vr~~f'r dan ef~fl!! ontRtond er gf'Rchil tw~scn Eeklo en 

L•·mlwk•~ aangaawlf~ de jaarlijkse :t.Plting, namelijk in 

1410 •~n 14:)8 IStadJo!rPkf•ningf'll van Eeklo over de jan•n 
1410 f~ll 14:)8). 

Volg•~nH .1 • . \l•·yPriiH r .J;u·olli Meyf'ri Baliolani • Flan-
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dricarum Rerum, Tomi X, Brugis MDXXXI, fol. XXXVI) 

en na hem Sanderus ( Flandria Illustrata, tom. IJ, p. 198) 
zouden Lembeke, Eeklo en Kaprijke tot het kwartier van 

Gent behoord hebben en in de oorlog haar banier gevolg 

hebben. Doch dit is strijdig met de akten zelf gegeven 

rhor de Graven van Vlaanderen. 

Immers Graaf Loclewijk van Male, in een charter, 

cld. 15 februari 1365 beval dat die van Lembeke, Eeklo 

en Kaprijke, hun aandeel sergeanten leverden met die 

van het Vrije, en deze volgen zouden op de grenzen tegen 

<Ie Hollanders (deze charter is opgenomen in Neelemans 

Gesch. v. Eeklo, 2• deel, blz. 6) hoewel bovengemelde 

drie gemeenten die van Brugge gevolgd hadden ten jare 

1356, in de oorlog tussen graaf Lodewijk van Male en 

W enceslaus, hertog van Brabant. 

Men merke op dat deze ordonnantie betrof niet die 

van Gent, maar wel die van Bni{2:ge, in een geschil daar

omtrent ontstaan tussen Brugge en het Vrije. 

Later besliste nogmaals Hertog Jan zonder Vrees, bij 

opene brieven gedagtekend de 17 oogst 1413, dat de man

nen van wapenen van Lembeke, Eeklo en Kaprijke in de 

aanstaande oorlog tegen de Hertog van Orleans zouden 

volgen die van het Vrije en niet die van Brugge ( prov. 

Arehief Brug{2:e. Roden Bouck, nr ijl. 

Enkel tijdens de achtjarige afschaffing ( 1477-85) van 

het Vrije, als vierde lid van Vlaanderen, maakten deze 

gemeenten deel uit van het Gentse Kwartier, maar sedert 

1486 bleven zij als voorheen tot het Vrije van Brugge 

behoren. 

Het wetboek van de beide heerlijkheden werd reeds 

vroeg te boek gesteld en in de loop der tijden verschei
dene malen herdrukt. Een dezer herdrukken bevindt zich 

in mijn bezit. Het werd samengebundeld met de « Costu
men en Usantien van de Stede en Ambachte van Asse

nede, deze van Bouchaute en deze van Desseldonck. Sley
de{2:em, Lovendeghem, \Vaerschoot, Doorezf'le t>ndf' Hyf
te » (uitgegeven tot Ghendt - hij Petrus de Gof'sin, llru-

162 



cker van Haere l\lajesteyt voor ~eheel het Graefschap van 

Ylaenderen - 1775). 

Hebben wij tot nu toe vastgesteld dat Lembeke sa
men met Eeklo, toebehoorde aan de Graaf van Vlaan

deren, nochtans staat het vast dat onze parochie in bezit 
was van Elisabeth van Vlaanderen, natuurlijke dochtèr 

van Graaf Loclewijk van Nevers. Deze laatste was de zoon 
van Robrecht van Bethune, Graaf van Vlaanderen 

( t 1322). Hij stierf echter vóór zijn vader, die, als graaf 

van Vlaanderen, opgevolgd werd door zijn kleinzoon : 

insgelijks Loclewijk van Nevers (doch meestal van Crécy 

geheten naar de plaats waar hij sneuvelde in 1346) (1). 

Hoe kwam Elisabeth in het bezit van onze parochie ? 

Betreffende Zomergem zegt M. Rijckaert (Appeltjes, 

nr 6) dat « lsabella (= Elisabeth) van Vlaanderen, na
tuurlijke zuster van Loclewijk van Nevers, Graaf van 

Vlaanderen, die het haar bij brieven van 9 april 1326 ten 
geschenke gaf ter gelegenheid van haar huwelijk met 

Simon de -'lirabello ». (Spijtig genoeg vermeldt deze 
schrijver daarvan geen bron. J 

Misschien waren daar ook in begrepen Eeklo en Lem
heke ... ? 

Het « Cartulaire de Louis de Male » uitgegeven door 

Thiery de Limhourg-Stirum I 1921 l, t. I, p. 212 • 28 mei 
1349 : 

I 1) Oliv. Vredius : Sigilla Comitum Flandriat~ - Brugge 1639. 
I nlwud.,tafel : 
« Ludnvicus :\iverncnsis, RoiH~rti BPthunicnsis, major nutus fi
lius, rnoritur ante putn·rn. ~ (54, a. h.J 
Tt!k.,t: p. 51, aliru·u u: 
« Ludovicus Cn·ssiancnsis, filiuK Ludovid cornt•s NivPrncnsis PI 
Ht·Jdslf·stt'nMis, rwpos Hnlwrti, Plllllf~H Flundriue, anno 1322. » 
p. 51, ali rwa h : 
«Et hoc t·tiarn contruetu Ludovit·o NivcrrwrnHis XI Kul. Augusti 
anno 1:~22 dt·r•mt·ll,, Crcst<iu,·us Holwrt uvn suo (qui •luolms 
f'Ïrf'Ïif•r rncnsilms rilin NivPrllf'IIKi SIIJWrHh·s ruprut) in Flundriae 
t·urnilulurn Hlll'f'f'IIHil. ,, 
I Lodt,wijk van :\t,Vt,rH uvniPI'd 11 Kult•ndus Au~tuntus 1:~22; 
ll dt• Cr,.ry,. voiJ(do• zijn J(routvudt·r llui1Prl die OIIJ(!'Vccr 
tw•·•· nJUurrdt•rr zijn zoo11r ca: oio• N .. w•rs » ovo•rl«•dd!' - irr !lt't 
I ;ruufbt·luap Vluurrdo·n·rr up. J 



« Lodewijc ... etc ... U ten dien dat er gescil hevet ghe
siin tusschen ons, an d'eene ziele, ende onser ghemin
den moeyen, der vrouwen van Hale en d'andere, als om
me de goedinge die hare onze gheminden heer ende vader 
maecte ende gaf int huwelijc dat soe dede met Symoene 
v.m Hale, so eist dat wij met goeder riper deliberatien 
ende rade darup gehad... hebben geaccordeerd dat ons 
voors. moeye sal bliven houdene... Zomerghem. » 

Daaruit blijkt duidelijk dat zij die gifte kreeg van 
haar natuurlijke broeder de graaf Loclewijk van Crécy, 
zoon van Loclewijk van Nevers. 

Gilliodts « Coutume du Bourg de Bruges » schrijft 
dat zij Lembeke kreeg als bruidschat van haar natuur
lijke vader Loclewijk van Nevers. Wanneer nochtans haar 
huwelijk plaats vond op 9 april 1326 zoals hoger aange· 
haald, dan kan dit niet waar zijn aangezien haar natuur
lijke vader reeds overleed in 1322. 

Vredius «Genealogie Comitum Flandriae » (1642), to· 

mus I, tafel16 : 

Robrecht van Bethune, Graaf van Vlaanderen, t 1322 

Lodewijk, Graaf van Nevers (was geen graaf van Vlaanderen) 

Loclewijk van Crécy : 
Graaf van Nevers, Rethel, 
Vlaanderen, opvolger van 
Rob. van Bethunc, gesneu· 
veld Crécy 1346 

Lo1lewijk van Male : 
Graaf van Vlaanderen. 
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Bastaard van Lodewijk, Graaf 
van Nevcrs : lsabella (domi
na de Sornt'rght'm, Eedo,<'tc. 
zij trouwde : 

I) Sim on de Mirabdlo, do
minus de Penvez ; 

2) Arnoldus de Huerle, po
minus de Rurnt'n ; 

t•x. Ie : 

Sim on de 1\Iirahello (junior) 
N. de Mirabt'llo x 
I wanus de V aernewijrk. 

* * 



Simon de l\Iirabello die een aanhanger was van Artc
n~lde, door wie hij als Ruwaard van Vlaanderen werd 
aangesteld, onderging hetzelfde lot en werd vermoord te 

Gent op 9 mei 1346. 

Als gevolg van zijn politiek optreden tegen de graaf 
en zijn gn1welijk einde dat daamit voortvloeide, kreeg 
zijn weduwe de afrekening. Niet alleen bracht de vereff~
ning der nalatenschap zeer grote moeilijkheden en twist 
teweeg tussen haar en de erfgenamen, ook de graaf tracht
te zich schadeloos te stellen voor de verliezen welke h1j 

geleden had onder het beheer van Artevelde en zijn vol
gelingen. Hij liet aldus beslag leggen op de inkomsten 
van de bezittingen van Elisabeth van Vlaanderen, zoals 
blijkt uit het hogeraangehaald cartularium van Loclewijk 
van Male. Zo is het ook uit te leggen dat Simon de Mira
bello tamelijk ongunstig wordt afgeschilderd door de ge
schiedschrijvers die in dienst waren van de graaf en meu 
vraagt zich terecht af of hij wel de fouten verdient die 
hem door de hr. Rijckaert worden toegeschreven in zijn 
artikel « Zomergem, zijn Heerlijkheden en hun Heren » 
I Appeltjes 6 I gezien in het licht van ons hedendaags 
standpunt inzake de strijd van Artevelde tegen de graaf 
van Vlaanderen. 

De graaf vergeeft de opstandelingen : t. I, p. 13 (ho
gergenoemd Cartularium van Lodewijk van Male) : 

<o: Privilegie van vergbevenesse omme de Stede van 
Bmgge ende van haer vrijbede te behouden - 18 Dec. 
B48 (na de opstand) 

Soe was geoctroycerd en ghegheven den goeden lie
den vander stede van Berghem ... 

Item, die van Eeclo ende dien van Lembeke ... » 

Nm~htans eigent hij zich terug de inkomsten toe van 
Eeklo, Kaprijke en Lemheke t. I, p. 42H ihid.) : 

Leun~ entrenous (Lod. v. Male) ct Madame de Ilalc 
6 mai 135:~. 



mene ende Arnoud van Huerle, heer van Rummene, wet

telic m:m ende vooght der vrouwen voorseid, doen te 

weten ... 

. . . dat wij hebben ontfaen de leUren van onsen ge

duchten heere, minen heere den grave van Vlaendren, 

van Nevers en van Rethel (waarvan de inhoud is) 

Als wij calaenge ende saisine ghedaen hebben 't goèl 

van onse gheminde moeye, vrouwe Lysbette, vrouwe van 

Somerghem, van Rummene ende heer Arnoud van 

Heurle ... om ghebrec van rekeninghen van den grooten 

goede dat Heer Symon de Hale, eerste man van onse 

voorseide Moeyen, hief ende ootfine als ruwaert van 

Vlaendren was, ghelic sleyscat van onse munten ende 

vele van onse renten ende exploiten ... weten alle lieden 

dat wij ... syn gheaccordeert ende vernoucl1t van den ca

laenge voorseid in dermanieren hiernaer volghende, dats 

te wetenen, dat ons ende onse narconm1ers bliven zal ende 

toebehoren al drechte van onsen voors. moeye hadde an 

de woninghen van den Walle te Ghent. .. ende dat de 

voors. Moeye bliven sal in goedinghe van Zomerghem. 
zonder eenigh recht te hebben an Eeclo, Capricke end,, 
Lembeke ende datter toebehoort in Seignorien of herli

cheit, bi den wisselinghen die derof ghemaect was in tiden 

van Symoen voor se id ... » 

Dus de graaf, nadat hij beslag gelegd had op het goed 
van Elisabeth van Vlaanderen (wegens schulden) komt 

met deze laatste overeen : zij behoudt Zomergem, maar 

de graaf neemt Eeklo, Kaprijke en Lemheke terug ~in 

1353). Uit de laatste zin meen ik te moeten verstaan dat 

zij daaraan gekomen was ten tijde van Sinwn van Bale, 

haar eerste man. 

Als bewijs dat Lembeke en Eeklo terug aan de graaf 

kwamen zijn daar de rekeningen die de baljuw jaarlijk" 

moest doen ten overstaan van de graaf. Die rekeningen 
hestaan van 1367 tot 1615 en h<winden zich in het arehief 

van de Rekenkamer van de graaf. Het eigenaanlige is, 

dat, spijt de afstand in 1353 zoal'" hoger gezÎt'n, de reke-
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ningen slechts beginnen in 1367, jaar nadat Isabella stierf 
(27 maart 1365 oude stijl, dat is vóór Pasen, dus 27 maart 
1366 - Y redius, Ge nel. comit. Fland., t. 11, p. 265). Bleef 
zij het vruchtgebruik houden te haren gunste tot aan 
haar overlijden of... gingen de vooq~;aande rekeningen 

verloren ? ( 2) 

Na Elisabeth van Vlaanderen kwam Lembeke dus 
terug aan de graven van Vlaanderen, t.t.z. achtereenvol

gens aan : 

Lode'"ijk van ~Iale t 1384 

1384 Filips de Stoute x Margaretha van Male (erfdochter) 

1405 Jan zonder Vrees 

1419 Filips de Goede 

1467 Filips de Stoute 

1477 ~Iaria van Bourgondië x Maximiliaan I 

1482 Filips de Schone 

1506 Karel V 

1556 Filips 11, koning van Spanje 

1598 Filips III, koning van Spanje 

1621 Filips IV, koning van Spanje 

onder wiens regering de heerlijkheid werd uitgegeven in 
leenpand of engagère aan Jan Stalins mitl' 4400 poruien 
wisselgeld (ten jare 1626). 

Het hestaan van de voormelde baljuwsrekeningen 
laat toe de beweringen van Neelemans (Geschiedenis van 

(2) Van 1367 tot 1615 : ononderllrokcn reeks !Jaljuwrekeninp;en 
Eeklo en Lcmlwke. lnvcntairc des urehives de Iu Chumllrc ties 
compies de Flundrc ct de BralJuni . inventuirc des comptt•s en 
rouleaux • par lfuhert Nclis 19H (rolrPkPnÎnp:en Alp:eml'f'll 
HijkMardJief). 
Nrs 1190his, 1191 tot 1291l rt•kf•ninJWil van 1367 lot H29. 
Nrs 13920 • 13921 : van 1129 Int 1501 (invPntuirl' des un·hivl's 

i\ rK I :1922.1392•l : 

1516 
1522 
1501 
1551 
l!i5l 

1522 
1551 
1516 
155·l 
1615 

d1~ Iu Churnhrl' des 
( :nmpt1·R tnrne I I) 

I ft7 



Lembeke) te weerleggen, als zou de graaf de heerlijkheid 
van Lembeke teruggegeven hebben aan de familie van 
Lembeke om vervolgens, na de dood van de laatste van 

dit geslacht (Jan van Lembeke . gesneuveld te Nicopolis 
1396) aan het geslacht van Cadzandt of de Baenst te 
komen. 

Deze familie was in het bezit van een leen « Lem
beke te Monikkerede » onder Oostkerke (Duflou citeert 

een Jan van Lembeke in 1393 in verband met dit leen 
in Charters Vrije, nr 3223 blauw). 

Nochtans kan aangestipt worden dat de familie de 
Baenst wel enige lenen bezat gelegen in onze gemeente 
( 3). 

( 3) Waarschijnlijk is het een van deze goederen (de Broeck
meersch) die in 1493 het eigendom werd van Loclewijk Hau· 
weel, bij gift van ridder Loclewijk de Baenst en zijn echtgenote 
Margaretha Bomanger, zoals blijkt uit de hiernavolgende char· 
ter : 

l6B 

« Wij Zegher vanden Hende, Fs. Jans, Willem Blondeel, Fs. 
Jans enuc meehiel vanden 1 urre, ~diepen binnen der stede ende 
vnJlledc van t.ecloo enoe oumen oer procb1e van Lembekc 
ten tyoen als deze dmgncn waercn glleuaen, 1Jocn te wetene 
auen uen guoucn <11e ueze pute uen zuucn zien ot horren lezen 
<lat up uen uacn van llcuent uezer 1ren voor ons ars voor :::>cepen 
voon1. l..omen enue gnecomparecrt zun lher LoueWIJK de 
baeu~t, huuuere cuue me ~rauwe ZIJne gllezerneoe . .t.uue gha
ven auHe euue wettcHJCKe guutc 1uecswr LoueWIJK uauweel ts. 
jaus van eeuer steue ureLWII uuusen cuuc JJoouwu uaerup staeu
Ue g,·oot ZIJilUC zes cuue ·uiCgenucn gncme.eu rauus Hcntciyc 
Illtll 01 111eer, sLUeiHie euuc uggnenue brunen uer procnlC van 
LemueKe, te l..aprycKwaert strecKeuue oostwacrt au t goed te 
Uuc.-staw, auue zuuusrJtle es naest gne1anut Jacob uauweel 
cnue auue noort.liJUC ue zelve euue Jan van 'llleymscKin. 
Ende uc voors. luer LodeWIJe ende me V rauwe ziJne gnezelncde 
heuueu bewoll over beull. llcurt. hoyrs cutlc uacrcommers, de 
voors. stcue menen huu~en ende boonwn tlacrup staeuue groot 
afst voors. es, 1 c wette te garantierene vry enue quyte jcgucns 
elkcn mcuschc over hucrl. propre vry cygheu goed, met sgraven 
rente dacr uutc gaeudc. t:uuc ome datalle deze dinghen zijn 
ghedacn na er Hecht \V ct Costumen ende Uzaigcn vander voors. 
stede van Eccloo ende dat de voors. huuscn ende landt met ons 
zullen blivcn taillable, gitcidende cost en de lust ; so hebbeu 
wij Secpen hoven ghenomt deze jcghenwoordcghc lren ghedacu 
zeghelen ciconzer met zijnen propren zeghele uuthanglwnde in 
kennessen der wucrhcdcn, den neghenen twintid1sten tlad1 in 
mcyc int jacr dunst vierhonden dricntncgt•ntidt (op de plooi 
get. Kl'lclhoutre). 



Leenboek van den Burg van Brugge 1435 fol. CCXIX 

(Stadsarchief Brugge) 

Yictor de Baenst, priester 

Boudin Lampaert fs. J ans by coope jeghes v. Thanne 

fa. Mer Jan de Baenst LXXXVI 

houdt een leen ... 6 bund. in Lembeke in de cuere van 

Eeklo, hoofdende ande straete die loopt te Lembeke 

ten Bantstrate waert. 

(Burg 2 « Bandstra te » - Burg 5 « Baenstrate ») 

Jan de Baenst fs. J ans 

Boudin Lampaert ... als hierboven 

10 bunre velt lands ligghende tussen Caprike ende 
Lembeke neffens den leene toebehoorende Meester 

Victor de Baenst. 

Het gaat hier dus om twee doodgewone lenen (geen 

heerlijkheden) zodat duidelijk blijkt dat de familie de 

Baenst geen heerlijke rechten kan gehad hebben over 

Lembeke. Ten andere zoals pas gezegd, er bestaan bal
juwsrekeningen in een ononderbroken reeks van 1367 tot 

1615. Al die tijd behoorde Lembeke dus tot het domein 

van de graaf van Vlaanderen. 

Met het in leenpand geven van de heerlijkheid Lem

beke aan Jan Stalins, breekt een nieuwe periode aan voor 

onze gemeente, waarover wij beter en zekerder zijn in
gelicht ( 4). 

De familie Stalins bleef niet lang de heerlijkhei!l 
houden want op 21 mei 1642 reed~; werd zij in op(•nbare 

veiling verkocht te BrWlHel en toegewezen aan Lollewijk 
van der H aeghen voor de ~;om van 8.000 poruien wissel

geld, onder herling dat de 4.400 poruien aan de vori~e 
heer Jan StalinH moeHlPn uiti!:Ckf~Prd worden. 

(1) lfd wuJwn vun df! fumilil! StulinH I!IIIUI ufj~clwcld in Ncch·munt~, 
(;I!KI~hiedl~rti8 vun IA~rnlu!kc (pluul VI, nr 2) : ri'Or it lrois pier· 
ri!S de fw;iiH rlc Mnl.lc. 



Uit de verkoopakte blijkt duidelijk de reden van 
verkoop : 

« ... comme pour fournir aux très grands et excessiefs 

fraiz et despenz qu'il nous convient inexcusablement sup

porter au moyen de ceste présente guerre pour nous def

fendre contre les emprinses et invasions de noz ennemis 

et rebelles, auxquels on ne pourroit pourcevoir avecq la 

célérité requise par Ie moyen de noz aydes, licentes, con

tributions et anitres revenuz de noz domaines de par deça 

qui sont affectz au fournissement des ~randes char~es 

ordonaires tant au payement des gens de ~uerre que plu

sieurs altres nécessitz semblables nous avons trouvé con

venabie de faire procéder à la vente absolutte des terres, 

seigneureries et revenuz des nosdis domaines cy-devant 

engagées pour les mesmes raisons et ce jusques à certaine 

~rosse somme de deniers en capita I. .. » 

Deze oorlog moest gevoerd worden tegen Frankrijk 

en de Noordelijke Nederlanden. De Spaanse landvoo~d 

Infant don Femando ( 1633-1641 I wist zich, ondanks het 

verdrag van Richelieu met de Verenigde Provincies tot 

onderlinge verdeling onzer gewesten ( 1635), in Noord en 

Zuid, te handhaven, maar hij verloor echter in 1637 Breda 

en in 1640 Atrecht. Zijn opvolgers Mello ( 1641-1644) en 
Castel-Rodrigo (1644-1647) moesten aan Frederik-Hen

drik Zeeuws-Vlaanderen prijs geven en de Fransen dron

gen in 1646, na de val van Duinkerken en Grevelingen, 

door tot Kortrijk. Deze oorlog, op twee fronten, werd 

gevoerd ten koste van gevoelige aderlatingen van de 

Spaanse schatkist, die werd aangevuld door de verkoop 

van vele heerlijkheden in onze streek. Misschien voorzag 
Spanje dat zij uiteindelijk onze gewesten toch zou moe

ten prijsgeven aan de Hollanders. 

De vrede van Munster ( 1648 I stelde toen een einde 

aan de vijandelijkheden en legde onze huidige noorder
grens vast : Zeeuws-Vlaanderen werd definitief van 

Vlaanderen gescheiden. 

De erfopvolging van de familie van der Haeghen ziet 

er uit als volgt : 
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1642 Lode-wijk l'an der Haeglzen, heer van Merkegem en 

Lembeke, raad van de koning, burgemeester van 

het Brugse Vrije (1625, 32, 34, 35, 38, 41, 43, 46, 47, 
49, 50, 51, 54, 55, en schepen in 1622-24, 26-31, 
33-37, 39-40, 42, 44-45, 48, 52-53), door Filips IV, 

koning van Spanje en der Nederlanden tot ridder 

verheven bij brieven van 12 juli 1633 ~ 

gehuwd met : 1) Anna van Peenen (-+- 1626) en 

2) in 1633 lsabeau van Steenland (0 Brugge 1608). 
Hij overleed in 1658 en werd begraven in de kerk 

van Lembeke. Zijn begraafplaats is echter verdwe

nen. 

1658 Pieter van der Haeghen (zoon van Loclewijk en 

Anna van Peenen) volgde zijn vader op als heer 

van ~Ierkegem en Lembeke. Ridder geslagen door 

koning Filips IV, 12 januari 1649, overleden 1688. 

1688 Lodeu:ijk van der Haeghen, zoon van Loclewijk en 

Isabeau van Steenlant, werd heer van Lembeke na 

de dood van zijn broeder Pieter. Raad des konings, 

burgemeester van het Vrije : 1665, 79 en 80, sche

pen : 1655-64, 66-78, 81-83. Verwierf titel van rid
der, schilddra~ers en een kroon, bij brieven van 

koning Filips IV, van 15 maart 1658. Hij overleed 

1717. 

Het wapen der familie Van der Haeghen was : « d'ar

gent à trois hures de sanrz;lier de Hahle, défemlues du pre

mier" (Afbeelding in Neelcmans G. v. Lemheke, plaat 

VI, nr. 1). 

~Vlet het overli.jden van de la a a tstgenoemde eiml:gt 

de rechtstreekse erfopvolging en rz;ing het bezit van de 

heerlijkheid ovt>r aan zijn erfdochter : Anrw-Loui.~e van 

dt•r 1/aPglu•n, die in 1714 rz;ehuwd was met lonker ]o:wph

Augwllijn K~·ingiant. Zij ow·rleed op 24 januari 1724 en 

haar man hertrouwde met f<:leonora Tri(• st . .I onker .J .A. 

Keingia•:rt was raadsheer van BrugJ!;e in J 725 en ovt•rlePd 
in 1740 (wapen:« d'azur, au lion d'or, armf> et lampassé 

d1: gueulf:H "• afg•:he•:ld in Nedt>nutnll (;. v. LPmlwke, plaat 
V I, nr :{). Jf ij w1:rd a IK }w•:r van LPmlu:k•~ opgevoiJ!;d door 
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zijn zoon uit de eerste echt : Jonker Clemens Keingiaert, 
die overleed in 1749. 

Zijn zuster, Jonkvrouw Maria Keingiaert, begijn in 
het Prinselijk Begijnhof te Brugge, werd vervolgens 
V rouwe van Lembeke, en bleef in het bezit van de heer
lijkheid tot ze in openhare veiling verkocht werd aan 
Lodewijk Mattheus van den Hecke op 12 augustus 1750, 
voor 4.211 ponden wisselgeld, 18 schellingen. 

Met deze nieuwe heer begint het laatste geslacht dat 
de leenheerlijke rechten over Lembeke zou bezitten. 

Behoudens de genoemde Lodewijk Mattheus van d~n 
Hecke, die geboren werd te Gent op 17 augustus 1711, en 
algemeen ontvanger was van den Oudburg, gehuwd met 
Francisca-Philippina Le Fe•ere en in 1751 met Maria 
Agnes Odemaer, en die overleed in 1772, hebhen wij als 
laatste heer Lodewijk-Berrwrd va.n den Hecke, geboren 
uit het eerste huwelijk te Gent, 16 augustus 1747. Hij 
huwde met Barhara-J oanna Papejans, en alhoewel hij 
gedurende de Franse bezetting de 14e Messidor, 3de jaar 
der Republiek (2 8 juli 1795) tot Meier der stad Gent 
werd uitgeroepen, verloor hij al zijn rechten over de 
heerlijkheid Lemheke door het afschaffen van het leen
heerlijk stelsel en het in voege treden van een algemene 
wetgeving. Hij overleed te Gent op 7 maart 1811 en werd 
nevens het stoffelijk overschot van zijn ouders begraven 
in de familiegrafkelder in de kerk van Lembeke. 

Wapen van de familie van den Hecke : Tiercé en 
fasce, d'azur, à trois grillettes d'or ; ou 2e d'argent ; au 
3e d'or, à trois croissants d'azur. L'écu timbré d'un casque 
d'argent, grillé et liseré d'or, fourré de gueules, accom
pagné de son houriet et de ses lambrequins d'argent et 
d'azur. Cimier : un maure de face, au tortil de plumes 
d'azur et d'argent, paré de braceiets et de boucles d'oreil
les d'argent (plaat VII . Neelemans Gesch. v. Lembeke). 

* 
* * 

Het overlezen van de hierboven aangehaalde ver-
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koopakte van 21 mei 1642 doet duidelijk uitschijnen dat 

de koning van Spanje, als graaf van Vlaanderen, de heer

lijkheid in bezit had. Bij deze verkoop werden aan de 

nieuwe eigenaar de leenheerlijke rechten overgedragen 

en wel de hoge, middele en lagere rechtsmacht en al wat 

ermede verband hield. 

« . . . esté exposé en vente absolutte la terre et zeE
gneurie de lenbeke avecq toute justice ha.ulte, moyenne 

et basse et ce qu' en dépend, til tres, pé éminences ès égli

ses, création de bailly, eschevins et aultres officiers requis 

et nécessaires à r administration de la justice comme aussy 

des marguilliers et muistres de pauvres avecq r audition de 

leurs comptes, droicts de chasse, pescherie, vollerie, de 

pla.ntiz, a.fforaiges escavages, ou visitations de chemins, 

rues et courans d'eaues, d'amendes, confiscations, meil

lieur cathel et sur les serviles personnes, successions de 

bnstars, bien, espaves, estraier ou lagau, ensemble Ze droit 
de vent, saut-d' eaue et tous aultres droicts dépendans de 

ladicte haulte justi.ce telz que nous y avons pour en jouyr 
avecq pareille aucthorité que font les aultres haults justi

eiers dudict pays de Flandres et comme nous en avons 

jouy on deu jouyr jusques à présent sans rien réserver, 

excepté les droicts seigneurinux, et reliefs des fiefz y sci

tuez, ensemble Ze son de la cloche, aydes, ressort, légitima
tion, aubains, rémissions de crimes, ou délicts sura.nnez, 

tous octroyz confiscations eschéans à cltuse de rébellion, 

félonie, ou pour tenir partie contraire à nous, aussy pour 

crimes ck TRse-majesté divine et humaine, la chasse au 
rouge et au noir, touctes mines souteraines, et généraille

ment tou.s aultres droicts dépendans du droit de régall<' 
et souveraineté que réservon.<J pa.r expn\., à nous et noz 
.<Jucces.<Jeurs » 

Daar het leengoed onmiddP-Jiijk van de graaf werd 

gf~hourlfm moest het verhef ervan voor de haljuw PJJ de 

)f~f~nmannen van de graaf geschieden voor df~ Souvereine 

Wetachtige Kamer te GPnt, hetgeC>n ook blijkt uit de 
verknopak te van 2 I mei 1642. 

Neel1:manH dtN~rt d1~ formule van die lec·nverlwffing 
wdkf: gf~bruikt werd op het f•ind1: va u de X V I Jo eeuw : 



« Compareerde inde Souveraine Wettachtighe Camer 

van Vlaenderen in persoon meester Lambert Defaulx, ad

vocaet vanden Raede in Vlaenderen, machtig bij procu

ratie over Jor Louis vander Haeghen heere van Lembeke, 

etc. wanof den teneur hiernaer volcht van woorde te 

woorde. lek onderschreven jor Louis van der Haeghen, 

Heere van Lembeke ende Oudt Burchmeestre ende Sec

penen Slandts vanden Vrijen gheven bij dese procuratie 

speciale ende irrevocable aen Mr. Lambert Defaulx, advo

eact vanden Raede in Vlaenderen, omme vuyt mijnen 

naeme te compareeren voor mijn Ede heeren den Bailliu, 

President, Raeden ende mannen van Sijne Mats Souve

raine W ettachtighe Camer, ende aldaer vuytmijnen nae

me te verheffen het leen der voornomde heerlichede van 

Lembeke ende te presteren den eedt van feauteytschap, 

verciaerende voorts den selven Defaulx te stellen voor be

dienelijck man over ende in mijnen naeme alles met be

lofte, aggreatie ende ratificatie in forma. 

Toorconden den neghensten meye 1698, gheteeckent, 

L. vander Hae~hen, Lembeke, Weleken comparant over 

ende inden naeme vanden voornomden Jo'" Louijs van 

der Haeghen heeft verheven het leen ende heerlichede 

van Lembeke voornompt midtsgaders ghedaen den eedt 

feauteytschap, ende ghenomen de possessie als bediene

lijek man vanden selven leene. Ghedaen inde voorseyde 

Souveraine Wettachtighe Camer tot Ghendt, den thienden 

Meije XVJe acht entneghentich. 

get. B. Van Overwaele. » 

Uit deze akte blijkt dat noch de ~raaf, noch de leen

man moesten tegenwoordi~ zijn bij dit verhef en dat de 
plechtige gebruiken der middeleeuwen reeds vervallen 

waren tot een eenvoudige formaliteit. 

* 
* * 

Bovenstaande uiteenzetting, en vooral de reehtzdtinl! 

van Neelemans' romantische opvatting van tle heren van 

Lembeke - die hij naar mijn nwning ook niet 100 pro

cent geloofrle, zoals hier cn daar in zijn werk « De ge-
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schiedenis van Lembeke » tussen de regels opvalt - zal 

misschien een zekere illusie bij mijn medeparochianen 

hebben verstoord. Het was zo bemoedigend bij verschei

dene stoeten en feestgelegenheden de « heren van Lem

beke » in volle ornaat te zien paraderen. Onze eigenliefde 
werd gestreeld door hun klinkende namen. Nochtans 

moet de geschiedenis naar waarheid worden geschreven. 

Er kan met zekerheid worden gezegd dat geen enkele 

der door Neelemans geciteerde heren van Lembeke -

behoudens misschien Miehiel van Lembeke, en waarom

trent ook nog geen bewijsstukken bestaan - leenheer

lijke rechten over onze parochie uitoefenden. 

Het is nochtans wel mogelijk dat vóór 1240, leden 

van de familie van Lembeke de heerlijkheid in bezit 

hadden. De zekerheid daaromtrent hebben wij tot nu toe 

niet en tenzij daarvan bewijzen gevonden worden, zou

den wij best doen niet te pronken met deze adellijke 

lieden. 

Tot troost kunnen wij nochtans aanstippen dat de 

familie Hauweet wel in bezit was van de heerlijkheid 
Aveschoot, die tot onze gemeente behoort, en in recht

streekse erfopvolging van omstreeks 1300 tot 1712, deze 

heerlijkheid bestuurde. Een overzicht van die heren, die 

eveneens de lenen Alsgoed en Bardelare bezaten zal het 

voorwerp uitmaken van een ander artikel dat in voorhe
reiding is. 

Lembeke, 17 april 19.'>7 

0. LIPPENS 

P.S. Mijn oprechte dank weze hier uitgedrukt aan de 
heer A. Verougstraete, die mij voorzag van talrijke aan

tt~keningen en bronnenmateriaal. 
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BIJLAGE I 

Gegevens over de heren van Lemheke, overgenomen uit 

Neelemans : «Geschiedenis van Lembeke », blz. 80 tot 85. 

Miehiel vnn Lembeke : die in het jaar 1202 met Bou
dewijn van Constantinopel en een groot aantal Vlaamse 

ridders en edellieden ter kruisvaart trok, is de oudst ge
kende bezitter dezer heerlijkheid. 

In een charter van 1260 ontmoeten wij Miehiel en 
Eustatius van Lembeke als scheidsmannen tussen Gravin 
Margaretha van Constantinopel en de heer Dirk van Be

veren tot het vereffenen van een geschil aangaande 

woestijnen te Kallo, Verrebroek en Kieldrecht gelegen. 
In 1261 treft men ridder Miehiel van Lemheke aan onder 

de schepenen van Brugge. In hetzelfde jaar verkoopt hij 
aan de abt van St. Andries bij Brugge, 65 gemeten lands 

met huizen en bomen er op staande, gelegen te Zuien
kerke en St. Pieters op den Dijk (zijn zegel staat afge
beeld in het hoek). 

Ongetwijfeld was voormelde ridder Eustatius op dat 

tijdstip heer van Lembeke, dewijl hij als eerste getuige 
voorkomt in een charter van 1264, waarbij Geeraard van 

Gent en zijn echtgenote Elisaheth verklaren dat de kerk 
van 0. L. Vrouw te Doornik en de abdijen van St. Pieters 
nevens Gent en van 0. L. Vrouw bij Flines de grote en 
kleine tienden in de parochiën van Lemheke, Kaprijke, 
Oosteeklo, Rassevelde en Piete, mits 1250 ponden 10 
schellingen Vlaams, aangekocht hebben. (Miraeus, Opera 
Diplomatica, t. III, p. 601.) 

In 1269 werden ridders l\lichiel van Lembeke en 
Philips Van de Poele, als gevolmachtigden dt>r gravin 
Margaretha, gelast met de afpalin@; van het grondgt>bied 
en der uitgestrektheid van het scltt>pendom Iept>r, welke 
afpalin@; werd goedgekeurd door Gwijde van Dampierre, 
zoon dezer gravin, en tloor Philips IV, koning van Frank
rijk, in 1301. 
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Ten jare 1285 ontslaan Miehiel van Lembeke en zijn 
nouw Maria van Averdoing, de gravin Beatrix, weduwe 
van "ïllem, graaf van Vlaanderen, en vrouwe van Kort
rijk, van al de beloften, welke zij hen ter gelegenheid van 
hun huwelijk gedaan had, mits 100 ponden Vlaams geld, 
welke som zij erkennen den 18 oktober 1285 van haar 
ontvangen te hebben (zegel van beiden in het boek,. 

In 1289 hecht deze Miehiel van Lembeke als getuige 
zijn zegel aan een charter, waarbij hij verklaart dat de 
verkoop van het kastcel en der heerlijkheid van Meule
beke door Thomas, zoon van de kastelein van Rijsel, aan 
Thomas van 11ortaigne wettig is geschied. 

Jan van Lembeke, ridc!er, was schepen van het Vrije 
van Brugge in 1266, 90, 91, 92, 96, 99 en 1305 (zegel in 
boek). 

Jlichiel en ]an van Lembeke, benevens andere Vlaam
se ridders vergezelden ten jare 1300 de graaf van Vlaan
deren, Gwijde van Dampierre, op zijn reis naar Parijs, 
derwaarts de ongelukkige graaf zich begaf ten einde de 
vrede te sluiten met Philips de Schone, koning van Frank
rijk. Doch nauwelijks aangekomen, werden de graaf en 
zijn twee zonen en de Vlaamse edellieden op bevel van 
de koning trouwloos gevangen genomen. Miehiel van 
Lemheke werd te Loudun en Jan van Lemheke te Month
léry in de gevangenis opgesloten I Kervijn de Lettenhove, 
Histoire de Flandre, t. I I 1. 

In 1295 treffen wij nog een Jid dezer familie aan, 
namelijk Olivier vnn l.-embeke, kanunnik van het kapit
tel van Doornik, die als getuige voorkomt m een oor
konde der schepenen van Kortrijk. 

]acqw'.'l ( ]akr•mijn) vnn l.-(•mlwke onderscheidde zich 
in de hr~ruehte slag van Grocningc of der Gulden Sporen, 
waarhij de Vlaamr-H~ gr·mN~ntc~n op de lr~gers van 1le ko
uing van Frankrijk tr~n jare 1302, Pen ;r.o lwerlijkc zege
praal hd1aaldr~n (ihid, ihid 1. 

A lr•uli.~ vun l.r•mhf'lre waH ahd ÏH der CiHlercicnser van 
Tr~r I I ar~ghr~n tr· ( ;r·ut van 1 :J:m tot I :J52, jaar van haar 
overlijrh~n (Saruh~ruH, Flandra fllustrata, t. J, p. :{24). 
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In de loop der XIVe eeuw treffen wij meermaals 

leden dezer familie aan in het stadbestuur van Gent. 
Namelijk : 

Hugo van Lembeke, de oude, die schepen der Keure 

was in 1334, 37, 44, 50, 53, en schepen van den Gedele 

in 1348. (De L'Espinoy : Recherches des Antiquités et 
Noblesse de Flandres.) 

In 1338 maakte Hugo van Lembeke deel van het 

gezantschap samengesteld uit Jacob van Artevelde, Wil

lem van V aernewijck, Hendrik Goethals, Jan Breydel, 

J acob de Schotelacre en andere burgers door de steden 

Gent, Brugge en leper daartoe aangewezen, ten einde de 

gemeenten met de graaf van Vlaanderen te verzoenen 

(Kervijn de Lettenhove, Histoire de Flandre, t. 111) (zijn 

wapen staat afgebeeld in het boek). 

Hugo van Lembeke, de jonge, was schepen der Keure 

m 1352, 5 7, 64, 6 7 en burgemeester der stad in 1358 (de 

L'Espinoy, Recherches des Antiquités et Noblesse de 

Flandre). Wapen eveneens afgebeeld. 

Rogier vnn Lembeke, ridder, huwde vrouwe Isabella 

van der Moere, dochter van ridder Johan van die naam. 

Hij was een voornaam edelman, die de graaf Loclewijk 

van Male getrouw gebleven, ten jare 1379, bij het beleg 

van Oudenaarde, veel dapperheid aan de dag legde. 

]nn van Lembeke, ridder, was in 1389, 90 en 91 bur

gemeester en in 1395 schepen van het Vrije van Bn1gge. 

Hij nam deel aan het vermaard steekspel, ten jare 1392 
de ll maart, op de grote Markt te Brugge gehouden door 

de heer Jan van Gistel, die daartoe uitgedaagd was door 

de heer Jan van den Gnmthuuse, ridder. Dit steekspel 
geschiedde van honderd ridders, ieder heer, zowel de uit

dager als verweerder, een bende van vijftig ridders uit
leverende. Deze waren de bloed- t>n aanverwanten of 

vrienden der mededingers, en niet derzelver leenheren, 

zoals het Sanderus bij misslag aanhaalt. (Sanderus, Flan

dra Illustrata, t. Il, p. 251.) 

In de Nationale Bibliotheek te Parijs berust er ceu 
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kostbaar handschrift, de beschrijving, wetten en toerus

tingen nm dit steekspel behelzende. Het is opgeluisterd 

met prachtige miniaturen, de uitgedoste ridders met hun 
stamwapens en helmetten ter zijde, op een antiekse wijze 

getimberd, voorstellende. Onze ridder ] an van Lembeke, 

komt daarop voor onder nr 6 der kampers van de heer 
van Gistel (wapenschild afgebeeld in het boek). 

Ten jare 1396 vergezelde deze heldhaftige ridder met 
andere voorname Ylaamse en Franse edellieden, ] an zon

der Vrees, die met een talrijk leger de koning van Hon
garijë ter hulp trok tegen de inval der Turken. Een vre

selijk gevecht had plaats voor Nicopolis, alwaar de heer 

van Lembeke en zijn dappere medeburger Roeland Hau

weel, heer van Aveschoot, met vele andere edellieden 

sneuvelden. 

Eindelijk ]an va.n Lembeke, zoon van voormelde 

Rogier en Isabella van der Moere, bekleedde ook de 

plaats van schepen van de Keure van Gent in 1437. Na 
het overlijden zijner moeder, erfde ] an van Lembeke, 

toen nog minderjarig, hare goederen, blijkens de akte 
verleden voor de schepenen van den Gedele van Gent in 

1372, en in het hijzijn zijner naastbestaanden, namelijk 

Jan en zijn broeder Goswijn Vander Moere. 
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BIJLAGE 11 

NOTA OVER HET VRIJE 

(geput uit GiJlioclts - Coutumes du Bourg de Bruges, 
T. I, p. 71) 

De zes heerlijkheden contribuerend aan het Vrije 
waren: 

l. Kaprijke (waarvan afhingen Aveschoot - Bardelare 
(vroeger Alscoet ? ) ( 5) 

2. Eeklo 

3. Lembeke 

4. Male 

5. Proostschap - proost van St. Donaas van Brugge 

6. het Domheerschap bij het kapittel van deze kerk 

waarbij vroeger (vóór concordaat 16 oktober 1702) nog 
waren Guisen, Rooden, Tilleghem en Vijve, die na het 
concordaat appendante heerlijkheden werden. 

Het Vrije was uit feodaal hiërarchisch standpunt een 
burggraafschap in zekere akten geheten : 

<' libre échevinage, scabinagum liberum officii, virl'.carnia 
Franca, franc métier - liberum officium, terra Franca ou 
Quartier de Bruges, officium Bmgense - brugger ou 
Brucxambacht (ibid. p. 69). 

(5) Dixit Gilliodts ! Dit is echter foutief : beide lenen hingen niet 
af van Kaprijkc, maar wel rechtstreeks van de Burg van Brugge. 
Aveschoot was een hccrlijklwid, Burendelare was sleehts een 
gewoon leen (zie de uittreksels uit de leenhoeken van de Burg 
onder de ruhriek over de heren van Aveschoot). Dit is een van 
de vergissingen gelijk Gilliodts er veel hegaan heeft in zijn 
lijst van heerlijkheden in Cout. du Bourg. 

JBO 

Vanden Bussche : Inventnirc des Arl'ltivcs du Franc de Brugcs, 
t. 11, vermeldt Aveschoot onder de contribuante heerlijklwden, 
doeh met deze nota : «Au point de vue des irnpöts répartis par 
l'Adrninistration du Franc, Avcsehoot contrihuait avee Lt•m· 
hcke. » Anders gezegd, Aveschoot « contrihueenle » snnu•n met 
Lcrnheke met het Vrije. 
Het was dus geen rechtstreekse contribuante heerlijkheid, rnnnr 
wel een onrechtstreekse. Trouwens V. d. Bussche (op. cit. t. I. 
voorwoord) vcrmeld Avcschoot niet hij de contrihuante. 



De administratieve zetel of vierschaar was gevestigd 

te Bmgge en verdeeld in 3 delen : 

het Platte - land van de keure (verdeling Co ut. Du Franc, 

t. 11, p. 680) ; 

de afhangende heerlijkheden (seigneureries appendan

tes) ; 

de contribuerende heerlijkheden (seigneureries contri

buantes). 

De afhangende heerlijkheden ( appendantes) 

12 heerlijkheden m de xne eeuw ; 

24 m 1558; 

28 m concordaat 16 oktober 1702. 

Zij waren uitgesloten van het gemeen recht en bleven 

onderworpen aan de jurisdictie van hun eigen heren, 

maar hingen af van de schepenbank van het Vrije, wat 

betreft de hogere rechtsmacht en het beroep bij twijfel

achtige gevallen. 

De hoge justicie, met haar hoge kosten werd te zwaar 
voor de ingezetenen en de heren ontdeden zich er van 
op voorwaarde dat de belastbare gronden van hun gebied 

de taxe van de gronden van het Platte betaalden, die 

i scheliing per gemet bedroegen. 

De contribuerende heerlijkheden : 

Hun betrekkingen tot het Vrije bepaalden zich tot 
hun gedeeltelijke tussenkomst, naargelan~ van de grootte 
van het transport in de hulp en subsidies (ibid. p. 68-70). 
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UIT HET VROEGERE VOLKSLEVEN 

BELEJ\DIERING VAN LOKALE SCHEEPVAART 

Pieter Taets moest zich op 3 februari 1751 voor de 

vierschaar ten schepenhuize van Evergem verantwoorden, 

omdat hij het aangedurfd had voor zijn hofstede, de 

draaiboom of brugstok over de waterloop, te vervangen 

door een stenen brug en er aldus alle scheepvaart onmo

gelijk te maken. 

Om dit vergrijp te onderzoeken, werden verschil

lende getuigen gedagvaard en verhoord. 

« Guilliaume Boeys fs Comelis audt ontrent de se

ventigh jaeren woonende binnen de prochie van Sley

dinge Ste Baefs wijck van hoyweghe, strootdecker van 

Stile, ... seght tuycht ende verclaerto 0 0 dat hij wel weet 

ende geinformeert is van de gelegentheyt van Seker vaer

deken gelegen binnen de prochie van Sleydinghe Ste 

Baefs wijck van volpensweghe loopende ende streekende 

van volpensweghe Brugge noortwaert lanckhenen rle 

straete naer het armeyndeken, ende van daer voorts naer 

het gescheet van rle prochie van oosteclooo .. dat het vooro

seyde vaerdeken loopt ende sigh VPrmaeckt in rlen hurgh

gravenstroom, ende rlat den selven hurghgraeven Stroom 

loopt ende sigh vermaeckt in de SaRRche vaert. » 

Verder verklaart getuige voor rle hofstede van l'ieter 

Taelil « gesien en hevonden tlwbhr·n, datter van ovf'r rh·r

tigh, w~r~rtigh ende meer jaercn, r·mmen; van al Hijn ge

rlenckr~n langs het voornoemde vaerdekr·rlen ter plaetRc 

alwaar den vr~rweinler over achthiPn a twintigh .I aerr>n 

heeft ~H·Mtarm tr~ mar~ekr·n ecnc KleeJw hrugghe, lwhhen 
gevaeren r~ndr~ gepai!Kcrt diffr)rf'nle Kdwpen genat·mt hau

luyckr~n oftt• platlf~ SdwpPn gPiaedc·n met lliCFI, haut, 

IB:~ 



Steenen materiaelen ende andersints ». Sinds 18 à 20 

jaar was de «haute plancke met eene leene soodanigh 

verheven dat de voors. schepen met haut ende mes ge

laeden daer onder deur conden vaeren » vervangen door 

de bedoelde stenen brug. Hierdoor << is beleth geworden 

de vaert passagie ende repassagie van de gemelde hau

luycken ofte platte schepen tot groote schaede soo van 

de schippers aengelande als andere persoonen. » 

Pieter Doré'fs Lucas, oud 67 jaar, meester-kleerma

ker verklaart dat hij vroeger langs hovengemelde water

loop zijn provisie hout ontvangen heeft tot hij zijn woon

plaats in Gent. 

Pieter de Wilde, oud 7l jaar, schipper, wonende te 

Kerkbrugge verklaart dat hij vóór minstens 50 jaar, langs 

bedoelde waterloop heeft gevaren en er het hout der aan

gelande bossen naar Gent bracht. 

Andries Monnaerts fs. Gabriel, oud 84 jaar, «ge

bortigh van Sleydinghe ende woonende binnen de selve 

prochie op den wijck het Swaentien, hem alsnu geneiren

de souder eenige fonctie », bevestigt slechts de voorgaan

de getuigenissen. 

Pieter Y sebaert fs. Gillis, oud 69 jaar, wonende te 

Ertvehle, J au Fredrick fs. Jan, oud 76 jaar, baas-kuiper, 

wonende te Sleiflinge en J akolms de Pré fs. Jan, oud 7-t. 

jaar, wonenfle te Kluizen, spreken in dezelfde bewoordin

gen over de hoger aangehaalde feiten. 

Uit dit voorvalletje hlijkt eens te meer hoe belang

rijk fle waterlopen als verkeersmiddel nog waren tot in 

de XVIII" eeuw toe. 

Rijksarchief Gent, jo11ds Evergem, 11r 652. 

RUZIE ONDEH EHFGENAMEN 

Na het overlijtien van .1 amwken Veileman en van 
haar echtgenoot .Jan Gargau, die beiden kinderloos stier-
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Yen, ontstond er een betwisting tussen de respectieve 

erfgenamen. De familie van J anneken V elleman beweer

de namelijk dat er bij de veiling, gehouden na haar 

overlijden, verscheidene bezittingen verdonkerd waren, 

waarop zij thans aanspraak wensten te maken. 

Hierover werden twee getuigen gehoord, beiden 

Yrouwen, die in een bijgebouwtje van Jan Gargan's huis 

woonden. 

De eerste Jozijntje Dobbelacre fa Joos, We van Jan 

de Wilde, oud 60 jaar, « woonende binnen de prochic 

van Everghem, Spinnersse ende warsschesse van Stijle ... 

Seght tuyght ende verclaert ... dat sij wel weet dat ten 

daeghe van de ven di tie den twintighsten J uly seventhien 

hondert twee envijftigh, ten sterfhuyse van het voor

noemde J anneken Veileman gewesene huysvrauwe van 

Jan Gargan, den voorseyden Gargan aen haer de posante 

ten dien tijd gewoont hebbende in het achterhuys ofte 

backerije van den geseyden gargan, geseyt heeft Steeckt 

dat weg op uwen solder te weten hemden, Slaeplaeckens, 

Serveeten, fluwijnen, halsdoecken, vier dagpacken ge

swyngelt vlas, een pack gaeren, t'gonne de deposante op 

de orders van den geseyden Gargan verclaert gedaen te 
hebben». 

Toen een der vrienden van .J anneken V elleman haar 

naar het gezwingeld vlas gevraagd had, had zij verklaard 

het niet te weten . .Jan Gargan beweerde 1lat hij het vlas 

verkocht had om er zijn schulden mee te betalen . 

.J oanna Criel fa Frans, oud 30 jaar, bevestigt voor

gaande getuigenis, maar voegt er aan toe dat zij hierbij 

nog op .Jan Cargan's zolder gedragen heeft : «een paekx

kfm gheeckf~lt vlas, een pa1~kxkcn weirck, eenen neus

doeek f~nde een mandPken met ecnighe lappen». 

Het onderzoek leert onB niet of de verdwenen bezit
tingen tf~ruggcvondcn werdt~n. 
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EIGENAARS, HOUDT UW HONDEN THUIS ! 

Lieven Verdegem uit Sleidinge, wijk Volpenswege, 

werd door de baljuw van het Graafschap Evergem, Mees
ter Guillielmus J oannes Hamelinek van ambtswege ver
volgd, nadat hij door de officier ( = veldwachter) was 

« gecallengeert » ( = in overtreding genomen) omdat 
hij zijn hond vrij en los in het veld laten lopen had. 

Hierover ondervraagd verklaart de veldwachter Jan 
Strijdt fs Jan, oud S9 jaar, hoe hij op 26 juli 17S8 « bin
nen de prochie van Sleydinghe Sinte haefs, wijck van 

volpenswege... aldaer in het velt heeft bevonden den 
hondt van lieven verdegem ... dat deuselven hondt geenen 
hlock nochte Stock aenden hals hebbende, den deposant 
heeft gesien dat hij een jonck haes hadde gevanghen en 
tselve was opetende ». 

Nadat hij het heest verjaagd had, werd de eigenaar 
ervan door onze ijverige veldwachter van « sheerenweghe 
gecallengieert ». 

Rijk.~archief Gent, fonds Evergem, nr 652. 

VAN SIMPELE LUIDEN 

Daar het gebleken was dat de eigendom van Lievijne 
Goethals en haar overleden moeder, gelegen op de Kerk
akker te Evergem, heneden de waarde van de hand ge
daan was, volgde hierop een onderzoek naar de geldig
heid van bedoelde verkoop . 

.I au Ruhbens fs .I an, oud SS jaar, koopman, winkelier 
en hakker op het Dorp te Evergem, die heide vrouwen 
goed gekend had, getuigt dat Lievijne Goethals « seer 
simpel ende Eenvoudigh is, jae van soo cleyn verstunt 
dat sij van de simpelstesoorteis die men vint, niet absolut 
sot ofte imbeciel wesende ». Getuige verklaat·t verder dat 
hij « hij Experientie heeft ondet·votHlen dat dheessclw
ril-!:ge niet rekenen en eau eenige somme van penningen, 
door haere groote eenvaudigheijt, jae niPt en kt'ntlt de 
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Coursable (~angbare) Gheldtspecien tensij als oortjens, 

~tucken van vijf groote, placquetten ende Schellinghen ». 

Zij weet niet «hoe veel ponden ~rooten dat uitmae

cken hondert guldens, ende oock ... dat sy geene de minste 

Kennisse en is hebbende van huysen Catheylen ende gron

den van erfven, ende daer aen, oock geenen prijs en 

saude connen toeschrijven op haer eygen ». 

Yan haar moeder zegt hij dat zij « oock van de Een

vaudighste vrauwen van deze prochic is gheweest ende 

dat sij ter oorsaecke van dien haer gheheel facielijck liet 

persuaderen iets wijs maecken ofte leeden door de gonne 

waerinne sij maer de minste confiantie en hadde ofte 

haer inbeelde dat het haere vrienden waeren ». 

Rijksarchief Gent, fonds Evergem, nr 653. 

EEN BEDRIEGLIJK KOPPEL 

Passchier de Somviele en zijn huisvrouw ]oanne Re

mery waren een tijdlang in dienst geweest bij Pauwf"l 

~Ieirsman, wonende te Sleidinge, wijk Volpenswe~e, dit 

tot hij het overlijden van laatstgenoemde. 

Daar zijn erfgenamen het achterstallig salaris van 

het dienstpaar weigerden te voldoen, volgde hierop een 

onderzoek naar de gedragingen van bedoeld echtpaar. 

Hieruit blijkt d:lt Passchier de Somviele en zijn echtge· 

note alles behalve goed aangeschreven stonden. Verschil

lende getuigen verklaarden dat lwdoelde Pchtelingen 

~ deurgaens hekent sijn van aJie hunne geeleneken voor 

persoonen daer geen rPcouvre op en is, quaede ende 

slechte hetadders soo van huy~>paehten, coop van groen 

vlast<~ velde ende diergelijcx ». 

Dit was nog niet al11~8. Ten huize van Pauwel Meir~

man hadden zij ~ nwer weijnigPfl dienst aldaer toege
hrac~ht, self11 hunllf~n eol't niet en verdiendPn gelijck sij 

ooek van d<m voornoemden MPinmwu differentPrnuel 

lwhh<m hoon~n s<~ggeu r-ude daervan claegen tot 1100 verre 

dat hij Wt~nMh~ dat dPn ~o~elven df~ Somviel<' ende AI.JnC 
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huysvrauwe daernoyt geweest en hadden, ende dat BIJ 

meer hadden mede ghenomen als sij verdient hadden 

ende selfs noch eenen halven souverain uyt de kasse ge

langht die hij niet weder gegeven heeft ». 

Eens had de overledene zelfs verklaard « dat sij hem 

suleken intrest ghedaen hadden, dat hij wel wenste, dat 

sij noyt over sijn sulle ghecommen hadden, hadde het 

moeten blijven dueren, dat sij hem Meirsman souden 

gheruineert hebhen segghende ick hehhe hun meer als 

dobbel betaelt ende sij hebhen hunnen cost niet verdient 

ende hadde ick in het leste de sleutels vande kasse niet 

we~h ~henomen ick hadde noch meer quyt gerocht ». 

Bovendien was het echtpaar er gekomen « souder 

weynigh anders te doen als eten ende drincken ». De 

vrouw had er zelfs nog « voor haer eygen proffijt ghe

vrocht naementlijck met het snijden van hemden, naeijen 

ende maecken van diere ende diergelijckx voor andere 

persoonen t'gelt gheproffitteert heeft ~heduerende sij ai

daer inden aet ende dranek was ». 

Rijksarchief Gent, fonds Evergem nr 653. 

EEN KLOPPEND ALIBI ? 

Voor een ons onbekende reden werd nauwkeurig 

navraag gedaan naar de gedragingen van Geert V asters

haege, herhergier in de « Traweele » op de heerlijkheid 
Baarlevelde te Drongen, dit vanwege de schout van Dron

gen aan de schepenen van Evergen1. Bedoelde Geert was 

namelijk op 19 oktober 1780 vertrokken naar Evergem 

om er medecijnen te halen voor zijn bedlegerig kind. 
's Morgens tussen 7 en 8 uur was hij binnen geweest in 

de herberg van Pieter de Manghelaere op de Vierweegse 

te Wondelgem, waar hij een « pinte bruyn bier ... heeft 

nytghedroncken ». 

Hij was « gecleedt met eene Lijne Kasacke, roode 

veste ende Bt"Oeck, slapkansens aen de Beenen, op sijn 
ltooft hebbende eenen swarten hoedt, ende met eenen 

stock in de handt ». 
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Daarna vroeg hij de weg naar Evergem, waar hij 

tussen 8 en 9 uur in de morgen gezien was aan het huis 

,-au chirurgijn Major. 

Slechts 's avonds rond 7 uur was hij terug te Won

delgem. Waar had de brave man zolan~ rondgehangen ? 
Bij zijn terugkeer wist hij alleen te verklaren « dat hij 

soo lange hadde moeten wachten naer den voorseyden 

chirurgien major, die uyt was aleer hij medicijnen conde 

becomen ». 

Te ''rondelgem wachtte hij tot rond 9 u. « naer het 

maenschijn » om naar Drongen op te stappen. 

Rijksarchief Gent, fonds Evergem 11r 653. 

EXPERTISE YAN HET GOED « DEN BOSCH » TE 

EVERGEM 

Op verzoek van de huurder Jozef Frans Loncke werd 

een onderzoek ingesteld naar cle staat van bewoonbaar
heid van « Den Bosch ». 

Verschillende experten, metselaars, timmerlui en 

schaliedekkers, legden hun bevindingen als vol~t neer : 

op 25 september 1780 werd het pan- en tichelelak van het 

kasteel onderzocht en men stelde vast «het dack van het

!'lelve Speelhoveken was ... ten noorden met een ~root ~at 

ende bijnaer de tichelen van het noorderdeel teenemael 

afgevlogen ende de andere dcelen van het dack sooclanigh 

vervallen dat den Hegen daer doorloopt tot op de solcler.,; 

ende dat hij gezien hc~eft dat de selve solders ciaerdoor 

alreede ten grootcn dc~ele gerot :.r.ijn ende weleken regen 

van de selve solden; loopt tot in de IH·neclenplaetse f'llde 

lfm Gootgatc~n uyll;troornt ». Aldus waK « hett-wlve goet,icu 

niet bewoonhaer ... van pc~nigc lwen•lijcke nwnHchen ». 

Bij c~f~n volgend ondPrzoc·k enkc•lp maatuien latPr 

werd vaKlgeKtdd dat « lu~t. voorf!c~Y'Ic op«'ngcvlogcn gat 

tc~n dec•lc~ was gc~l!lopt nwt IH~VI'II rolf'll JllliiiH'Il la11gs doon', 
cmdc~ dat er ahmoch waK tllKf!c'IH•II IH•I tic·llf'ldack f't•dc~ dt~ 
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selve nieuwe geleyde pannen een groot gat ende openinge 

hijnaer van het een Eynde tot het ander, daer door ten 

differente plaetsen gemackelijck eenen man can Cruypen, 

ende dat het tichelclack hoven den Trap teenemael noch 

is openliggende ter rezerve dat daer op geleyt is eenige 

Bonningen Stroot seer dunne, die den regen geensints en 

can beletten van door te loopen ». Een gedeeltelijke her

stellin~ van het dak had weinig haat gebracht, daar de 

pannen niet « ~evorst en gesloten sijn ». 

Daarenboven had Pieter Helskeus fs Hieronimus, oud 

40 jaar, timmermanshaas te Oostakker, op 21 november 

1780 vastgesteld « dat de cappe van hetselve speel~oetjen 

sigh hevint in seer sleghten staet, de ticheldacken met 

differente groote gaeten hesonderlijck den nortcant waer

door den regen is doordringende door welcke de solders 

op differente pluetsen gerot ende bedorven sijn, soodae

nig dat deuselven regen is vallende tot heneden de onder

stagie ende gootgaeten uytstroomt dat de cassijm·n van 

het selve ~oet ten meerderen deele in seer slegl1ten staet 

sijn ». Nog werd vast~esteld dat «de hm~~e liggende over 
den wal, de pilotten verrot sijnde, alsoock de lenen ende 

het hecken hij dien perijckeloos om daer over te nemen 

de passa~ie ende repassa~ie ». Op de kamer van de tweede 

verdieping naast de dreef lag «een hoop tichelen an Calck 

die moeten worden geweirt. .. dat den Bogen hoven de 

Deure vande selve Kaemer soodaenigh is gescheurdt dat 

een stuck van diere is uythan~ende, ende den selven Bo

gen menaceert in te vallen ». In de kanwr daarnaast wa

ren « differente gaeten inden vloer ofte planché gerot 

sijnde door het water hetwelke vamlen Reghen door het 

Dack is loopende somlanig dat de gonne daer over pas
serende in Perijckel sijn door den selven vloer te vallen». 

Ook de hoog hoven de ingang van de trapzaal dreig

de neer te storten, de regenput lag open en de pomp was 
onbruikbaar. Het hek kon onmogelijk hersteld wordt•n 

en het ingangspoortje was eenvoudigweg venlwenen. 

Wij geloven heel goed dat de onderzot>ken; met ge
rust gemoed konden vt>rklaren «dat alle de Yoorseycle 
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«hebreken souder delay moeten erstelt worden, om het 
~ . 
voorseyde goetjen gebruyckbaer te syn en dat den be-

woonder van diere, door de om·erdraegelijcke negligentie 

der Proprietarissen van gemelde reparatien te doen, con

siderabele Schaede ende Intrest leydt ». 

Rijksarchief Gent, fonds Erergem, nr 653. 

EEN AA:\RA~DING TE WAARSCHOOT 

Op vrijdag I mei 1789 werd Bernardina van Vooren 

fa Jacques, oud 19 jaar, wonende « met ha ere anders in 

dherberghe het cmysken binnen het ambacht van waer

schoot op den wijck genaemt het Beertjen » lastig geval

len door Pieter de Vos, wonende te Sleidinge-St. Baafs 

op de wijk Hooiwege. 

Hierover ondervraagd verklaart het slachtoffer dat 

Pieter de Vos in haar ouderlijk huis is binnengekomen 

4: den weleken heeft gecommandeert een maetjen gene

ver». 

Het was toen tussen 7 en 8 uur in de morgen. Hij is 

daar «heel lanck blijven sitten Klappen en discoureren 

tot soo verre dat s'attestantens vaeder ende moeder hem 

differentemael hebhen aengeseyt dat het tijdt was om 

naer huys te gaen ofte zijnen weg te vervoorderen ». Ten 

langen leste is hij toch vertrokken, niet zonder er nog 

verschillende malen te zijn teruggekeerd tijdens de be

doelde voormiddag. Toen Bernardina van Vooren rond 

half-twaalf door haar moeder om een hrood gestuurd 

werd naar de bakkerij van Frans de Casserie op de Leest, 

«ende met het!!Clve brood wedergekeert zijnde tot aen 

het gaste), wegh alwaer sij moestP passeren om naer haer 

auders huys weder te keen•n, alda(•r heeft vindPn staen 

oftt~ uyt den heiHcant Konu~nde, dNJ mecrglwseydt'n Pie· 

ter de VoH, die Ufm haer attestante la~ydP, allon.~ p,ij mof•l 

f~r nu tu•np,d~)(nJf'n, fl,ij rruwt t•r a.f'n ; p,ij f'n .~ull hif•r uyt 

mijn lutndt•n nif'f fl,tlf'll, lw(•r lPrl dit>n Pywle waH nemen· 
de, waer jej:!;enH de attt~Htanlf~ h<wr nwt allf~ forc•· hPPft 

verdt~dight tot HfHJ Vf•rn~ dat HY dt•n HPiv .. n PidPr dP Voto~ 



heeft om verre geslaeghen ende getragt heeft uyt ZIJne 

handen te geraeken ... dat sij alsoo meynende uyt sijne 

handen te geraeken eenen stap of twee voorts loopende 

en haer brood opnemende den selven Pieter de Vos haer 

wederom heeft geaggressert. .. ha er met alle geweld heeft 

om verre geslaeghen willende haer attestante met alle ge

weld vererachten bij middel van haer attestante oneere

lijek te willen voelen ende alreeds op haer liggende om 

tot zijn vermeten oogwit te geraeken ». 

Hierop heeft het meisje «inde uytterste halteratie 

zijnde, haer defendeert met beede haere handen onder 

een grauwelijek geschreeuw ende getier roepende conti

nuelijek ah vaeder ; ah vaeder, tot soo verre dat haeren 

vaeder op het groot geschreeuw is komen zien ». 

Ondertussen waren daar ook bijgekomen, drie per

sonen die van Gent kwamen nl. Jan de Craene en Jan 

Baptist van Bouchaute met zijn dochter. Toen zij tot deze 

personen om hulp geroepen had, had Pieter de Vos in 

« groote violentie » tegen hen gedreigd « soo gauw als 

gijlieden te bij komt, ik zal uüeden doodsteken, of om
verre schieten ». 

Wanneer echter de vader van het meisje ten tonele 

verschijnt, vlucht haar aanvaller, maar toch wordt hij 

door de woedende man afgeranseld, «bij middel van aen 

hem de vos, toe te bringhen menigvuldighe schuppen en

de stampen, mitsgaeders dat eenighe voordere omstaen

ders vande gonne die van geiuit quaemen als voorseyt, 

riepen Slaet hem dood, slaet hem dood, en laet hem rli.et 
loopPn ». 

Toen de aannm1ler zich kon losmaken, verdween hij 

langs de akker in de richting van Arisdonk. 

Wanneer men het meisje ollllt>rvroeg « of SIJ som
tijtlts van te vooren met hem t>enighe particuliere kt'n

nisse hadde gehad, mitsgaeders of hij haet· nog niet en 

hadde gefreqnenteert bij middel van vrijagie ofte anders
siuts » antwoordde zij hierop bedoelde persoon wel te 
kennen, maar er nooit Pnig uitstamis mede geha1l te heb-
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hen. Haar vader J acohus van Vooren, fs Matthys, oud 

50 jaar, verhaalt de feiten op dezelfde manier. Toen hij 

werkzaam was nabij de Lievetragel, werd hij plots door 

een angstig geschreeuw opgeschrikt. Hij snelde naar de 

plaats vanwaar hij het geroep meende te horen en vond 

er zijn dochterke, die op zijn vraag « hewel, wat is dat 
hier Bernardine », antwoordde « vaeder, Pier de Vos, 
die mij daer also /zeeft aengepackt ». 

Hierop is de verontwaardigde vader de aanvaller te 

lijf gegaan, roepende «Kom aen gij sakerschen baene
ligger ». 

Een volgende getuige was Jan de Craene fs Jan, 

55 jaar, wever, wonende te \'\T aarschoot in de KerkstraaL 

Toen hij op de bewuste dag van Gent kwam, hoorde hij 

een hem onbekende vrouw « hitterlijck lamenterende». 

Jan had hierop gezegd « dat gaet hier noch al ! ». Maar 

de manspersoon was met de hand in de zak gegaan en 

had gezegd « Sacre ... en naerdert u niet, of ick door
srhiete u ». Door deze dreigingen afgeschrikt was de wei

nig moedige man er maar liever niet tussengekomen. 

J oanna Livina van de Voorde fa Benedictus, oud 

21 jaar, wonende op de Keer, die haar blinde schoon

vader Jan Baptist van Bouchaute naar Gent vergezeld 

had, geeft eveneens hetzelfde relaas van de feiten. 

Uit een aanvullend onderzoek hleek evenwel dat he

doelde Pieter de Vos aan zwakzinnigheid onderhevig was. 

l<ijksarchief Gent, fond., I~Vf!rgem, nr 6.54. 

EEN HOOFOVEHVAL TE KEHKBHUGGE 

In de nacht van zondag 17 op maantlag 18 december 

I 7HO Wal! !'i eter de l'aepe fs Lieven, garenkoopman, 40 
jaar oud, op een Vf'rraderlijke manier aangeva1len f'll 

voor een goed defd van :t.ijn geld lwroofd door .Jan en 
l'iet1•r van BPntf~q:~IH~m. 

Hijzelf Vf•rtdt d1~ tm~draf"ltt van de zaak als volgt : 
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op 17 december 1780 had hij rond 4 u. in de namiddag 

de herberg « de Swaene », bewoond door Jacobus Steyaert 

op het Eindeken, verlaten. Zijn medegezel Jacobus van 

Risseghem, evenals hij uit St. Kruis-Winkel, zou hem 

huiswaarts begeleiden. Gekomen aan de pastorij van 

Evergem kregen zij het gezelschap van Jan van Renter

ghem, met wie zij mee opstapten tot aan de herberg be

woond door Ange1us de Cooman te Kerkbrugge. 

Daar vroeg Pieter de Paepe zijn beide medegezellen 

binnen. Na het drinken van een drietal potten bier, vroeg 

onze garenkoopman aan de waard als hij daar een avond

maal gebruiken kon. Hierop zegde Jan van Renterghem : 

<<gij en moet hier geen eten vraegen, gaet met mij mede, 

ick sal ul. teten ende te drincken geven ». 

Daar dichtbij immers waren de van Renterghems 

hovenier op het kasteel van M. Borluut, heer van Noort
donck (kasteel Heylweghen). 

Toen de garenkoopman en zijn gezel het hoveniers

huis binnentraden werden zij bij het zien van Jakobus 

van Renterghem, onaangenaam getroffen. Pieter de Paepe 

immers herkende in bedoelde persoon, de man die hem 

3 à 4 maand tevoor, onder de valse naam van Jan Baptist 

Geus uit W aarschoot, 31 pond garen had afgekocht en 

het nog steeds niet betaald had. Naast de vader Jan van 

Renterghem, die met hen vanuit Evergem mee opgestapt 

was, waren in het huis aanwezig zijn heide zonen Pieter 

en J akobus, benevens Machanus Coene, Jan van Hecke, 

Ignatius Claeys, de huisvrouw van Macharius Coene en 
Pieter de Clercq. 

Terwijl de garenkoopman en zijn gezel op hier ont

haald werden, zagen zij dat de rest van het gezelschap 

« thooft tsaemen waeren stekende ende waerop hij de

posant quaet vcrmoeden krijgende benevens sijnen com
pagnon van Risseghem hebben getracht uyt den huyse 

te geraceken vreesende van geattaqneert te worden mits

gaeders dat ... joannes van rentergPm om den deposant ... 
l'engagaeren om aldaer langPr ofte laetPr in dPn avont 
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te verblijven, Seggende gij en moet soo lwe.stigh niet sijn, 

gij s·y-t getweeen ». 

Hierop replikeerde Pieter de Paepe door te verkla

ren «dat hij niet benauwt en was seggende ick hehhe 

noch iet in mijnen sack toonende eene sijne sack pistolle, 

inde meyninghe dat deuselven Jan van Rentergem ende 

Yoordere in het huys synde persoonen lwm benevens 

synen Compagnon daer mede gerustelijek souden hebhen 

laeten vertreeken ». 

Hierop uoeg van Renterghem hem bedoeld zak

pistool te '\illen overhandigen, met belofte het hem na

derhand terug te geven. Waarschijnlijk uit schrik gaf 

Pieter de Paepe het wapen af. Men perste hem eveneens 

negen flessen wijn af, die door het aanwezige gezelschap 

werden opgedronken. Beide mannen kregen er nu volop 

lucht van dat het zaakje niet te vertrouwen was. Hun 

enige bekommernis bestond er in op de minst opvallende 

manier het huis zo snel mogelijk te verlaten. Toen de 

garenkoopman naar zijn zakpistool vroeg, stelde Pietcr 

van Renterghem voor, heide reizigers naar huis te bege

leiden. Hij nam zijn tweeloop mede, na in de heide pan

nen poeder gegoten te hebben. Hierop vertrokken zij, 

onmiddellijk gevolgd door het ganse gezelschap. Jakobus 

van Risseghem speelde het nog klaar om in de gauwte 

zijn medegezel in het oor te fluisteren : «wij mol'ten 
loopen of wij sullen slaegr>n krijgen». Hierop zetten hei

den het op een lopen tot op de grote steenweg van Lan

gerbrugge naar Kerkbrugge. 

Jakobus van Risseghem kon aan ZIJn vervolgers ont

tmappen. Pieter de Paepe integendeel viel in hun han

dfm. Zij zouden hem van kant maken. Pietervan Henter

ghem Atampte «op alle Mijne decfen des lichams met groot 

gf~welt. .. met de hiele van sijne fuHÎCIJlle ». 

Pietf~r d1~ Clerelf, die in de vooravond ook hij dat 

l11~rueht gezel11chap vertodd had, maar n;tlh·rhaml naar 

JJUil! vertrok, Vf~rt•·lt h01~ hij, toen hij midden in de lllll'ht 
had nwelfm OJHIIaau om w•wlig•~ paardf'n te hirt~lcn, 

«heeft g1~hoort f'f'JI groot gf~ru('htP op dl'n cal11ijc WCI!;h 



ontrent het speelgoet varuien heer van noortdonck als

mede aldaer heeft hooren vloecken ende sweiren, ende 

datter tusschen persoonen die hij ter eausen van den 

clonekeren nacht niet en conde sien, groote ruse ende 

geschil was mitsgaeders dat hij deposant dochte gehoort 

to hebben de taele van pieter van rentergem fs jan, die 

seyde, Sacre Dieu, ick sal u leeren pistollen draegen en 
leeren schieten, wanneer den deposant sijne deure heeft 

toegedaan ende is gaen slaepen ». 

De neergeslagen de Paepe werd dan beroofd van 

zijn geldbeurs, waaruit zij enkele kroonstukken namen. 

De booswichten smeten hem vervolgens in de wal, maar 

«door het gewelt met het welcke hij daer in gesmeten 

wiert geadvanceert sijnde tot dicht aen den anderen cant 

vanden selven wal, hij deposant hem stillekeus heeft vast 

gehauden aenden anderen cant vanden gemelden wal, 

syn hooft handende boven het waeter om niet te versmoo

ren. Een kwartier later is hij dan uit het water geeropen 

en heeft zich gans bebloed en besmeurd naar « de Engel » 

gesleept, waar hij door een medelijdende ziel binnen

gelaten werd. 

]an V ereecke fs Pieter, oud 57 jaar, wever en arbei

der te Kerkbrugge, verklaart dat hij op 18 december 1780 
('s anderendaags) in de herberg « de Engel » binnen

kwam en « aldaer heeft gevonden den voorseyden Pieter 

de Paepe, woonende tot winckele, den weleken hadde be

comen differente contusien in syn hooft ende aengesicht, 

sijne oogen swart ende Blauw alsmede geheel dick glw

swollen ». Venier had de Paepe hem verklaard «dat hij 

ten tijdde hij tleselve slaegen hadde gecregen, hij quvt 

geworden was sijne capotte, sijnen hot'dt, sijnen stock 

en«le sijne Borse met geldt alswanneer hij de paepe aen 
den Deposant heeft gevraegt om deselve te gaen soecken 

op tien Calseyewegh voor het goet van Mijnheer Noort· 

donck leedende naer langerhrugge ». 

In 1le morgen van 18 december 1780 is gettiÎge dan 

naar tle verdwenen beurs gaan zoPken, die hij natuurlijk 

niet vond, want zegt hij «op den selven calsijewegh is 
cene groote Passagie van menschen ende hijnaer onmo-
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gelijck dat aldaer eene Borse met geldt saude blijven 

liggen van den nacht tot naer den middagh ». 

Een volgende getuige is Pieter van de Casteele fs 

Frans, knecht ten huize van Pieter de \'\1ever te Kerk

brugge, die deze (half geledigde) geldbeurs gevonden 

heeft. De eerlijke dienstknecht overhandigde het geld 

aan zijn meester, die het Pieter de Paepe ter hand stelde. 

Dezelfde avond begeleidde hij de berooide koopman tot 

aan de bntg van Terdonk, vanwaar hij door de « mili

taire post » tot aan zijn huis begeleid werd. 

Onze garenkoopman mocht van geluk spreken het 

er levend ,-au afgebracht te hebben. 

Rijksarchief Gent, fonds Evergem, nr 654. 

RUZIE TUSSEN BUREN 

Op I augustus 1782 waren er hoge woorden gevallen 

tussen Joris Lippens en Martinus Normandy, beiden wo

nende te Sleidinge, dit naar aanleiding van het doodschie

ten van de haan en cle hennen van Joris Lippens door 

zijn gebuur. 

Hierop was Martinus Normandy in woede ontstoken. 

Geburen verhaalden dat zij hem hoorden «met luyder 

stemme naerseggen ende verwijten in eene violente Co

laire, dat sverweerders !Joris Lippens) dochters waeren 

hoeren dat hij was eenen dief, eenen Casacken Dief, dob

belen dief met meer andere saemkrinkcnde verwijtseis 

tselve continuelijk erhaelendc ende soodanig tierende, 

vloekende en<le tempcestendP dat nwn met een quartier 

urs verre soude hchhen connen hooren » . 

.lori~; LiprHml!, die in zijn kerKelaar Hlonrl, kwam op 

dPze Vf~rwijtingcn en seheldwoonh~n naar hencdcn l'n 

~;dwld nu op zijn lwurt zijn gchuur de lnlid vol z<·ggPrulc 

~dat hij efmf~n BaKtaerl lwddc gdaadt, !'enen ltoerc .Jae
g1~r Wal! oft ietH dierg1•lijkx ». 



DE MENINGEN WAREN VERDEELD 

Na het afsterven van Joris Goethals, een doofstom

me imbeciel, ontstond er tussen zijn zuster Lievijne Goet

hals, hij wie hij inwoonde en tussen andere familieleden, 

een betwisting of hovengenoemde Joris Goethals haar tot 

last of tot voordeel gestrekt had. 

Een eerste reeks {!:etuigen zijn positief m hun ver

klaringen. 

Zo Zeger van Acker fs Cornelis, schepen van het 

Graafschap Evergem, oud 72 jaar, gebuur van Lievijne 

Goethals, die verklaart dat hij sinds 1742 woont te Ever

gem op het Hulleken en dat hij van toen af bedoelde 

Joris Goethals heeft gekend, « dat hij hij sijne suster 

livine goethals heeft gewoont, voor haer heeft gedaen 

alderhande soorten van wercken als spoelen, weven bo

bijnen ende voordere relatif tot den landshauw ende 

hoere neeringe dit soo voor den jaere 1782, als in den 

beginne van den jaere 1781 met een woord tot ende met 

korten tijd voor syn overlijden». Aldus «heeft hij altijt 

veel meer gewonnen ende verdient als hij noodig hadde 

tot sijn onderhand soo van aete en dranek als Kleederen 

ende Lijnwaet ende hijdien dat indien sij hem daer over 

hadde hetaelt, hij rijckelijck tot a1les saude toegekomen 
hebhen ». 

Schepen van Acker gaat zelfs zo ver te verklaren 

<< dat Iivine goethals suster van den stommen jooris goet

hals merckelijck in haere forttUle verbetert is door het 
werck van den gemelden haeren stommen broeder ». Per

soonlijk zou hij voor het werk van .Joris goethals, indien 

hij voor hem zou gewerkt hebben, « geirne jaerlijckx 

gegeven hebben eene helooninge ofte eene lmere te min

sten van 7 ponden grooten sjaers ». 

De volgende getuigen Jan llaptist V cirdeglzem fs 
Panli, 48 jaar, Bemardus de Muynr!t~ fs Andries, 29 jaar, 

Joris Blnncknert fs Jan, oud 35 jaar, onderschrijven ten 

volle 1le getuigenis van de s<"hepen. Laatstgenoemde nwgt 
er zelfs aan toe dat « alswanneer hij Goethals jonger was 
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ende staende sijne stonuni~heyd, sig niet en conde amu
seren met Klappen ende gevolgentlijck seer neerstig 

vrochte jn alle soorten van wercken ». 

Pieter Goetlwls fs Andries, oud 51 jaar, verklaart 

«dat den gemelden stommen geheele daegen vrochte jae 

selfs des sondags en heylligdags ende niet liet verloren 

gaen ». 

Pieter Goethals fs Joris, oud 57 jaar, verklaart zelfs 

dat Joris Goethals tot bij zijn overlijden « alle boere 

wercken ten uyttersten kende ende dusdaenigen liefheb

ber was jn de gaerens datter weynigh diergelijcke ten 

platten lande gevonden worden ». 

Nu volgt de keerzijde van de medalie. 

Jakobus Slock fs Adriaan, oud 52 jaar, meester-chi

rurgijn te Sleidinge, verklaart dat hij sedert 21 september 

1779 Joris Goethals gekend heeft, die «boven sijne stom

migheyd ciaerenboven noch was crancksinnig ende onnoo

sel ». Hij verklaart verder dat hij in zijn hoedanigheid 
van chirurgijn Joris Goethals «ter differente stonden 

heeft gecureert, den eenen keer in eene kortborstigheyd, 
den anderen keer jn eenen knien, den anderen keer jn 

eene waeterachtige ende slijmachtige dispositie, ende eyn

delinge dat hij selfs is gestorven van een fonneel borst
waeter ». Tengevolge van al deze kwalen was hij onbe

kwaam enige arbeid te verrichten. Zijn zuster paste hem 
altijd voorbeeldig op. 

Op 9 januari 1790 verklaart Ueven llrugglzcm(ln fs 

Pieter, oud 44 jaar, harhier te Evergem, gemelde .I oris 
Goethals vanaf het jaar 1777 te kennen. Hij zou met 
zekerheid niet durven zeggen « dat hij ooek imbeeiel was, 

malgrf; dat hij seer kleyn van geest was». Ilij heeft hem 
« sien spc>elen bobijnen en acrdappelen Hchellen », maar 
hij gelooft noehtans niet dat hij tot enig zwaar hoeren
Wf~rk in staat was. 

Soms hiN~f hij zPifH Ie hPd liggen. Ondanks dat zorg
de zijn zuHter gllf~d voor hmn want 5 jaar geleden had 
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zij hem «noch gekocht eene Capotte ende nieuwe spaen

sche saerge om hem te decken ». 

Zeger vnn Loo fs Jan, oud 60 jaar, wonende op het 

Veldeken te Evergem, verklaart « dat den stommen jooris 

goethals somwijlen geheele daegen in sijn heelde lag ende 

voor niemant wilde opstaen, ten zij als wanneer dat 

eenen vremden daer bij quam ende hem ordonneerde 

op te staen ». Hij was totaal onbekwaam om zijn kost te 

verdienen. 

De volgende getuigen Jacobus vnn Damme fs Lieven, 

50 jaar, Judokus la Reu, oud 25 jaar, wever in het Vel

deken, en Andries Lippens, 53 jaar, eveneens wever in het 

Veldeken, zijn het er allen over eens dat Joris Goethals 

door zijn voortdurende ziekte zijn zuster tot last strekte 

en dat deze laatste haar broer altijd met de meeste zorg 

onderhouden heeft « in suckdaenig ordre dat eenen vader 

sijn kind niet beter oppassen en can ». 

Deze twee groepen getuigen staan lijnrecht tegenover 

mekaar. Wie van beiden sprak de waarheid ? 

Rijksarchief Gent, fonds Evergem, nr 654. 

Achiel DE VOS 
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DE MALE-POST DIENST TE NEVELE 
TUSSEN 1865 EN 1914 

Bij het oprichten van een distributiekantoor te Ne

vele op 30 juli 1865 moest alle briefwisseling die in het 

station Deinze en Landegem aankwam, naar Nevele over

gebracht worden. Daarvoor werd er een postkoetsdienst 

Nevele-Deinze en ~evele-Landegem ingericht. 

In feite was de Staat eigenaar van deze dienst, doch 

deze verpachtte de uitbating aan de huurhouderij Victo1· 

Goethals, Tiehstraat 41, Nevele. De pacht liep over een 

termijn van 3-6-9 jaar en het bedrag was 280 F welke 

vermeerderd werd met de inkomsten van de reizigers. 

Deze huurhouder heeft 15 jaar de postkoets in huur 

gehad. 

Bijna nooit werrl het woord postkoets gebruikt, maar 

men had het altijd over 1le maalpost, dilligentie of char

han ( char-à-hancs). 

De huurhouder bezat twee koetsen welke huiten post

stukken ook vracht en personen vervoerden. Deze heide 

wagens gaven plaats aan 12 of :~2 reizigers. 

De kleine koets of maalpost en dilligPntie genaamd, 

was een gesloten koets met langs heide zijden een glas

raam, men ginf!; in de wagen lan[!:s de aehterûjde en had 

langs binnen zitbanken. De grote wagen, de char-à-hancs 

r~n kortweg in de volksmond char-han genaamd, was te

n~eht de voorloper van de duhhcle autohus. Deze zware 

koetK h1~vattf~ de nodige hanken voor :~2 reizigers, maar 

over hPt dak was er ~~en soort latwerk geplaatst dat kon 

afgedekt worden nu~t e1~n zeildm~k en waar ook alle 

vraeht, koff1~rti en Zf'lfs rr·izigers toegang kn·gen. Dit ge
lu~urdc met 1~1m laddf'r welkt~ altijd hezijden de wagen 
aanwezig was. 
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Een speciale dienst met de char-à-bancs werd woens

dags in lijn gebracht om de Nevelaars toe te laten de 

wekelijkse markt van Deinze te bezoeken. De vertrek

uren waren 5.45 u. in de zomer en 6.15 u. in de winter. 

Zelfs werden er reizigers en vracht afgehaald te Vinkt 

en Lotenhulle. En voor 90 cent werden de boter- en eier

manden medegenomen. De vrachten van de reizigers wo

nende buiten het dorp werden zelfs de avond voor de 

afreis opgehaald. 

Het traject Nevele-Landegem werd 4 maal per dag 

afgelegd. Namelijk te 5.30 u., te 9.30 u., te 12.30 u. en te 

18 u. vertrok een dilligentie van Nevele Markt. De reis 

ging over Y osselare, herberg « De V os » naar Landegem, 

herberg « In de Linde » en verder naar het station bij 

Wed. Onderbeke. Deze rit duurde 30 min. en koste 40 
cent. De terugreis ving aan om 6.15 u., 10.07 u., 13.45 u. 
en 18.50 u. 

Bij hevig \\interweder, wanneer de wegen bevroren 

en besneeuwd waren werd de dienst verzekerd met een 

slede. Ook in sommige gure winters werden de brieven 

gehaald te paard. Na de dood van Kamiel Bettens werd 

deze dienst verder onderhouden door de Wed. Bettens. 

De postiljon was bijna altijd een zoon des huizes. 

Alle vrijdagen waren hijzondere diensten in voege 

op Landegem, voor de talrijke inwoners die voor hun 

handelszaken zich naar Gent moesten begeven. De vetrek

uren waren vastgesteld te 6.20 u. en te 16 11. De terugreis 

om 7.05 u. en 16.45 u. 

In 1888 vatte de huurhoudster rle gedachte op een 

diligentie in lijn te hren;~en op Gent, deze des maan1lags 

te 7 u. en vrijdags te 6.:~0 u. gedurende de winter en te 

ó u. in de zomer en dit van elke week. De reiA ging over 

rl1~ lu~rhf•rg «De Vo11 » te Vo!!Aelan• naar «de orule Harn~i

n~ »te St. Martcru;-Lr>PrnP, naar« liet land van Nev<"lc » ~~~ 
Baarle, te Drongen hij de Kinderpn L1•us en zo naar de 

ht~rht~rg «In de vier wiruien », Drongenstcenweg, te Gent 

•:n van daar naar de Koornmarkt, !!L:tndplaats «De rode 
ho1~d ». De pa a rdPn werrl1m ~~r gt~sta ld in d1~ kddcri ng 





bastiaan, de muziekmaabchappij St. Cecilia of de toneel

bond, en dit om festivals of wedstrijden te bezoeken. 

""elk mooi schouwspel zal het geweest zijn deze 

groep door een dorp te zien rijden al spelende, de muzi

kanten plaats genomen in en op de wagen. 

In een rekening van de schuttersbond lezen we : 

« ~ Juni 1910 I ree dilligentie op Landegem, wedstrijd 

Aalter 10 frank ». 

Ook voor bedevaarten werd de « char-ban » dank

baar gebruikt en dit om « Machelen gulde » te bezoeken. 

Dat deze koetsen, welke 's nachts op de markt ston

den geparkeerd, buiten het vervoer voor reizigers, als 

openbare slaapplaats gebruikt werden, kan men nu nog 

vernemen van onze oude Nevelaars. De herbergstrategen 

uit die tijd, en die waren er zeker te Nevele, vonden het 

niet beter, als ze boven hun theewater kwamen, hun roes 

uit te slapen in de maalpost. Het was eveneens een open

baar geheim, dat wanneer des nachts de vrouwen hun 

dierbare wederhelft opzochten, ze enkel de deur van een 

der koetsen dienden te openen om er hun slapende echt

genoot aan te treffen. 

In 1913 werd alle vorm van reizigersvervoer totaal 

t.fgeschaft, er bleef enkel een dienst over op Gent voor 
het vrachtvervoer. 

Na het stopzetten van deze diensten werden er door 

de uitbaatster sommige herinneringen bewaard. 

Onder andere de kepi, de hoorn, dienstvoorschriften 

en postiljonplaat. Bij de beschieting in oktohcr 1918 
werd dit alles vernield. Bij de thuiskomst na de vlueht 

werd vastgesteld dat alle «souvenirs» aangaaride de post

koets ontvreemd w•·nl•~n. 

Zo verloor Ncvclc ~~~~n der oude tnmsportmiddclcn, 
di•~ miHtowhi•~n niPt het komfort f'tl de sncllwid hra<'hlcn 

van onH huidig verk•~cr, doch die voor hun tijd aan de 

hdwdtl~ voJd,~d•~n 1•n voorz•~k•·r lllf'l d1~ « Charme de 
voyage »niet afhraken. 

A . .JANSSENS 
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INLICHTINGEN 

Postmuseum inlichtingen nr 247, welwillend door 
Con. Van Horenbeeck. 

Gemeente-archief Reg. Bev. 1866, 1880 blz. 48 en 112. 

Kiezerslijsten 31 augustus 1912 blz. 19. 

Inlichtingen door dhr. A. Van de Casteele, gemeente
secretaris en mevr. 1. Van Lergberge-Bettens te N evele. 

Documentatie : uit de folklorische fotodocumentatie 

van de steller. 
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ST. MARIA-AALTEH 

Deze westelijke hoek van de gemeente Aalter, vóór 

dat hij parochie werd in 1851, werd gewoonlijk het 

Aalterslwekje geheten. Iu de omstelliugeu van de belas

tingen tijdens het oud regiem vindt men echter meestal 

de benaming Hogeveld, terwijl andere oude dokmnenteu 

somtijds van het V eldlwekje spreken. 

Het landboek van de gemeente (1635) vermeldt de 

landerijen van deze wijk als zijnde gelegen op het Buls
kampveld. 

Uit het leenroerig oogpunt behoorde het Aalters

hoekje geheel en gans tot de heerlijkheid van de Woeste. 
Geen andere heerlijkheid had hier enclaves liggen en 

er was evenmin allodiale grond, Schuurlo uitgezonderd. 

Behalve op het grondgebied van de tegenwoordige 

parochie St. ~laria-Aalter, strekte de heerlijkheid van de 

~r oeste zich ver oostelijk daarvan uit, tot aan de Nieu

wendurn en tot aan Straten. Buiten dit zeer uitgestrekte 

gebied, dat één blok was, had Woeste nog grote enclaves 

liggen elders op Aalter, voornamelijk in Oostmolen. 

Woeste was een leen van rle Oudburg van Gent. De 

justitie in aHe graden behoorde er toe ; zij had een 

baljuw en zeven schepenen, evenals een dienaar. Verder 

bezat de heerlijkheid al rle rechten en voorrechten die 

gebruikelijk waren voor een leen van haar rang, als daar 

zijn : tol, vondst, bastaardcngoerl, stragiersgoerl, confis

catie van goed, recht van bocten tot rlrie pond parisis, 

reeht van verbanning uit de heerlijkheid en uit Vlaan
deren tot vijftig jaar, enz. 

Ven~du~idenr~ aehterlr~nen hingen af van de heerlijk

heid van Wur~Hte; het aantal ervan, dat oorMpronkclijk 

24 waK, gror~ide aan in de loop rh·r tijdr•n, door het 8plit
~~~~n van hr~Ktaarulr~ lr·wm, lot 10. Bijna al deze lr·rH'n lagen 
hinrwn de voorHrhrr~vr·n hoofdblok van Wor•f!le. Daar· 

2<1'1 



buiten, doch nog op Aalter, lagen de lenen van Biesem, 
van Wijbroek en van ter Lake ; alle drie hadden de rang 

van heerlijkheid. Ook aan het leen van Kliplo, op het 

Aaltershoekje, waren sommige heerlijke rechten verbon

den. 

Het bestuur op het Aaltershoekje, zoals ten andere 

overal op de gemeente Aalter, kwam toe aan de wet van 

de heerlijkheid van het Land van de Woestijne. (Woeste 

had het recht van justitie binnen de grenzen van zijn 

gebied, maar dat recht had geen uitstaans met het recht 

van bestuur ! ) In de praktijk beperkte het recht van 

bestuur zich tot de verdeling en tot het innen van de 

belastingen. 

In 1376 schonk de graaf van Vlaanderen, Loclewijk 

van Male, als huwelijksgift aan zijn bastaardzoon Locle

wijk de Fries, de heerlijkheid van het Land van de 

Woestijne, alsmede de parochies Aalter en Knesselare. 

Waarschijnlijk schonk hij hem toen eveneens de woeste 

gronden van het Bulskampveld, voor zoveel die gelegen 

waren op het grondgebied van Aalter. Dat zou de oor

sprong zijn van de heerlijkheid van de Woeste. (Deze 

zaak is nog niet kunnen achterhaald worden, doch het 

feit dat de heren van de Woeste en niet de vorst zoals het 

in princiep behoorde te zijn, eigenaars waren van de 
woeste gronden te Aalter, staaft deze menin!,l:.) 

De oudste uitdrukkelijk als heer van de "'oeste ge
kend zijnde persoon is Lodewijk van Vlaanderen, heer 
van Praat, van Woestijne, van Woeste, enz. Deze was een 
kleinzoon van de bovengenoemde Loclewijk van Ylaan
deren, hijgenaamd de Fries. Hij was onder degenen die de 
ondertekening bijwoonden van de vrede tussen Ylaan
rleren en keizer Maximiliaan, te Brugge, op 16 mei 1488. 
Hij overleed op St. Bartholomeusrlag van 1488 en werd 
in de kerk van Aalter begraven, vóór lwt hoogaltaar. Zijn 
zoon, eveneens Loflewijk geheten, volgde hem op. Deze 
stierf echter reeds in 1490 en wenl begraven te Aalter in 
de kerk. 

De zoon van deze laatste, ook Lod<'wijk g<'heten. 

volgde hem op, nog geen twee jaar oud. Deze Lorlewijk 
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van Ylaanderen werd ridder van het Gulden Vlies, heer 

nm Praat (op Oedelem ), van het Land van de 'Voestijne, 

van "-oeste, van Elverdin~e, van Vlamertinge, van Spiere, 

nm ~Ieersch, enz. Hij was raad en opperkamerheer van 

keizer Karel V, hoofd van dezes financies, enz. enz. (De 

]ijst van zijn titels en van de door hem beklede functies 

is te lang om hier vermeld te worden. Zie in Biographie 

Nationale, artikel « Louis de Flandre ».) 

Nog tijdens zijn leven, in 1541, schonk Lodewijk de 

heerlijkheden ,-an het Land van de 'V oesti jne, van W oes

te en nog andere, aan zijn zoon Jan van Vlaanderen, die 

echter reeds in 1545 overleed, vóór zijn vader. Ingevolge 

de clausule van retour die in de gifte vervat was, kwamen 

de gezegde heerlijkheden tem~ aan de schenker, die ze 

in 1552 overdroe~ aan zijn kleinneef, J acob van Vlaan

deren. 

Loclewijk van Vlaanderen, ridder van het Gulden 

Vlies, droeg de volle wapens van Vlaanderen : de zwarte 

leeuw op het ~ulden veld, met dit verschil nochtans, dat 

de leeuw een zilveren ring had rond de rechter voorpoot. 

Hij had een « huus » gebouwd te Aalter, op het hof 

van Praat. Dit kasteel werd tijdens de Geuzenberoerten, 

in 1590, door H o1landse vrijbuiters afgebrand en werd 

nadien niet meer herbouwd. Het stond ongeveer daar 

waar thans het gemeentehuis staat. 

Lodewijk van Vlaanderen overleed te Bmssel in 

1555. Hij werd hegraven in de kerk van Aalter, in het 

midden van het hoge koor. Zijn echtg1~notc en zijn voor

tijdig overleden zoon .Jan liggen hij hem. 

Bovengemelde .Jacoh van Vlaanderen, die ook heer 

wa11 van Onlede en van Beven~n hij Hoe8elam overleed in 

J :J6ó. I Jij was g1·huwd met Katdijne van Botzclaar, die 

voogdeiS Wf~rd over hun mind1~rjarige zoon Lodewijk. 

Katfdijrw van Bot:t.Piaar iM IH'kerul om haar Calvinis
tiMdw gezindlwid, om Wf•lkP n·df'rwn zij trouWf'IHI uit hf't 
land Vf'rharuu·n f'll l1aar g1wdf•n•n gPI'OIIfÎAIJllef'rd Wf'rdf•n. 
In l:"ió() had :t.i.i d1~ f'f'rt<lf~ gi'IIZPnpn•f•k tr~ Aaltf'r hPgun
~;tigd, tPrwijl in 1:)(,7 rl1• k1·rk, nwl haar nwdi~WI'tPII, «op-



nieuw » werd opengebroken door de Calvinisten. In 1569 
liet zij door de baljuw van Knesselare aankondigen dat 

men gerust de sermoenen op haar kasteel kon bijwonen, 
welk feit 's mans hoofd kostte. 

Haar zoon Lodewijk, die heer werd van de Woeste, 

enz., huwde met Maria van Mamix, dochter van Filips 

van Mamix, een van de opstellers van het Eedverbond 

der Edelen. Maria overleed in 1580 en Lodewijk op Al

lerheiligenavond 1591. Zijn financiële toestand was niet 

schitterend en, gepraamd door schuldeisers, had hij Woes

te kort vóór zijn dood moeten verkopen. Aldus werden 

het Land van de Woestijne en Woeste, die meer dan 200 
jaar lang dezelfde heren en één en dezelfde wet gehad 

hadden, gescheiden. 

Kopers van Woeste waren Pieter van Botselaere en 

Jan van Crayenbrouck, die de heerlijkheid in 1612 voort

verkochten aan Mher Filips de Wal, ridder, heer van 

Sauer, Sclessin en Weibroek. 

Door deze koop kwamen de heerlijkheid van de 

Woeste en die van Weibroek (waarvan de zetel op het 

goed van die naam in Houtem te Aalter was) in dezelfde 

hand. Beide heerlijkheden werden versmolten onder de 

naam van « heerlijkheid van Woeste en \V eibroek » en 

bleven het tot op het einde van het oud regiem. 

In 1654 werd Filips de Wal opgevolgd door zijn zoon, 

Matthias-Ignaas de Wal, buq?;graaf van Anthisnes, heer 

van Woeste en W eibroek, van Poulsenr en van Sclessin. 

Alhoewel op het kasteel van Anthisnes verblijvend, droeg 

hij de titel van baron van Woeste. 

Hij werd in 1687 op~?;evol~?;d door ZIJn zoon Koen
raad-Adolf de Wal, heer van de ~?;ezegde heerlijkheden. 

Deze verkocht in 1720 dt> ht>erlijkheid van Woeste en 

Weibroek, evenals al zijn bezittill~?;t'n in Vlaandert>n ( 1) 

aan Mher Filips-Frans en aan Vrouw Louise-Bri~?;itta, 

prins en prinses van Rubempré t'n van Everbt>rg. 

( 1) Daaronder waren hofstt'den in Kluizt'n, Ertveldt' t'n Oostt't•klo. 
(R.A. Gent, fonds Land vun de Wot'stijne, nr 152; nr 393 
suh. Wui.) 

210 



Filips-Frans, prins van Hubempré, was eigenlijk een 

graaf van ::Uerode. Hij had de titel van prins van Rubem

pré verkregen door zijn huwelijk met Louisa-Brigatta, de 

laatste naamdraagster van de Rubemprés. Zij was weduwe 
,·an de Rijngraaf Frederik-Karel, die heer van het Land 

van de Woestijne geweest was. Zij had een schuldvorde

ring op de erfgenamen van haar eerste man en alzo kwam 
het Land van de \'\'oestijne (en ook Praat te Oedelem) 

onder de hamer. Het werd in 1715 toegewezen aan haar 
echtgenoot. Door hun koop van v;r oeste in 1720 kwamen 

het Land van de v;· oestijne, Woeste en Praat opnieuw 

in één en dezelfde hand, gelijk zij het vóór 1591 geweest 
hadden. Zij zijn het gebleven tot op het einde van het 

oud regiem. 

Onder de vele titels van Filips-Frans van Rubempré 

vinden wij die van ridder van het Gulden Vlies, Groot 
Stalmeester van de Keizerlijke Majesteit, lid van deszelfs 

Raad van State, enz. Hij overleed in 1745 en werd opge

volgd door zijn zoon ::Yiaximiliaan-Leopold-Jozef, prins 

van Rubempré en van Everberg, graaf van Vertain, Ver

tigneul, Aubigny, baron van Praat met Oedelem, heer van 
Aalter, Knesselare, Land van de Woestijne, Woeste en 

W eibroek, enz., opperjager van het hertogdom van Bra
bant, enz. 

Zijn dochter, Marie-Catherine-Josephine, prinses van 

Rubempré, volgde hem op in 1770. Zij huwde eerst haar 
kozijn Maximiliaan-Matthias-Werner, graaf van Merode 

Lil, na diens overlijden, Christiaan, graaf van Lannoy de 

la Motterie. 

Tn 1785 schenkt zij de heerlijkheden aan haar zoon 
Willem-Karei-GiRieen, graaf van Merode, markies van 
W esterlo, prin!! van Hu hem pn~. 

Dit wa!! de laatHte heer van Woeste. llij was gevol
machtigd miniHtf~r gewecHt van Jozef 11 hij de Generale 
Staten der N1~derlanden en onder Napoleon werd hij lid 
van de S1~naat en m1~i1~r van Brussel. 11 ij was groot-maar
Hehaik van het hof o111h·r koninj!; Willf"m I. 



Oude mensen weten nog te spreken over het Merode
goed. De familie van Merode, door het feit dat leden er

van heren van bijna gans Aalter geweest waren, bezaten 

aldaar uitgestrekte goederen, ook op het Aaltershoekje. 

Al dit goed werd uiteindelijk eigendom van graaf Karel 

de Grunne, die langs een zijlinie een afstammeling was 

van de laatste heer van Aalter, Willem-Karel-Gisleen van 

Merode. Een twintig jaar geleden echter werd al dat 

goed verkaveld en er blijft thans niet de minste band 

meer tussen Aalter en de nakomelingen van haar laatste 
heren. 

* 
* * 

Gans het Aaltershoekje, zo groot het is, is een deel 

van het vroegere Bulskampveld. Dit was, nog in de XYIIe 

eeuw, de grootste heide van Vlaanderen (zie o.m. Sande

rus, in Flandria illustrata). Zij strekte zich uit van Lich

tervelde en Torhout tot Aalter ; een uitloper ervan, het 

Aalterveld, liep zelfs verder, langs het zuiden van Aalter, 

tot tegen Hansbeke. 

In het begin van de XVIIe eeuw was bijna gans het 

Aaltershoekje nog veld. In het landboek v•m 1634 vindt 

men, voor de gemeten percelen, de vol~ende oppervlak
ten: 

Hofsteden, zaailand en 

nteers : 

Bos: 

134 gemet I 06 roeden 

10 gemet 

Veld en vijver: lllO gemet 187 roeden 

59 ha 

-1. ha 

494. ha 

Samen : 558 ha 

69 a 

45 a 

De totale oppervlakte van de parochie St. l\laria

Aalter is echter 1086 ha ; hijgevolg was er een opper

vlakte, groot 528 ha, die niet gf'meten was. Het ongeme

tene was woeste veld, zodat de totale oppervlakte aan veld 
toen 1022 ha was ! 

Het landhoek zelf vermeldt van verscheidene per· 
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celen dat er slechts opgenomen werd « 't !!Onne dat nu 

ten daeg;e van de metijng;he g;elabeurt wort», ofwel « dese 

partije heeft noch veel velt maer dat dat en es niet ghe

Ineten ». 

Een vergelijking tussen de gegevens van het land

hoek en die van het kadaster van 1811 toont aan dat al 

de in het landhoek vermelde percelen groter, meestal veel 

groter waren dan er aldaar aangeduid wordt. B.v., de 

Kanegemse vijvers staan in het landhoek als zijnde 36 

gemet groot. "-erkelijk waren zij er meer dan 60 groot 

en in een rentehoek van Woeste van rond 1 700 staat er 

dat « de reste om de magerheyt niet gemeten es ». 

Onder het niet gemetene zijn de 's Herenvelden, 
aldus geheten omdat zij aan de heer van w-oeste toebe

hoorden. De twee grootste van deze velden waren het 

Egypteveld en het Boogveld, respectievelijk groot 191 
gemet (85 ha) en 80 gemet (36 hal. (Hoe het vermoede

lijk komt dat de heer van de heerlijkheid en niet de 

vorst, de graaf van Vlaanderen, eigenaar van deze velden 

was, werd hiervoren gezegd.) Naar alle waarschijlijkheid 

was gans het Aaltershoekje oorspronkelijk één 's heren

"eld, waaruit de heren stukken uitgegeven (2) hebben, 
hetzij in lt?en, hetzij in cijns. 

De lenen (in totaal 726 gemet of 323 ha) ZIJn de 

oudste ui tnemingen. V au de X V Je eeuw af vindt men nog 

enkel uitnemingen in cijns en geen meer in leen. Enkele 

voorbeelden van uitneming zullen hierna aangehaald 

worden. 

Dat de uittrifte gebeurde in leen of in CIJnS, steeds 

gaf de heer slechts het « dominiurn utile » uit en behield 

het « dominiurn directum » voor lwrn. De uitnemer van 

hf~t leen of van de c:ijmgrond IJetaalde jaarlijks aan de 

heer een nmlf~, al11 erkenning van deze!! opperheenwhap 
I dominiurn direeturn). 

Sommige van de lf~flfm (o.a. df~ VaandcrA en Kliplol 

hdaaldf•n gf~f~n jaarlijkHe n·nt1~ aan de lwer, dod1 de hou-

12) IJ~ h•·•·r « I(Uf uit:., de v•~rkrijl(t~r 4: uurnuit ~. 
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ders van alle lenen waren hem bij elke verandering van 

eigenaar (door sterfgeval of door verkoop) een vrij hoog 
recht verschuldigd. 

* 
* * 

De 134 gemet zaailand, die het landboek in 1634 op

geeft, verdeelden zich over de volgende hofsteden : 

1. het goed ten Boklwute (15 g. zaailand). Niet te ver

warren met de Bokhouten. Lag ongeveer in de bek 

tussen de Knesselarestraat en de V aartlaan ; 

2. het goed ter Lucht (28 g. zaailand) ; 

3. het Dobbelaersgoed, waarop twee hofsteden stonden, 

met 28 gemet zaailand ; 

4. het Bakensgoed (12 g. zaailand) 

5. het goed ter Blomme (15 g. zaailand), ia ter met het 

Bakensgoed verenigd ; 

6. het hofsteedje van de hoors de Pestel (3 g.) gelegen 

langs de heerweg, dicht bij Kliplo ; 

7. het Hooggoed van de Jezuïeten van Brugge (20 g. zaai

land), dat lag in de hoek tussen de weg van Aalter 

naar het Hoekje en die van de Aalterse berg naar 

Grand'mère ; 

8. het Hooggoed van de Jezuïeten van Antwerpen, dat nog 

onder die naam hekend is (12 g. zaailand l. 

* 
* * 

Het goed ten Bokluwte was een uitgifte, 20 bunder 

of 60 gemet groot, gedaan in de eerste helft van de XVIe 

eeuw « op conditie daer een huys op te edifieren binnen 

de eerste drie jacren weerdich drie pondt ende t velt in 
partije te lande te bringhen ende te culture behoudens 

een grootken voor elck hunder ». 

In 1571 was er reeds 20 gemet « gelant », doch in 

1632 (na de Geuzenberoerten) was dit gedaald tot 15 ge

met. 
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Dit goed strekte zich ook uit op Knesselare (10 ge

met). Het schijnt al vroegtijdig verbrokkeld geweest te 

zijn. Het oude huis van deze hofstede staat nog heden

daags op Knesselare, terwijl de schuur op Aalter staat. 

De Bokluwten waren veld en vier vijverkeus gelegen 

west aan het goed met die naam. Zij staan in het land
hoek niet vermeld. 

Het nog goed bekende goed ter Lucht is een uitne

ming van 1550. Deze was 94 g. 230 r. groot en de rente 

bedroeg een groot per bunder en per jaar. Het huis van 

de hofstede werd tussen 1742 en 1764 afgebroken en de 
hofstede werd tot hos gebracht. 

In het kadaster van 18ll zien wij dat er terug een 

huis op dit goed staat en dat er maar ll ha bos meer 

was. Dit huis, met ongeveer 13 ha land, werd in 1929 van 

de rest van het goed afgescheiden en is thans eigendom 

van Cam. Borree. 

Het Dobbelaersgoed, waarmede de welbekende Ne

gen-gemeten gingen, werd in 1526 door de heer uitgege

ven tegen een rente van een groot per jaar. De uitneming 

was 76 gemet groot. Het goed dankte zijn naam aan Gillis 

de Dohhelaere, die er in 1572 pachter van was. 

Het goed was reeds in 1634 in twee hofsteden gesplitst 

en lag langsheen de Wingense straat. Er stond een huis 

ten noorden van de Schuurlodreef en een ten zuiden 

ervan. De juiste ligginJ,?; van het eerste is thans onbepaal

haar, terwijl het tweede het eerste hofsteedje moet zijn 

zuid aan de gezegde dreef, komende van de kerk. Later 

is de verbrokkeling van dit J,?;oed steeds ver1ler doorge

dreven geweest. 

Het flrtkPn.~go('(l is een uitrwming van 32 hunder 

H4 ruf~drm in 1525 gedaan door Willem van den Berghe, 

mitK een jaarrente van :i3 schellingen pari!-!ÎH. In 1572 was 

er hier ~~~m "Klf~dekin" van 2 gemet plw~ 21 gemet vel!l = 
land r•n 4 gr~rrwt Plting. Iu JfJ:H, na de Gc>mwnheroer
hm, waK er nog amp1~r 12 gr·rrwt :~.aailand! 
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Joanna Bake erfde dit goed in 1665 van haar oom, 

doctor Guillaume Thys, en liet het na aan haar broeder 

Laureins, advokaat in de Raad van Vlaanderen en ver

scheidene malen schepen van Gent. Bij zijn overlijden in 

1674 was er reeds 30 gemet bebouwd land op dit goed. 

J au-Baptiste Bake, zoon van Laureins, vergrootte zijn 

bezittingen op het Buiskampveld op aanzienlijke wijze. 

In 1723 kocht hij van de heer J ac. van Doorne een hof

stede, meer dan 100 gemet groot onder land, hos, veld en 

vijver, gelegen op Beernem en palende aan het Bakens

goed. In 1731 kocht hij het goed ter Blomme, dat zuid 

aan het Bakensgoed lag. Hij brak het huis van deze hof

stede af en verenigde de beide goederen. 

Het goed ter Blomme, 33 bunder groot, was in de 

eerste helft van de xvre eeuw door de heer uitgegeven 

geweest mits een rente van 33 schellingen parisis per jaar. 

Jan-Baptist Bake overleed in 1743 en zijn vrouw, 

Margareta Schartz, drie jaar later. Zij liggen hegraven 

in de kerk van St. Joris-ten-Distel. 

Hun ongehuwde dochter Maria-Josepha overleed te 

Aalter in 1758 en ligt ook te St. Joris. Haar goederen 

werden verdeeld onder de drie kinderen van haar broe

der, J an-Engelbert Bake. 

Anna-Monica Bake, gehuwd met l'hilip-Eugeen de 

Langhe, notaris en baljuw te Bellem kreeg ongeveer het 

oorspronkelijke Bakensgoed. Hun zoon Jommes de Lan· 

ghe, pastoor te Aalter ( "f 1840) erfde het goed, samen 

met zijn zuster. Deze laatste, weduwe van J au-Frans de 

Seille, van Bellem, werd eigenares van gans deze kavel 

na de pastoors dood. Ten slotte geraakte dit goed ver

deeld onder verscheidene leden van de familie de Seille. 
De tegenwoordige eigenaar van het (leel van de hofstede 

waar het oude huis op staat, is dhr Haoul de Groote-de 

Seille, van Gent. 

Isabella-Bernanlina Bake, gdtuw(l met Jan Penwel, 

meester-chirurgijn te Ruiselede, f'rfde wat ongf'veer met 

216 



het oude goed ter Blomme overeenstemde. Charles Per

neel, zoon van Jan, liet hier, rond 1830, de hofstede bou

wen waar thans Laurent Yan de Caveye op woont. De 

gronden van deze hofstede ( 33 ha) zijn thans eigendom 

Yan baron Karei-Gillis de Pélichy. 

Eindelijk, Joseph-Jan-Hyacinth Bake erfde de hof

stede op Beernem, die hij echter reeds in 1761 aan de 

,-oornoemde Jan Perneel voortverkocht. 

Het Bakensgoed en het goed ter Blomme samen zijn 

104 ha ~!root. Daanan waren er in 18ll : 

40 ha bouwland. 

39 ha hos, 

25 ha heide. 

In 1835 was er maar 3 ha heide meer, het bouwland 

was gestegen tot 64 ha, terwijl de oppervlakte aan bos 

met 2 ha gedaald was. Tegenwoordig is er ~een heide 

meer en nog slechts onl!eveer 2.5 ha hos. 

* 
* * 

De Jezuïeten van Brug~e, samen met die van Meche

len, bezaten op Aalter een uit~estrekte eigendom, 488 ha 

~root, gaande van de Blekkervijver tot Grand'mère, van 

daar over de vaart, langs het Patersveld naar de Nieuwen

dam, terug over de vaart tot Straten en van daar langs 

de straat tot aan de Blekkt·rvijvPr. 

Het deel van het Jezuïetengoed op de telo',enwoordige 

parochie St. :\Jaria-Aalter hesJoeg ganA de huidige zoge

naamde .\'Jast's hof, uitgenomen 12 ha op de We8tkant 

\an ht~t kaAtf~el Blt~kkervijver. Daarhij komen nog 12 ha 

op de over:r.ijdc van de Hpoorweg. 

Dit war. lwt kleinl'ltc gt~dPelh~ van het gezPgd goe1l. 

Daarom zal t~r hier maar kort over gehandeld worden. 

I Het .JezuÏelt~n~m~d zal welli<'ht het onderwerp zijn van 
t~tm latere hijdragt~. I 
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Willem de Zuttere, door tussenkomst van de heer Geert 

van den Bogaerde, het se leen van Woeste, groot 25 bun

ders. Deze koop bestond uit een hofstede (nog hestaande) 

aan de Nieuwenelam te Aalter, op de zuidkant van de 

vaart, en een grote partij hos (later het Patersveld ge

heten) op de overkant van de vaart. T'\eze kern van het 

Jezuïtengoed werd in de loop van de volgende jaren aan

zienlijk uitgebreid, doch slechts de uitbreidingen op St. 

Maria-Aalter gelel!:en zullen behandeld worden. 

In 1638 laat de voormelde van den Bogaerde over 

aan de Jezuïeten « bet dan tsestich ghemeten landts, alsnu 

een bedolven ende betimmerde hofstede ghenaempt het 

Nieuw goet met de huysinghe ende schuere daerop staen

de tot aen den Zeylschoot viver dam ». Deze hofstede, ook 

geheten het Hooggoed, lag ten zuiden van de Zeilschool, 

in de hoek van de straten zoals hiervoren reeds gezegd 
werd. 

In 1642 kopen de Jezuïeten, steeds door tussenkomst 

van dhr van den Bogaerde, van Niklaas de Bruyne, de 

Blekkervijver, !!:root 8 bunder, en het daaraan palende 

31 e leen van van Woeste, groot 35 bunder, de Bruyntjes· 

mJvers. 

Geert van den Bogaerde was leenhouder van twee 

lenen, samen 268 gemet groot. Deel daan•an, de Zeil

schootvijver, lag op St. Maria-Aalter, op dit leengoed, 

doch buiten St. Maria-Aalter had hij rond 1630 een 

hofstede gebouwd, het nog bestaande .I ezuïetenhof te 

Aalter. Dit goed was zwaar met hypotheek helast en 

van den Bogaerde zag zich genoodzaakt het in 1660 ge· 

rechtelijk te laten verkopen. Kopers waren de .Jezuïeten 

van Mechelen. 

Aldus, met nog enkele kleine veq~rotingen m de 
latere jaren, waren de Jezuïeten van Brugge, samen met 

die van Mechelen, eigenaars van de vorengenoemde blok 
van 488 ha. Die uitgestrekte eig-cndom was grotendeels 

nog ruw vel!l als zij hem verworven. Zij vingcn echter 
krachtig !Ie ontginning ervan aan : de pachters van tle 
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hofsteden moesten ieder jaar een bepaald aantal gemeten 

veld tot zaailand of tot bos bren~en. 

Het Hooggoed ~of Nieuwgoed) is de enige van hun 

drie hofsteden die op het Aaltershoekje lag. Zij was 60 

gemet groot, waarvan er in 1648 maar 20 gemet zaailand 

waren. In de pachtvoorwaarden vindt men dat de pach

ten jaarlijks ten minste 2 gemet ongebroken veld «ten 

culture ende ten drachte » moet brengen. Hij mag turf 

slaan zoveel hij er nodig heeft voor eigen brand, maar hij 

mag er geen verkopen. De Jezuïeten behouden te hunnen 

gerieve het kelderkamerke en hebben het recht de grote 

voorkamer en de kelder te gebruiken zo lang en zo dik

wijls als zij daar komen zullen. De laatste pachtbrief is 

van 1651. Blijkbaar hebben de Jezuïeten het Hooggoed 

verlaten (en tot bos ~ebracht) als zij in bezit kwamen 

van de grote hofstede van Geert van den Bogaerde. 

In het veld op het Jezuïetengoed lagen verscheidene 

vijvers, o.m. de Blekkervijver, de Poekevijvers, de Zeil

schoot, de Bruintjesvijvers. De paters verpachtten meest 

al deze vijvers om er vis in te kweken. Onder de voor

waarden vindt men steeris dnt de pachter de vijvers met 

zijn dammen moet onderhouden en herstellen en dat hij 

aan de eigenaar!' een zekere hoeveelheid vis moet leveren. 

T n 1720 klaagt de wet van Aalter dat 1le visvangst in 

de vijvers op de {.!;emeente geruïneerd is, doordat de zee

vis veel goedkoper knn aangevoerd wonlen langs de vaart. 

Daardoor werden de vijvers niet meer onderhouden en 
vervielen zij. 

T n 177:~ werd de .I ezuïetenorde door paus Cicmens 

x rv, hij breve (i DorniniiH de HPdernpter nostt>r » opge
heven. 

Onder voorwendsd van d!~ HellUlden van de af{.!;e

Hc~haft•~ ordf~ t~ w~rdft·nen we>rden, ook hic·r te lande, de 

goed•~nm van de .leuJÏMMl door dt> !'itaat verkocht. 

De verkoping van df~ J!CH~df'rPJJ op Aalter had plaats 
m I 7HO. 
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Onderstaande tabel toont ons de kopers van de goe

deren gelegen op St. Maria-Aalter, met de koopsom. 

Koop Koopsom 

nr 
Oppervlakte in pond Aard Koper 

courant 

18 27 g. II9 r. 7840 bos J. van Crombrugghe 

19 22 g. 288 r. 2940 bos Louis v. d. Hecke 

20 6 g. 218 r. 1750 bos J. van Cromhrugghe 

21 23 g. 059 r. 2828 hos Ch. AI. Maelcamp 

22 17 g. 152 r. 2450 bos J.B.J. Roelandts 

23 30 g. 135 r. 7210 bos A. Maelcamp 

24 4 g. 201 r. 2730 Poekevijver J.B.J. Roeianclts 
(bos) 

25 60 g. 273 r. 756 Blekkervijver idem 
(rauw veld) 

26 32 g. 037 r. 5250 Zeilschoot J. van Cromhrugghe 
(vijver en 

veld) 

27 65 g. 215 r. 5012 Hooggoed Louis v. d. Hecke 

(bos) 

Uit die tabelleren wij dat het deel van het Jezuïeten

goed op St. Maria-Aalter 291 gemet (130 ha) groot was. 

Meer dan 2/3 daarvan ( 88 ha) was bos, de rest ( 42 ha) 

was nog vel<l. Zoals men ziet, de Jezuïeten hadden niet 

gewacht naar de wettelijke maatregelen, die 1770 ook in 

Vlaanderen in het vooruitzicht gesteld werden, om het 

veld te ontginnen. 

Het kadaster van 18ll geeft aan voor gezegd deel 

van dit voormalig goed 

ll4 ha hos, 

ll ha heide, 

17 ha zaailand. 

Er was ook t>(.n huis, dat gebouwd geweest was door 

.J.B.J. Roeianclts junior in de Blc•kkC'rvijver. 
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Het is onmogelijk hier de geschiedenis van de groei 

van het domein van de Blekkervijver te verhalen. Het 

volstaat met te zeggen dat J .B.J. Roeianclts junior er in 

gelukte bij de oorspronkelijke twee kopen van zijn 

vader al de andere kopen te voegen, behalve die nrs IS 
en 26. Zijn neef, dhr Alexander J ullien echter verwierf 

deze laatste koop ~de Zeilschool! en nog enkele andere 

aan het domein palende percelen. Dit domein was 140 ha 

groot in 1895. 

J .B.J. Roelandts, de koper van de Blekkervijver uit 

het J ezuïetengoed, was griffier van het Land van de W oes

tijne en van Woeste van 1768 tot 1789. Bij de eerste be

zetting van ons land door de Fransen ( 1792) werd hij 

secretaris van Aalter. Bij de Oostenrijkse restauratie 

(1793) nam hij de wijk naar Wakken, doch hij kwam 

terug naar Aalter met de Fransen. Hij hmgeerde van 

toen af als notaris. Hij overleed te Aalter in 1813. 

Zijn zoon, J .B.J. Hoelamlts junior, was negociant te 

Antwerpen, doch had zijn buitenverblijf op de Blekker· 

vijver, welk domein hij aanzienlijk vergrootte en alwaar 

hij een hofstede-huitenverblijf bouwde. Hij deed hier aan 

paardenfokkerij en was leverancier van het Franse leger. 

Hij was een grote grondeigenaar en alleen op Aalter bezat 

hij 372 ha grond. Hij overleed kinderloos te Aalter m 

1839. Zijn echtgenote, Lucie van Cutsem was reeds in 

1825 aldaar overleden. 

J .B.J. Hoelamlts junior liet al ZIJn goederen na aan 
zijn nicht, Camilla van Cutsem, de dochter van zijn zuster 

Beatrix, die met NicolaR van Cul!:!Cm, rPchter te Antwer

pen, gehuwd was. Camilla van Cutsem was gehuwd mel 

Alexander J ullien. Deze laatste was zoon van Christopho

rw; .I ullien, gehoortig van Caudd>ec I Frankrijk), advo

kaat te Brugge,. die ook volkHw~rtegenwoordiger geweest 

waH. Alexander .I ullien overlf~f'd te Brugg1~ in IHRI ; zijn 
weduwe overii~Pfde lwm tot in ] H9:{. 

Na haar oVf~rlijdl'll Wf•rdPn de goeden'" van de .I ul
lif~llH Vf~rkoeht. Jlf~t donH'ÏII van de Bh•kkPrvijv1~r (140 ha) 

werd gekocht. door Kan·l M;u.;t-df• MaP1.d11 voor de 2/:l en 
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door de weduwe Frans van Besien voor 1/3. De verdeling 

had plaats in 1904. Mevr. van Besien nam voor haar deel 

het noordelijk gedeelte van het goed, dat voortaan Blek
kerbos geheten werd en alwaar zij een buitenverblijf 

bouwde, dat in 1921 afgebroken en door een kasteel ver

vangen werd. 

Het buitengoed van de Blekkervijver, nadat het ver

scheidene malen veranderd geweest was, werd ten slotte 

afgebroken en in 1930 eveneens vervangen door een kas

teel. 

De heer Karel Mast overleed in 1919 (?) en zijn zoon 

Jacques Mast werd eigenaar van de Blekkervijver. 

In 1948 werd het kasteel met 14 hectaren grond ver

kocht aan de Broeders van Liefde, die er vele nieuwe ge

bouwen bij bouwden en er hun noviciaat vestigden. Een 

streep grond langsheen de weg van de kerk van St. Maria

Aalter naar het station werd als bouwgrond verkaveld. 

De rest van het domein de Blekkervijver behoort thans 

toe aan verschillende personen, waarvan de voornaamste 

zijn de heren J ac. Mast de Maeght, Karel Bockaert en 

mevrouw de weduwe Karel Maenaut. Dit wellicht in af

wachting van verdere verkaveling. 

* 
* * 

De Va.arulers waren een 103 gemet groot leen van 

Woeste, dat nog gans veld en vijver was in 1768. In 18ll 
stond er echter reeds een huis met 23 ha bouwland ~ er 

was toen ook 23 ha hos. 

Een tweede hofstede werd op dit goed gebouwd, na

dat de autostrade in 1938 dwars erdoor aangelegd gewee:-.t 

was. 

* * 
Schuurlo vindt men reeds vermeld in de rekeningen 

van Woestijne van 1375. (A.R.A. Brussel, roln•keningen.) 

Er is aldaar spraak van de « pasture van Scuerloo », van 

de « vivers gheheeten Scucrloo ». 
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Yolgens het landhoek is Schuurlo, dat uit veld en 

vijvers bestond, 108 gemet, d.i. 48 ha groot. Werkelijk 

70 ha groot. 

Lode\vijk van Ylaanderen, heer van Woestijne en 

van Woeste, verpachtte in 1539 de Grote en de Kleine 
Schuurlovijvers, met voorwaarde voor de pachter van de 

vijvers en de dammen te onderhouden. Regelmatige ver

pachtingen van de vijvers voor de visteelt hadden plaats 
en in de pachtbrieven zien wij dat de Schuurlovijvers 

eigendom gebleven zijn van de heren van het Land van 

de Woestijne, zelfs nadat die heerlijkheid en Woeste in 

1591 in verschillende handen geraakt waren. In 1687 werd 

de Schuurlovijver herdolven, wat 136 pond kostte. Het 

loon van de \issers en het vervoer van de vis naar de 
vaart hadden 6 pond gekost dat jaar. 

In 1769 geeft de heer van Woeste en W eihroek uit 

m « eeuwighen eygendomme en altijt duerende cheyns » 
een partij vijvers genaamd de Grote en Kleine Schuurlo 

en Nieuwe vijver, aan de heer Petrus-Joannes Volckerick, 
wonende te Somheke, parochie W aasmunster, mits een 

rente van 12 stuivers of I schelling per jaar. Deze laatste 

tetaalt in 1809 aan Willem-Karel-Gisleen van Merode de 
som van 4095 F 22 c als aflossing van die eeuwigdurende 

rente, welke 15 pond 1 sche11in12: of 191 F 10 c per Jaar 

bedroeg. 

De heer P.J. Volckerick bouwde een hofstede op 

Schuurlo, die zeker reeds in 1780 bestond. 

Het kadaster van 1811 venneldt, behalve het huis 
bewoond door de eigenaar (Volckerick, rPntenier te St. 
l\iklaas), nog vier anden~ huizen. Er was toPn 58 ha hos 

en 14 ha zaailand ; gc>en veld of vijver meer. 

Schuurlo werd in JH29 verkocht aan dhr . .Jos. de 
Ch~rCIJ, van Brugge. 

fn 18:{5 Wal! er Itl ha land 1'11 54 ha hos. Als achtPr
Nmvolg,~nde ~~igPnaars vau Sdwurlo vindf'n wij : 

de kindt~n~n van dhr. d1~ Clt~ri'IJ ; 



1890 : wed. Fred. van der Heyden ; 

? Madeleine de Beughen de Houthem, die een kas

teel op Schuurlo bouwde ; 

1896 : V ergote, notaris, Schaarbeek ; 

1897 : Karel Mast-de Maeght, de eigenaar van de Blek

kervijver ; 

? baron Karel Gilles de Pélichy, die het kasteel ge

heel liet afbreken en op een andere plaats liet her

bouwen, omdat de grond waarop het oude kasteel 
stond te vochtig was (vijver ! l ; 

1946 : Leon-Raymond Gilles de Pélichy, die hier niet 

verblijft en het kasteel verhuurt. 

* 
* * 

Motlaert van Hoo had in 1571 (tiendepenningkohier) 

een « huusekin » staan op Buiskampveld met 12 bunders 

heide. Dit huisje moet tijdens de Geuzenberoerten ver

woest geweest zijn, want de Mochterts staan in het geheel 

niet meer in het landboek van 1634. De daar ten oosten 

aan palende Ka.negemse vijvers danken hun naam aan 

de heer Jan Dhane, heer van Kanegem, die er in de XYIIe 
eeuw eigenaar van was. Dit volgens het landboek 35 ge

met grote veld, was er in werkelijkheid 60 groot. De rest 

was «om de magerheyt » niet gemeten. Nochtans vindt 

men hier een deel van de Polder, het vruchtbaarste ge

west van gans de parochie. 

Dit goed werd op het ein!le van de X\'Ill• eeuw in 

veel delen gesplitst, waarop verscheidene huizen gebouwd 

werden. Dit feit is de oorsprong van het dorp van 5t. 
Maria-Aalter, voor het deel op de westkant van de \'\in

gense straat. In 1812 stonden er hier 12 huizen, aantal dat 

tot 18 gestegen was in 1835. 

Zni!l hieraan, over !Ie Zontt>nlreef, heeft men de 

Grote Zouter en rechtover !leze, langs de andere kant van 

de Wingense straat, de Kleine Zouter. Deze straat werd 

vroegt>r meestal de ZoulW<'[.{ gehett>n. 
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Alhoewel het geweten is dat men oudtijds zout won 
uit de moeren, geloof ik niet dat dit hier het geval ge
weest is, want nergens in de archieven vindt men daar 
enig spoor van. 

De heide Zouters waren veld en vijvers nog in 1775. 
In 1811 was er 49 ha bos en 4 ha zaailand. Tegenwoordig 
is er geen hos meer in de beide Zouters, maar in de Grote 
Zouter is er nog wat zompeling. 

Zuid aan de Zouters heeft men op de oostkant van 

de Zoutweg of \\ingense straat het Hoge Hersgat en op 

de westkant van die straat de Appelboomkens. Deze twee 

percelen palen met hun zuidkant aan de oude heerweg 

van Gent naar Brugge. Alle twee zijn uitnemingen van 

de eerste helft van de XVIe eeuw. Op de Appelboomkeus 

moest een huis staan dat 12 pond parisis waard was. Het 

is mogelijk dat dit huis verwoest werd tijdens de Geuzen

beroerten, want ten tijde van de meting voor het land

boek stond er geen. Rond 1800 werden er drie huizen in 

de Appelboomkeus gebouwd ; in 1835 waren er reeds elf. 

Dit is de oorsprong van de wijk Savooien. 

* 
* * 

Ten westen van de Appelboomkeus en in de uiterste 

westhoek van het Aaltershoekje ligt het Klippelhof, of 

heter Kliplo, gelijk de oudste schrijfwijze was. Dit leen 

van Woeste was 151 gemet ( 67 ha) groot volgens het 

landhoek, wat ongeveer overeenkomt met de grootte in 

het kadaster van 1811 ( 66 ha 37 a). De I ePuhoeken zeg

gen dat Kliplo lag «int middPn van den velde daer Ünse 

Vrauwe placht te staene in een troppelkcn hoomen ghe

naempt den Drogh1~11 Boom» f'n dat er op dit leen 7 of fl 

\ij vers lagf!ll. Tot dit leen ht~hoonlt~n zekere heerlijke 

n~ehten, als tol, vondHt, dt~ boete tot 3 porul parisis en het 

modJt Tf!eht doen met dt: haljuw Pil HchepPncn \Voeste. 

L•~•mhoudcr in 1.572 ( tit·rulepcnniugkohicr) was Loys de 

Huddt·r, di1~ l1iPr •~•·u « lwwwkin » Htaan had met 6 gt•nwt 

veldland, 11:J w~mct Vf~ld f'n B gf•JIIcl vijverH. Na ti .. Gcu

:.wnlH~rllf~rlt·n ÏH •·r gef'JJ Hpraak nwt:r van dit lwifiljc cn 

v,an11 Kliplo waH vijVt~r tm vdd lt·n tijde van de meting 
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voor het lamlboek (1634). Dat was nog de toestand rond 

1770, toen Kliplo gekocht werd door jonker Versmesse 

van St. Niklaas, die een aanvang nam met de ontginning 

ervan. In 1784 stond er hier een hofstede, doch bijna 

gans de eigendom was tot bos gebracht geweest. In 18ll 
Haren er 57 ha bos, 5 ha land en 4 ha heide. In 1835 was 

er 19 ha land en geen heide meer. Heden ten dage is er 

zo goed als geen hos meer op het Kliplo. 

Augustinus Claeys woonde in 1815 op deze hofstede, 

die toen eigendom was van Antoine V ersmessen van St. 

Niklaas. 

Petrus-Livinus Claeys (zoon van Augustinus l, die 

burgemeester van Aalter was van 1867 tot 1872, kocht 

Kliplo van dhr. ] .B. Versmessen. Hij vemieuwde de ge

bouwen van de hofstede. Achtereenvolgende eigenaars 

ervan, na hem, waren Hendrik Claeys, Arthur Claeys, 

Emiel-Maurice Claeys. 

Het tegenwoordige Kliplo is geen 33 ha groot meer, 

want drie andere hofsteden zijn er van afgescheiden ge

weest, namelijk twee langsheen de oude heerweg en een 

dicht Kootjeshoogte. 

De geschiedenis bewaart ons de herinnering aan Pie

ter de Vos, leenhouder van Kliplo die, na vonnis door de 

schepenen van Kortrijk, met het zwaard ter dood ge

bracht werd omdat hij zijn vrouw vermoord had. Kliplo 

werd daarbij aangeslagen en kwam terug aan de heer, die 

het echter hetzelfde jaar opnieuw in leen gaf aan Thomas 

de Hanlewijn, zijn rentmeester en baljuw van ~'oeste (3). 

* 
* * 

Een deel van de gronden van het Kliplo en van de 

Appelhoomkens, samen 40 ha groot, werd in 1955 ont
eigend door de Staat om er een annexe van het Hadio

electrisch centrum van Ruiselede te stichten. Een gebouw 

werd er in 1957 opgericht. Hier zal ook de geplande tele
visiezender zogezegd van Huiselede komen. 

(3) Over Thomus tie Hurtlewijn (IIurtluyn) zic « Appcltjcs )\V, 191. 
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Het Egypteveld was een 's herenveld, groot 85 ha 

50 a, dat ongemeten was en in het landhoek niet stond. 

Het strekte zich uit van de weg van het Hoekje naar 

Aalter tot aan de oude heerweg en paalde met een deel 

van de "-estzijde aan de \Vingense straat. {Er valt te no

teren dat de weg naar Aalter vroeger op de Wingense 

straat begon ten zuiden van de kerk en niet ten noorden 

ervan, zoals nu. De driehoek waarop de kerk, de pastorij 

en de school staan, behoorde tot een ander 's herenveld 

van 10 bunder, dat west aan de Blekkervijver lag en dat 

thans bijna gans in dit laatste domein geïncorporeerd 
werd.) 

Het noordwestelijk deel van het Egypteveld, palende 

aan de "Ïngense straat en aan die naar Aalter, groot 

39 ha, was op het einde van de xvne eeuw in cijns uit

gegeven geweest aan Guillaume Botterman. Deze Guil

laume was eigenaar van en woonde op de hofstede van 

het Dobbelaersgoed zuid aan de Schuurlodreef. Het pas 

vermelde 's herenveld van 10 bunder werd hem in 1672 
ook in cijns uitgegeven. Ongetwijfeld gebruikte hij deze 

\ elderijen als grasland voor zijn vee. Hij overleed op zijn 

hofstede in 1725. In een landboek van de bezittingen van 

de gravin de Lannoy I 4 J van 1777 zien wij dat de cijns 

op het Egypteveld toen aan de hoors van Guill. Botter

man toebehoorde. 

Deze uitneming van Botterman mag aangezien wor

den als de oorsprong van de kern van het dorp van St. 
Jlaria-A rdtf'r. 

Hf~t landboek van de bezittingen van de graaf van 

.\Ierode te Aalter, in I ROO I 4 J, vermeldt de Egypten aiR 

ePn grotf~ partij veld, palende WeHt aan het Hoge Hersgat, 

aan de K h·i m~ Zouh·r f~n aan « Cf~n velt ht•stuen met veel 

woonhuy1wn, voortijtH def~l gf'lllal'kt lu·hlH•nde van deMe 

partijf~, alHTHI clueruf geHeparN•rt met f~('fH'II gracht, com

(Wtf~nmde af•n djffpn·ntr• perHoonf'n ». 

11 f•t kadaHtPr van I Hl I toont dat dP cijnH van BottPr-

ll I l'rivuut un·hi•·f rrwvr. w•·•L l(raviu Kar•· I dt· ( ;rt1111w. 



man toen verdeeld was m 104 percelen, aan 24 verschil

lende eigenaars toebehorende en waarop er 23 huizen 

stonden. In 1835 waren er reeds 177 percelen, 30 eige

uaars en 43 huizen. In 1955 was het aantal huizen geste

gen tot 146 (389 op heel de parochie). 

Het ander deel van het Egypteveld, dat Merodegoed 

gebleven was, is 4 7 ha groot. In 1811 bestond het uit 
43 ha dennenbos, 3 ha bouwland en nog slechts 1 ha hei

de. In 1835 was de oppervlakte bos gestegen tot 46 ha, 

terwijl er hedendaags nog amper 5 ha bos overblijft. 

* 
* * 

De oude heerweg van Gent naar Brugge vormt de 

grens tussen Aalter en Ruiselede aan het Egypteveld. 

Rechtover dit veld, op de zuidkant van de heerweg, ligt 

een ander veld dat aan de heer van de \Voeste toebe

hoorde en dat slechts 10 ha groot is. In uitvoering van 

het keizerlijk dekreet van 5 messiclor XII (1804), dat de 

grenzen tussen Aalter en Ruiselede wijzigde, kwam dit 

veld op de laatstgenoemde gemeente te liggen. 

Het is eveneens dit dekreet dat de rechtlijnige grens

lijn tussen de gezegde gemeenten schiep en die loopt van 

aan de heerweg tot aan de Aalterse berg, op het Ruise
leedse veld. Dientengevolge, verloor Aalter (het Aalters

hoekje ! ) 28 ha grondgebied aan Ruiselede, terwijl Ruise

lede er amper 2 verloor aan Aalter (Bulletin des lois, 
4e série, 1 à 16, p. 107). 

* 
* * 

Ten oosten van het E~y]Heveld, tussen de weg naar 

Aalter en de oude heerwe~, lag een reeks velden en vij
vers, w.o. de Egijpten, de Moerkf'ns, tie Eekvi}vf'r, de 

Rietvijver en de Pelse. Gans deze streep veld, die leen 
was van Woeste, stond in het landboek als 73 ~emet 

(32 1/2 ha) groot zijnde ; in werkelijkheid was zij 63 ha 

groot. Zij lag no~ ongebruikt in 1777, zodat er maar laat 

met de ontginnin~ ervan he~onnen werd. Doch in 1812 
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was er een hofstede met 19 ha land. Er was toen 38 ha 

hos en 6 ha heide, die in 1835 ook bebost waren. Tegen

woordig is nagenoeg de helft van dit gewest nog bebost. 

Deze eigendom behoorde aan de familie Camherlyn 

d'Amougies van 1833 tot 1919, wanneer hij verkaveld 

werd. Camiel de Yreese kocht de hofstede met 16 ha land, 

ten"ijl Ad. van Acker een nieuwe hofstede bouwde op 

zijn koop van 8 1/2 ha. De rest van het goed behoort 

thans aan graaf Antoon de Looz-Corswarem. 

* 
* * 

Oost van de Egypten en van de Moerkeus ligt het 

HoogL·eld, een 's herenveld dat in het landhoek niet ver

meld was. Het paalde ten noorden aan de weg naar Aal

ter en ten oosten aan die van de Aalterse berg naar 

Grand'mère. In 1780 was het verpacht voor twee pond 

en half «om turf te cappen ». In 1800 was het Hoogveld, 

dat 41 ha groot is, gans bebost en is het tot heden ten 

dage gebleven. Rond 1925 liet baron Karel Gilles de Pé
lichy hier een kasteel houwen, dat lange jaren onbe

woond bleef en daarom in de volksmond de naam kreeg 

van RottekasteeL Sedert 1946 is het Hoogveld de eigendom 

van zijn schoonzoon, graaf Antoon de Looz-Corswarem, 

die het kasteel bewoont. 

Zuid aan het Hoogveld li~t het /Jlekkerv('ld, een 24 

ha ~ote leen van Woeste. Dit op een of twee hectaren na 

beboste veld behoorde sinds 1722 aan de J ezuïcten van 

Antwerpen en ging met hun hofstede het Ilooggoed, 

waarvan het door de oude heerweg van Gent naar Brugge 

gescheiden was. 

* 
* * 

Ev1~nals dif! van Brugge m1 van Medwl1~n hadden de 

]ezuïelf~n van Antwerpen bezitting op Aaltcr. Doeh in 

tegenst1~IIing met de eersten lag lwt ht~zit van de laatAt<'n 
ni1~t in ~~:n hlok, maar over gaus Aalter vcr,.pr<'id, terwijl 

d1! totale oppervlakll~ ~~rvau ni•~t groft•r Wll!l dau 200 gPm<'t 
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of 89 hectaren. Onder hun bezittingen was de J akemijne

stede op Aalter, in Houtem. Op St. Maria-Aalter hadden 

zij, behalve het bovengenoemde Blekkerveld, het nog 

wel bekende Hooggoed. Dit ~oed mag niet verward wor

den met dat met dezelfde naam van de Jezuïeten van 

Brugge, dat reeds hesproken werd en een ~oede kilometer 

noordwaarts la~. 

Het Hooggoed van de Jezuïeten van Antwerpen was 

14 1/2 ha groot. Het lag in de zuidoosthoek van de pa

rochie St. Maria-Aalter, heel dicht de Aalterse berg, en 

paalde ten noorden aan de oude heerweg van Gent naar 

Brugge en ten oosten aan de straat van de gezegde berg 
naar Grand'mère op de Brugse vaart. (Deze laatste straat 

werd ook wel de Processieweg geheten ; vermoedelijk pas

seerde hier de grote ommegan~ die, tot in de XVII• eeuw, 

op derde Pinksterdag uit de kerk van Aalter vertrok om 

zich naar de kapel van 0. L. Vrouw op de Dries te be

geven.) 

Op enkele uitzonderingen na hadden de Jezuïeten 

van Mechelen al hun bezittingen op Aalter in 1722 ver

worven door gerechtelijke koop van het goed van jonk

vrouw Anna Theresia Piens, geestelijke dochter te Gent. 

Dezes toen reeds overleden vader had zijn bezittin~en 

zwaar met hypotheek belast en onder de schuldeisers bij 

diens overlijden waren ook de Jezuïeten van Antwerpen. 

Als deze het Hoog~oed kochten was dit reeds een 

«oude hofstede, consisterende in jon~he bosschen ». 

Bij dit ~oed behoorden behalve het reeds ~enoemde 

Blekkerveld, waarop twee vijvers la~en « seer bequam 

om te spijsen » (d.i., om met vis te beleg~en), de Nerin
gen, die van dit veld door de Processieweg ~escheiden 

waren en die toen «slechte vervallen vijvers» waren. 

Na de opheffing van de .I ezuïetenorde in 1773 werd 

het Hoog~oed gekocht door .lommes Hohaert van Gent, 

die wij ook vinden als koper van delen van het ander 

.T ezuïetengoed. 

Rohaert bouwde hier opnieuw een hofstede en m 
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1811 bestond het Hoo~~oed uit 3 1;2 ha bouwland en 

11 ha bos. Thans is er no~ on~eveer 5 ha bos op dit ~oed. 

Het Blekkerveld, evenals de Neringen (die buiten 

de parochie St. Maria-Aalter lig~en) werden na de op

heffing van de Jezuïetenorde door Paul d'Arconati-Vis

conti gekocht. In 1877 werden zij door de gravin de Thien

nes de Lombise, gravin van Merode, verworven en volg

den sedertdien de lotgevallen van het andere Merodegoed 

op Aalter. Tot dit :\-Ierodegoed behoorden de twee 's lie

renvelden op het Aaltershoekje, namelijk het Egypte

veld en het Hoogveld. 

Graaf Karel de Hemricourt de Grunne, een verre 

verwant van de :\Ieroden, werd eigenaar van dit goed. 

Door ongelukki~e omstandi~heden gedwongen moest hij 

het echter rond 1930 verkopen. Baron Karel Gilles de 

Pélich y was koper van de twee gezegde velden (enkele 

hectaren, de noordoosthoek van het Egypteveld uitge

zonderd) en van het Blekkerveld. Hij stond ze in 1946 af 

aan zijn schoonzoon, graaf Antoon de Looz-Corswarem. 

* 
* * 

West en zuid aan het Hooggoed, met hun noordkant 

langs de oude heerweg, ligt de eeraardsvijver met zijn 

veld, waardoor sedert 1804 de voormelde rechte grenslijn 

tussen Aalter en Huiselede loopt. 

De leenhoeken van Woeste geven er geen grootte van, 

doch zeggen dat hij is « alsoo groot als hij vloeyen mach 

ofte can :~>. Het landhoek geeft op alA gemeten ('nkel 23 
gemet ( 10 l/4 ha 1, doeh in werkelijkheid zijn de «Geer

ken~!» 76 ha woot, waarvan er :H ha op Huiselede li~gcn. 

(Hiertoe hf~hoort de Vi.~.'f('rij, een weHwkende kunstma

tige vijw~r van .5 arf~n grootte op HuisPledc.) Deze eigPn

dom is tot op het einde van lwt oud regiem ruw veld 

gehleVf~n. In I HIJ was hij echtPr gans tot dPnnenbos ge

hracht f~n Jwhoordc hij toe aan j!;raaf .J.B. d'IIane Stecn

huyse. 

Het df~PI op Aaltf•r waH in 1}!(,() in drif~ dclf•n gcAJllitAt, 



doch uiteindelijk werden de heren Billiet, van Huiselede, 

samen met hun zuster, eigenaars van gans de « Geer

keus». 

Toen Karel de Muynck, van Ruiselede, eigenaar van 

een deel ervan was, bouwde hij er in 1861 twee hofsteden 

op : een aan de heerweg en een op de Keihoogte. Twee 

kleinere doeningen werden er rond deze1fde tijd op ge

bouwd door twee andere eigenaars : een aan de paalsteen, 

langs de heerweg, en een niet ver van de Visserij. 

Op de kadastrale plans werden de Geerkeus aange

duid als Melskensgoed. Dit is een vergissing. Laatstge

noemde goed (Melchior-Cuypersgoetjen) ligt oost van de 

Geerkeus en van het Hooggoed, op de andere zijde van 

de Processieweg. De verwarring is waarschijnlijk ont

staan doordat van 1768 tot rond 1860 beide goederen 

dezelfde eigenaars gehad hebben, namelijk eerst de heren 

Maelcamp en daarna de graven d'Hane. Het Meiskens

goed ligt op het Hageland, buiten de parochie St. Maria

Aalter. 

* 
* * 

In het bovenstaande overzicht van de voornaamste 

eigendommen van St. Maria-Aalter ziet men dat de ont

ginning van het veld op het Aaltershoekje slechts op het 

einde van de XVIIJe eeuw met rasse schreden vooruit

gegaan is. 

Wel vindt men reeds sporen van ontginning in de 
XVJe eeuw, doch die werden bijna volledig te niet ge

datm door de heroerten van de Geuzentijd. Dat is geen 

wonder als men weet dat na 1585, vooral tengevolge van 
de aanhoudende uitvallen van de Hollandse vrijbuiters, 

de streek rond Aalter geduretule ten minste vijftien jaar 

gans door de bevolking verlaten geweest is. 

Die beroerten waren nauwelijks gei:iiHlig<l als in 

1635 de tachtigjarige oorlog hegon. Dat tijdperk was 
geenszins bevorderlijk voor ontginningen. Niet <lat er in 

gedurende gans dat tijdperk gediend als demarcntidijn 
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onze streek veldslagen geleverd geweest zijn, maar de van 

1613 tot 1623 gegraven vaart van Brugge naar Gent heeft 

tussen de legers. Vandaar gedurige kampementen van 

troepen, opeisingen, plunderingen, brandschattingen en 

brandstichtingen. (In 1640 deden «bevriende» Spaanse 

soldaten, gelegerd op het fort te Grand'mère, een overval 

op het hof van Antoon Sandry, wonende op het Dobbe

laarsgoed, en namen met geweld een koe mede. De zoon 

] an, die zich daartegen verzette, werd door de soldaten 

neergeschoten.) 

Wij zien dan ook dat de begonnen ontginningen 

niet vorderen. Uit het archief weten wij met welke moei

lijkheden de Jezuïeten te kampen gehad hebben. Het ge

beurde dat hun pachters hun hofstede in de brand lieten. 

In 1700 zelfs lieten zij aan de gemeente hun hofsteden 

over, omdat deze, door middel van de verpachting ervan, 

er de belasting zou kunnen op verhalen. Doch de ge

meente vond niemand die de hofsteden wilde pachten. 

Daarom zijn de uitslagen die de Jezuïeten bekomen heb

ben gedurende de 135 jaar dat zij hun goed op het Buis

kampveld bezeten hebben, te bewonderen. (Zie hiervo

ren, de toestand van het goed bij de verkoping in 1780.) 

Rustige tijden braken eindelijk aan na de Oosten

rijkse troonopvolgingsoorlog (1748). De bevolking groei

de snel aan ; landbouw, handel en nijverheid bloeiden. 

Er was nood aan nieuwe landbouwgronden. 

Maatregelen tot bevordering van de ontginning van 

de woeste gronden werden in overwe!Ó-ng genomen. Deze 
maatregelen, die hoofdzakelijk hestonden in ruime fis

kale ontlastingen voor 1le eigenaars van nieuw gewonnen 

landerijen, werden ook werkelijk in sommige gewesten 

ingevoerd. Aldus in I h~negouwen en in Brabant, in dit 

laatste gewest door de ordonnantie van 1772. 

E•~n dergelijk,~ wettelijke maatregel w••nl tijdPns het 

oud regiem nooit in VlaanderPn getroffen. De centrale 
regering te Brus!!d had wd in I 77:J e•~n projekt van alge
meen plakkaat voor gall!! d,~ NPderlarHh~n aan het advies 

va 11 d1~ hoofdeoiiPge!! in V laand•·n·n or11lerwoqwn. lf •~t ad-



vies van het collel!:e van de Oudburg was gunstig geweest. 
Dat van het Bmgse Vrije verwierp aanvankelijk het ont

werp, als « strijdigh wesende aen de natuerlicke liherteyt 

en quetsende het ~?:hesacreerde recht van proprieteyt ». 

Later echter herzag dit college haar advies in gunstige 

zin. Dit algemeen plakkaat was nog niet verschenen als de 

Fransen zich van om land meester maakten. 

Wat er van zij, wettelijke bemoeiingen met de ont

ginning van woeste ~?:ronden hin~?:en in de lucht, ook in 
Vlaanderen. 

Het is dan ook rond 1775 dat wij op het Aalters

hoekje, tot de eerste grote ont~?:innin~?:en zien overgaan. 

Dat gebeurde voornamelijk door de Meroden en de Vis

conti, die Brabantse heren wuren. 

De ontginnin~?: bestond meestal m het hebossen van 

de heide. Het is rond deze tijd dat de den, die reeds se

dert ongeveer een eeuw in de Kempen hekend was, hier 

in~?:evoerd werd. (Privaat archief van gravin de Grunne.) 

De Fransen voerden hier hun wetgeving op de ont

ginning van heiden in. (Wet van 3 frimaire VII of 23 

nov. 1798.) Deze voorzag dat heiden die tot landbouw

grond gebracht werden, ~?:edurende 10 jaar niet hoger 

helast mochten worden ; dat tijdperk werd op 30 jaar 

gebracht indien de heiden bebost werden. (Bulletin des 

lois, n° 2197.) De Bel~?:ische wet van 24 maart 1847 ver

hoogde hovengemelde termijn van 10 jaar tot 20 jaar en 

stelde alle gehouwen opl!:ericht op ontgonnen heiden ~?:e

durende IS .iaar vrij van de grondbelastin~?:. 

De door de verschillende regeringen (Franse, Hol

landse, Belgische) gevolgde politiek leverde goede uit

slagen op. 

Terwijl er in 1745 nog maar 108 g. 250 r. (48 ha) 

bos op het Aaltershoekje was ( R.A. Gent, Oudburg 1942), 
was de oppervlakte ervan gestegen tot 657 ha in 18ll, d.i. 
üO;S t.h. van de totale oppervlakte van de parochie (1086 
ha). Daarvan waren 196 ha dennenbos. 

234 



In hetzelfde jaar 1811 waren er no~ 90 ha heide. Er 

was bovendien nog een moeras van 4 ha grootte. Dit lag 

tussen de Bokhouten en de V aanders en was nog een 

O\'erblijfsel van de vroegere vijver de Hendelbrake. 

In 1835 waren er op het Aaltershoekje 650 ha bos 

~waarvan nog slechts 66 ha dennen) en 18 ha heide. 

Er was dus een stilstand in de bebossing gekomen. 

Op de snelle bebossing volgde thans een even snelle ont

bossing. Het beplanten met bomen was inderdaad maar 

een eerste stadium in de ontginning van het veld. Er zijn 

geen gegevens voorhanden voor het Aaltershoekje afzon

derlijk, doch in 1846 waren er op gans Aalter nog slechts 

961 ha bos, tegen 2106 ha in 1811. In dit laatste jaar 

waren er op gans Aalter 154 ha heide tegen 42 in 1846. 

In 1932 telde men op St. Maria-Aalter nog 383 ha bos 

( 46 ha dennen) ; er was geen ht:,\de meer. De tegenwoor

dige toestand zal ongeveer dezelfde gebleven zijn. (Gans 

de gemeente Aalter had toen nog 7.54 ha bos ; de telling 

van 19.50 vond er 731 ha. ) 

De grote meerderheid van die hossen ZIJn eigendom 

van een zeer klein aantal grote eigenaars. Zie, op het 

Aaltershoekje, Blekkervijver, Blekkerbos, Hoogveld en 

Schuurlo ! Het is een feit dat dit groot grondbezit een 

hinderpaal is tot de ontbossing. Er zijn voorheelden ge

noeg dat, van zodra een kleine eigenaar in het bezit ge

raakt van een stuk hoR, hij dit rooit en tot vruchthare 

landhouwgrond brengt. IJe grote eigenaars integendeel 

wensen hun jachtdomeinen ongeschonden te hewar<>n. 

* 
* * 

IJe oude hN'rW('f{ van GPnt naar Brugge komt op 

St. Maria-Aalh~r aan lu•t Hooggoed PIJ vormt 1200 meter 

Vf~rdc~r de grfms tusRPJJ Aalter en Huiselede. llij :~:al dit 

ovf~r :~:wo mPtr~r blijven, tot aan lwt LindPvcld, waar de 
gnm:t.f~IJ van Aalh~r, HuisdPde eiJ BePrrwm Hamenkomen. 

Ilf~:t.f~ hef·rwf~g Wf~rd ook Wf•l de llogf~ Bruggeweg gf'hetPn, 
want f'r waH ook f~f·n i'lf•rt• BruggPw1•g. I> .. :~:e faalfile ÎR de 



weg vnn Aalter naar St. Maria-Aalter. Vóór 1770 lag deze 

weg meer noordwaarts, nl. ten noorden van de Blekker

vijver. 

De straat die, van Ruiselede en Wingene komende, 

dwars door het dorp van St. Maria-Aalter loopt, de Win

gense straat, heette vroeger, zoals reeds gezegd, de Zout

weg. Hij werd ook de Haringweg geheten, benaming die 

wij terugvinden te Knesselare op de wijken Hoekestraat 

en Eentveld. 

Tenslotte is nog de oude weg van Ruiselede naar de 

vaart, of van de Aalterse berg naar Grand'mère. Over deze 

weg, ook vroeger Processieweg geheten, en die de oost

grens van de parochie St. Maria-Aalter vormt, werd reeds 

gesproken. ( Grand'mère was de naam van een herberg 

op de vaart, die tijdens het graven ervan gebouwd zou 

geweest zijn. Zij staat buiten het grondgebied van de 
parochie St. Maria-Aalter en biedt de eigenaardigheid 

dat de grens tussen Aalter en Knesselare dwars door het 

huis loopt. Vroeger was dat ook het geval met de grens 

tussen de heerlijkheden Woeste en gravelijkbeid van 

Knesselare.) 

De weg van Aalter naar St. Maria-Aalter werd ge

kasseid van 1870 tot 1873. Het werk was begonnen ge

weest tijdens het burgemeesterschap van Pieter-Lievin 

Claeys, die op Kliplo woonde. 

De weg door het dorp, van het Veldkapelleke op 

Ruiselede tot aan Grand'mère was echter reeds in 1863 

gekasseid geworden. 

De kosten van aanleg van deze twee steenwegen wer

den gedekt, gelijk het toen de gewoonte was, met een 

ruime financiële tussenkomst van de grote eigenaars van 

de parochie. 

De steenweg van St. Maria-Aalter station naar de 
hrug van Knesselare (1-loekestraat) - een eindje Hijks

weg van nauwelijks een kilometer lengte ! -- werd in 

1901 aangelegd, nadat de hrug te Knesselare in 1900 ge-
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bouwd was. Deze brug werd in het begin van de laatste 

oorlog vernield en is nog niet herbouwd, tot groot onge

rief van gans de streek. 

* 
* * 

De eerw. heer Frans van der V eken, onderpastoor te 

Aalter, kreeg in 1844 opdracht van de bisschop de wer

king tot het stichten van een parochie op het Aalters

hoekje te beginnen. 

De bevolking van de wijk beliep toen tot over de 

800 inwoners. Die bevolking was arm : 5 tot 600 van de 

inwoners behoefden steun van het Bureel van Weldadig

heid. In 1841 moesten meer dan 50 gezinnen geheel of 

gedeeltelijk voorzien in hun bestaan bij middel van het 

maken van bezems. Daarbij gevoegd de lange afstand tot 

het centntm der gemeente (een uur en meer) en het ont

breken van alle onderwijs waren oorzaak dat het gedrag 

en de zeden van die bevolking veel te wensen lieten. 

Het bouwen van een kerk en het oprichten van een 

school waren een dringende noodzakelijkheid om aan 

die toestand te verhelpen. 

E.H. van der Veken, die onmiddellijk de voJieclige 

steun van de grondeigenaars van de wijk kreeg, wendde 

zich tot de koning, om een toelage van de Staat te ver

krijgen. 

De gemeenteraad van Aalter, die over cle opportuni

teit van het toestaan van een toelage moest ht>raadslagen, 

was van oordeel dat het oprichten van dP parochie zeer 

nuttig zou zijn voor de hewonerH van de wijk. Het stich

ten van rlie parochie eehter zou Hd1addijk zijn voor de 

matc~riële hdangen van de hewonerH van de kom van de 

gemeente. De raad zd dat de kerk van AaltPr groot ge

noeg was voor al de inwoners van de genwenk : hij vond 

het geen hc~zwaar dat de luwolkinJ,!; van lwt lloPkje op 

een uur en mf~c~r van die kr·rk woondP. BovPtHiiPn was er 

te Aaltt~r ec•n paKtoor en driP ondc~qHtilfoorll, IPrwijl f'r te 

St. JoriH-tc~n-di!!lt•l Pr~n fHtHioor 1'11 f't~ll olldc•qwHioor waH. 



Er was bijgevolg voldoende personeel voor de zielezorg 

en de wegen waren goed en zonder hindernissen. De raad 

vond het goed dat de Staat een toelage zou verlenen, maar 

de gemeente kon voor geen cent tussenkomen. E.H. 
van der Veken had reeds 15.000 frank ingezameld bij de 

voornaamste ingezetenen van de gemeente en wellicht kon 

hij nog meer doen. 

Men staat waarlijk versteld over de enggeestigheid 

van die raadsleden als men het bovenstaande leest. 

De regering, die toen een politiek gunstig tot het 

stichten van nieuwe bevolkingscentra voerde, drong her

haaldelijk aan, doch te vergeefs. De gemeenteraad bleef 

hardnekkig op zijn ingenomen standpunt. Een kerk, of 

liever een kapel mocht er wel komen, maar het mocht 

de gemeente niets anders kosten dan hetgeen de bewoners 

door vrijwillige giften zouden bijdragen. Daarenboven 

weigerde zij een aanvraag te doen om een subsidie van 

de Staat te verkrijgen. 

De regering stapte over de bezwaren van de gemeen

teraad heen en verleende, bij koninklijk besluit dd. 30 

april 1849, een toelage van 18.400 frank, om gedeeltelijk 

de kosten te dekken van de bouw van een kerk, van een 

pastorij en van een school op het Aaltershoekje. Doch, 

opdat het voorthestaan van de kerk in de toekomst ver

zekerd zou zijn, ware het echter nodig dat de kerkfabriek 

van Aalter er de eigendom zon van aanvaarden. Nadat de 

regering deze laatste de verzekering gegeven had, dat er 
hieruit geen kosten voor haar zouden voortspruiten, aan

vaardde zij. 

ln oktober 1849 hadden de heer Alexander .I nllien 

en zijn echtgenote vrouw Camille van Cntsem gifte ge
daan, ten voordele van fle kerkfabriek van Aalter, volgens 

akte verleflen voor notaris van \Yaesberghe te Aalter, van 

1 ha 7 a 80 ca grond, om er een kerk, een pastorij en een 

school op te bouwen. 

Eindelijk kon er aan het werk gegaan wonlt'n en in 

het begin van 1850 kou men overgaan tot de aanhestt'-



ding: van de bouwwerken. Niet zonder meuwe moeilijk

heden echter ! De aanbesteding voor de kerk en de pasto

rij gebeurde door de kerkfabriek van Aalter, terwijl dit 

gebeurde door een lid van de bestendige deputatie van 

de provincieraad voor de school, ter vervanging van de 

gemeente, die weigerde tussen te komen. 

Nog in maart 1850, als met de houw van de school 

reeds begonnen was, moest de gouverneur van de pro

vincie de gemeente uitnodigen regelmatig de eigendom 

van het schoolgebouw en van de grond waarop de school 

stond te aanvaarden. Hij herinnerde de gemeente aan de 

wettelijke verplichting die zij had van op een behoorlijke 

wijze te voorzien in het onderwijs van haar inwoners en 

bedreigde de gemeente dat de bestendige deputatie des

noods ambtshalve in de hegroting van de gemeente de 

uitgaven zou inschrijven nodig voor het onderwijsmate

rieel en voor de wedde van de onderwijzer. De gemeente

raad legde zich hierhij neder, overwegende dat de Staat 

de kosten van de houw van rle school gedragen had. Hoe 

was het mogelijk zo krenterig te zijn ! 

De eerste-steenlegging van de nieuwe kerk gebeurde 

op 9 mei 1851 door de bisschop van Gent, Mgr. Dele

becque. Zij werd gebouwd ter ere van Onze Lieve Vrouw, 

Bijstand der Kristenen, en de 15 september daaropvol

gend gewijd. 

Aanvankelijk was deze kerk afhankelijk van die 

van Aalter, doch, gevolg gevend aan een verzoek van 

de inwoners van St. Maria-Aalter, werd zij door de his

"chop tot parochiale kPrk verheven. E('n koninklijk hf'

sluit dd. I oktober I 851 vPriPende hurgt>rrf'chtelijke uit

werking aan de hissdwppPiijkc heslisRing. 

De inwonen! van de niciiWf~ paroelaie vroegen weldra 

om over een cigt~n kerkhof lf~ mogNJ hf•lwhikken. De ge

meenlf·raad willigde df•ze vraag in door lwraadHiaging 

van 27 januari 1852. J )it wal! wePral niet gPlwurd zondf'r 

in~idNJlt•n. lft~t wall nauwlijk gPiwurd dat dP inwonf'rH 

van St. .\1aria-Aaltt·r dt~ lijkt•n van hun ovf'rlt•dt>rlf'fl tol 
aan de grenH va11 dt• pariH·hif' hrachtt•n 1'11 aan d1• J!:f'fllf'f'll-



te de zorg overlieten ze verder te vervoeren naar het 
kerkhof van Aalter ! 

* 
* * 

E.H. Frans van der Veken was de 27 november 1847 
overleden, als slachtoffer van zijn toewijding tijdens de 

cholera-epidemie. E.H. Car. Lud. van Haute, eveneens 

onderpastoor te Aalter, was door de bisschop aangeduid 

geweest om zijn werk voort te zetten. Hij werd de eerste 

pastoor van de nieuwe parochie. 

Lijst der pastoors van St. Mari{t-Anlter : 

I. 16.09.1851 : C.L. van Haute - t 10.06.1877 

2. X.07.1877 : D. de Rycke 

3. 14.01.1883 : L. de Tavernier 

4. 05.08.1884 : J. V errooten 

5. 16.06.1894 : P. Peyne 

6. 04.12.1901 : A. Bohyn 

7. 16.11.1908 : 0. de Corte 

8. 21.02.1921 : S. van Loo 

9. 25.08.1926 : E. Thuysbaert - t 01.06.1939 

10. 16.06.1939 : K. Brewee 

11. X.04.1947 : M. de Weert 

12. 15.10.1954 : A. Heinkeus 

De parochie St. Maria-Aalter, had 1310 inwoners in 

1900. Daarom vroegen de parochianen een onderpastoor. 

Het duurde echter tot 1904 voomleer er een kwam. Het 

was E.I-1. H. Goeder·tier, die bleef tot in 1909. De voL 
gen de onderpastoor ( M. de Ganck) kwam slechts in 1935 
en werd in 1938 vervangen door .l. de Meerschman, die 

bleef tot in 1940 en niet vervan~en werd. 

Moeilijkheden van allerlei aard, maar vooral het ge
brek aan een voldoende inkomen zijn de oorzaak dat de 

plaats van onderpastoor sedertdien onbezet hleef. 

* 
* * 
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Onderzcijs - Reeds in 18-!-! bestond er een vrije school 

op het Aaltershoekje, enkel voor betalende leerlingen, 

~ehouden door Fraucies de Y reese. 

In gezegd jaar werd de gemeente door de gouverneur 

op de noodzakelijkheid gewezen op die wijk, ofwel een 

gemeenteschool op te richten, ofwel een vrije school aan 

te nemen, opdat ook de kinderen van niet gegoede ouders 

onderricht zouden kunnen krijgen. De gemeente zocht 

aanvankelijk allerlei voorwendsels om zich aan die ver

plichting te onttrekken, doch nam ten slotte toch de 

school van de Yreese aan. Deze school hield echter reeds 

in 18-!6 op te bestaan. 

In 18-!7 opende pastoor Gevaert van Aalter een 

kantwerkse/wol op het Aaltershoekje, alwaar de meisjes 

ook onderricht kregen in lezen en schrijven. Die school 

bleef bestaan tot rond 1890. Een gebouw ervoor was op

gericht geweest in 1860. 

Het schoolgebouw dat de Staat op St. Marla-Aalter 

had laten oprichten (zie hiervoren) was in januari 1852 

gereed. Dienvolgens werd de gemeente door de gouver

neur verzocht een onderwijzer te benoemen en de heer 

Eugeen-Nazaire de Vreese werd op 27 januari als dus

danig door de gemeenteraad aangesteld. Deze was een 

gediplomeerde leerling van de normaalschool van St. 

~i klaas. 

De nieuwe school beantwoordde aanvankelijk niet 
aan de verwachtingen. Het scht>pencollege schreef de oor
zaak daarvan toe aan het gebrek aan onderwijs dat altijd 
op het Aaltershoekje bestaan had. Dit college was dan 
ook gelukkig in 1856 te kunm·n vaststellen dat «het on
dPrwijs, welk rloor de gemt'I'UlPOJHierwijzer d'lwer rle 
Vreesein den wijk AalterRhof~ksk~>n gegeven worrlt, schijnt 
door df~ze nog onlws,~haPfde volksklasse meer en meer 
w~rst.aen tf~ zijn en het is met gPnoegf'n dat wij hf'merkt 
fwhiH~n, 'JwggNt rle flclwpPnPn, dat lwt gPta) ingeRchreven 
kind,·n·n Wf•lke n•gl Jwhlwn om koRII')oos onrlPrwi.iR tf' 
l!'~nif•tPn voor IH~t sf'hool j;wr lll.'l6-S7 grootPr aiR op anrlPre 
jat~n·n is)'}. ( lft•l aaJJtal )l'l'rJingPrt in de ;whoo) b,.rJrot'g 

WJ dar jaar, '''I!Prt 40 in IP.!i2.) 



De heer de Vreese, o11derwijzer benoemd te Meigem, 

nam ontslag in oktober 1858. Zijn opvolger was Isidoor 

Alyn, zoon van de kosterJan Alyn en niet gediplomeerde 

leerling van St. Niklaas. Hij behaalde zijn diploma in 

1859 en werd in maart 1860 als vaste onderwijzer aange

s~eld. Benoemd te Hansbeke, nam hij ontslag in mei 1867. 

Zijn broeder, Aloïs Alyn, tot nogtoe onderwijzer te Aal

ter-brug, verving hem. 

Bij de aanvang van de schoolstrijd, in 1879, nam 

Aloïs Alyn ontslag als gemeenteonderwijzer en ging over 

als hoofdonderwijzer naar de nieuw gestichte vrije jon

gensschool van Aalter (center). Te St. Maria-Aalter werd 

toen eveneens een vrijê school geopend, onder de leidin~ 

van August Üpstaele. 

Het gemeentebestuur weigerde een onderwijzer te be

noemen in vervangin~ van Aloïs Alyn en aldus werd in 

november 1879 Karel de Walscl1e ambtshalve als dus

danig door de minister aan~esteld. 

De wet van 20 september 1884 stelde een einde aan 

de schoolstrijd. 

De vrije school van St. Maria-Aalter wordt door de 

gemeente aangenomen en onder de leiding gesteld van 

Modest van Laere, gediplomeerde leerling van St. Niklaas, 

ter vervanging van dhr. Üpstaele, die naar Kluizen ging. 

De gemeenteschool wordt afgeschaft en Karel de ~· alsche 

naar Aalter (center) verplaatst. 

De hogere overheid keurde echter het door de ge

meente opgevatte plan van herinrichtin~ van het onder

wijs te Aalter niet ~oed, met het ~evolg dat de gemeente
school van St. Maria-Aalter lwhouden bleef, met Modest 

van Laere als hoofdonderwijzer, plus een hulponderwij

zer. De vrije school echter werd af~eschaft. 

Een klooster voor de Zusters van de H. Vincentius à 
Paulo wordt in 1895 gpbouw1l op St. Maria-Aalter en de 

Zusters openen een vrije school voor jongens en meisjPs. 

De ~emeente neemt die school aan en er wordt bPslist dat 
de gemeenteschool zal ophotulen gemengd te zijn : alleen 
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jongens worden er nog toegelaten. Dienvolgens werd er 

de plaats van hulponderwijzer afgeschaft. 

In 1907 komt pastoor Peyne met het gemeentebe

stuur overeen, dat de gemeenteschool, zoals vroeger, enkel 

toegankelijk zal zijn voor jongens, doch dat die van de 

Zusters voortaan nog enkel meisjes zal aanvaarden. De 

bewaarschool bij de Zusters zal voort gemengd blijven. 

Een klas wordt bij de Zusters afgeschaft, maar er komt 

opnieuw een hulponderwijzer in de gemeenteschool. 

Heer van Laere, die reeds ziek was sedert 1919, gaat 

einde 1921 op rust en wordt door Ju les V ereecke ver

vangen. 

Een plaats van tweede hulponderwijzer kwam lil 

1922 in de gemeenteschool bij. 

Jules Vereecke gaat op pensioen lil 1950 en wordt 

vervangen door zijn broeder Henri, die tot heden toe nog 

schoolhoofd is. 

De school van de Zusters bestond aanvankelijk uit 

twee klassen voor het lager onderwijs en één klas in de 

bewaarschool. Later kwam er een derde klas bij voor het 

L.O., die, zoals reeds gezegd, in 1908 afgeschaft werd, 

maar die in 1922 heropgericht werd. In 1899 kwam er 

een tweede klas bij in c]e bewaarschool. Die toestanel 

bleef onveranderd tot heden toe. 

Zuster Augustine (Sofia Bracke) was de eerste hoofd

onderwijzeres in de zustersschool. Na haar werd deze 

functie achtereenvolgens hekleed door de volgende Zus

ters : 

1897- Z• Andrea IVirginia Dujardin) 

J!JOO - zr Mieha(;J ( Augu11ta Mei re 1 

J!J05 - zr Emmanui:J 1 J rma Peeh~rf! 1 

11J06 • zr Bonaventura ( LPontÏJw Lamhert) 

J!JJ2. zr Engc·l~wrla 1.\targ. de~ Vrc•ef!C) 

19]9. zr Clara (\laria V. LaruJ,whoot) 

I 927 • Z' Eh~onora t \I aria Simclf'md 



1930 - zr Gilberta (Marg. v.d. Abeele) 

1932 - zr Paula (M.L. Lescrauwaet) 

1934 - zr Anscaria (Emma v.d. Weghe) 

1935 - zr Mechtilde (Sidonie V.d. Abeele) 

1945 - zr Anscaria, opnieuw 

1948 - zr M. Marguerite !Maria Roelandts) 

1956 - zr M. Alfonsine (Elza Mestda!!h). 

* 
* * 

In 1634, zoals reeds gezegd, waren er slechts acht 

landbouwbedrijven op het Aaltershoekje. Het is mogelijk 

dat er ook nog enkele hutten van bezembinders op het 

veld stonden. Men kan bijgevolg aannemen dat de be

volking toen niet groter dan 60 à 70 zielen was. 

De omstelling van de belasting op het Aaltershoekje 

bevatte 7 items in 1737, 12 in 1788 en 14 in 1795. 

De bevolking van St. Maria-Aalter beliep : 

In 1818: 442 zielen ; 

In 1821 : 521 » 
In 1835 : 719 » 
In 1846: 905 » 
In 1855 : 1.047 » 
In 1871 : 1.154 » 
In 1947: 1.354 » 
In 1956: 1.400 » 

Er waren 71 huizen m 18ll, 174 m 1846, 218 m 

1869, 396 in 1947. 

Van 1846 tot 194 7 g-roeide de bevolking- van St. Ma

ria-Aalter met 49,6 t.h. aan ; die van de rest van de ge
meente slechts met 15,5 t.h. (Dit laatste had 4.987 inw. 

in 1846 en 5.760 in 1947.) 

Van 1871 tot 1956 was die aan~roei nog- 21 t.h. voor 

St. Maria-Aalter en slechts 7,5 voor de rest van de ge

meente (alwaar er 6.023 inw. waren in 1956, tegen 5.601 
in 1871). 
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De bevolking van St. l\Iaria-Aalter groeide aan met 

215 t.h. van 1815 tot 1956. 

Ter vergelijking, gedurende deze laatste periode : 

gans Aalter groeide met 75 t.h. ; de rest van de ge· 

meente groeide met 60 t.h. ; 

Beernem groeide met 135 t.h. ; 

Knesselare groeide met 60 t.h. ; 

Bellem groeide met 14 t.h. ; 

Ruiselede daalde met 20 t.h. 

Lotenhulle daalde met 20 t.h. ; 

Zomergem daalde met 7 t.h. ; 

Nevele daalde met 14 t.h. 

* 
* * 

In de « Geschiedenis van Aalter », die in 1866 ver

scheen, schrijven de Potter en Broeckaert dat de zeden 

en gewoonten van de inwoners van het Aaltershoekje nog 

ruw en onbeschaafd waren. De schepenen van Aalter spra

ken, in 1856, over de nog onbeschaafde volksklasse die 

aldaar woonde. Zij schreven dit toe aan het gemis aan 

onderwijs dat aldaar tot dan toe altijd hestaan had. De 

Potter en Broeckaert echter gaan verder en schrijven dat 

deze inwoners, te oordelen naar hun zeden en gewoon

ten, oorspronkelijk schijnen geweest te zijn van een an

dere volksstam dan die der omli~gende dorpen ! Latere, 

ja zelfs nog recente schrijvers hebhen die hewering klak

keloos overgenomen en er zelfs de Neanderthalmens hij 

te pas gebracht. 

De ruwe en onheschaafde zeden van die mensen vin
den een gemakkelijke verklaring in het feit van hun 
uiterilt afgezonderde woonplaats, aan de ontstentenis van 
kerk en 11dwol en van het paiiJwrÎinne dat, zoaiH re<'dH 
f!,f~Zegd Wf~rd, een ware plaag was in dit toen ver van de 
bf~Hchaafde Wf~rdd gelegen gPhueht. 

E1m oogRiag op de hi1~rvon·nstaande gegevf'nll hetref
fendf~ }wt aantal inwom~r11 laat ountidd1·llijk toe te zien 
dat die }u~volking in ovf'rwl~f!,f~nde mate o11mogelijk au
toehtoon kan zijn f'll d111~ uit inwijk1·liug('n moet hcstaan. 



Inderdaad, het overzicht van de bevolkingsregisters 

toont aan dat, rond 1850, op 1.018 inwoners van St. Maria

Aalter, er 372 elders dan te Aalter geboren waren. Van 

de 646 die wel te Aalter geboren waren, zullen zeker de 

helft niet op het Aaltershoekje geboren geweest zijn. 

Meer nog, onder de inwoners die toen meer dan 50 jaar 

waren, vindt men er 132 elders en slechts 47 te Aalter 

geboren. 

Bijgevolg zou men, ah absurdo redenerende, kun

nen beweren dat gans de streek rond Aalter door een an

dere volksstam dan die van de rest van Vlaanderen be

woond was! 

* 
* * 

Alhoewel de spoorlijn van Gent naar Oostende reeds 

van in december 1839 voor het verkeer geopend was, 

kreeg St. Maria-Aalter slechts een station in juni 1886. 

De dienst was er aanvankelijk beperkt tot reizigers 

alleen, slechts 's vrijdags stopten er enkele treinen. Acht 

maanden later reeds hielden hier iedere dag drie treinen 

in elke richting stil. De halte werd in 1896 geopend voor 

de dienst van de goederen waarvoor geen gehele wagon 

nodig was. Deze laatste beperking werd in 1902 opge

heven. 

Een onderontvangerij van de postcrijen werkt alhier 

sedert 1912, onder de benaming Aalter 2. 

BHONNEN 

Voor deze sllHlie werden hoofdzakelijk benuttigd : 

het fonds Land van de Woestijne, van het Rijksarchief 

te Gent, de kadastrale bt>scheiden en het gemeentearchief 

van Aalter. Gebeurlijke andere bronnen werden in de 

tekst aangegeven. 

Arth. VEHHOUSTRAETE 
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WATERVLIET 

l. DE ALTAARSCHILDERIJEN 

De kerk te \';"atervliet door Jeroen Lauweryn of Lau

ryn in 1503 gebouwd en door hem prinselijk gedoteerd, 

heeft in de loop van de tijden twee keer haar oorspronke

lijke inwendige uitrusting gedeeltelijk weten vernieuwen. 

We spreken niet over de « verfraaiingswerken » (?) van 

1800 en 1900, devotiebeelden en slechte gekleurde ramen, 

die een storende noot in het stemmig midden hebben ge

bracht ; maar over de zestiendeeuwse vroegste uitrusting, 

die van de geest van de laat-gothiek was doortrokken ; 

en dan van de barokke aankleding, die omstreeks 1640 
inzet en in de jaren 1700 een nieuw hoogtij beleeft. Over 

deze oorspronkelijke toestand en de latere veranderingen 

bezitten we nog zeer interess:mte dokumenten. 

En eerst over de jaren 1500. Vóór de beeldstorm was 

die kerk te Watervliet volledig in orde gekomen. Er zijn 

vier altaren : het hoogaltaar ; de twee zijaltaren in de 

kapellen die een soort transept vormen ; en eindelijk een 

vierde in de kleine kapel op de oostkant van de koor

omgang. Deze vier altaren krijgen hun retabels. Op het 

hoogaltaar staat de Nood Gods, een machtige triptiek, 

met de Kruisafn:1me op het middenpaneel, de Kruis

draging en de Verrijzenis op de binnenluiken ; Kristus 

vóór Pilatus op de gesloten buitendeuren. Het bleef op 

de oorspronkelijke plaats tot in 1652-55, wanneer het 

huidig barokke hoogaltaar tot llland kwam. Dan werd het, 

in het koor, hoven lu•t gestoelte gehangen. In de verleden 

eeuw verhuist IH~t naar de linkPr:t.ijheuk, waar de expo

sitie nit~t z•~er gunstig i8 : t1•gf'nlidrt, tU8!Wl1 de ramen, 

mt wann•·•~r JTifm de luikt~n orwnslaat, komen ze g••deelte
lijk voor de venl'llf~rl'l. Titan" is lu•t Rtuk in de atPiicrs van 
lwt A.C.L. t•~ BrusSf~l voor reKtauratie. 1>. Ver!ltraete, die 
onlangs ov1·r onz•~ I ri ptif'k f'l~n i 11 lf•rPK!lan lf~ bijdrage Ie-
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verde in Biekorf ( 19.56, blz. 278-280), maakt zich bezorgd 

over de lange duur van rleze behandeling, die nu al twee 

jaar aansleept. Deze bezorgdheid is verantwoord. Men 

kan beginnen vrezen dat Brussel het kostbaar stuk houdt 

voor de Expo 19.58. Of erger nog, dat men het beter op 

z'n plaats vindt in koninklijke musea dan in een verlaten 

dorpskerk. De geschiedenis van het Laatste Oordeel van 

Diest is daar om ons achterdochtig te maken. Men mag 

wel besluiten: Watervliet, waak op uw zaak. 

Een lokale overlevering houdt deze Nood Gods voor 

een werk van de Antwerpse meester Quinten Metsys. De 

Potter-Broeckaert, in hun monografie over W' a tervliet 

t}87l), hebben van deze lokale traditie al een spoor ge

vonden in de kerkrekeningen over 166.5-66. D. Verstraete 

kan nu, met een tot nogtoe ongekend gebleven dokmnent, 

een verslag op een Bisschoppelijke Visitatie in 1648, nog 

een kleine twintig jaar hoger opklimmen. Deze late ge

tuigenissen- Metsys stierf in 1.530- hebben slechts een 

betrekkelijke waarde ; hoe hoger ze echter opklimmen, 

des te meer betrouwbaar ze worden. Maar zoals gezeid, 

1648 is in ons geval zeker te laat om als afdoend bewijs 

te kunnen gelden. Ook is de moderne kunstkritiek het 

met deze attributie niet eens, en verwijst ze naar de 

zogenaamde meester van Frankfort. Maar dat mogen we 

onthouden : het is een eerste-rang werk ; en « Metsys » 
is als het stamboeknummer waarmee, te W'atervliet, het 

kunstwerk op de inventaris wordt ingeschreven. 

De Potter-Broeckaert hebben nog een andere lokale 

traditie geboekt : de bejaarde man, die de kruisnagels in 

de hand houdt, op de ,·oorgrond, zon een portret van 

Metsys zijn (I). We kunnen gemakkt>lijk verstaan, hoe 

een lokale legende almaardoor aan uitbreiding wint, t'll 

met nieuwe details verrijkt wordt. Eens dat Metsys als 

(1) Zonder zieh over de attributiP aan Metsys uit te spreken -hij 
spreekt van een werk door Pen onhekerul nweslt•r - Jrppft 
Weale (Le Beffroi, III, 97) ook 1le h'orie van het portret van 
de schilder vooruitges!"hoven : «A l'extrêrne gaudw du ta
hleau, on voit, regardant hors du !"adre, 1111 homme !"oiffé d'urr 
hormet noir ... Sans aucun do u te Ie portruit du Jll'intrt•, qui 
Jlltrait avoir il'i de quarun te à quarante einq r11rs ». 
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schilder van het altaarstuk officieus is aangenomen, kan 

men op de ingeslagen weg nog verder doordraven. De 

Potter-Broeckaert kunnen zich echter met deze interpre

tatie niet verenigen. De man met de kruisnagels, zo me

nen zij, zou wel het portret kunnen zijn van J eroen 

Lauryn zelf, die ze als vermoedelijke gever van het drie

luik beschouwen. 

Ten gunste van deze veronderstelling - we geven ze 

als blote veronderstelling - kan men een en ander aan

voeren. ]eroen, als stichter en begunstiger van de kerk 

te Waten·liet, kan wel het hoogaltaar geschonken heb

ben. \'raar grote heren, in de middeleeuwen, een kapelrie 

stichtten, doteren ze het altaar met ornamenten en 't no

dige gerief : habijten, kelk en missalen. En nog liefst met 

een « tafele », een schilderij, waarop zijzelf zijn « gekon

terfeit ». Denken we slechts aan de Madonna van vander 

Pale, waarover we straks nog moeten spreken. Of aan 

Pieter Bladelin, die andere Brugse magnaat en «stads

stichter» van het nabije Middelburg-in-Vlaanderen, waar. 

aan ] eroen Lauryn wel zal gedacht hebben toen hij zijn 

Watervliet uit de verdronken polders toverde. Of nog, 

dichter bij onze tijd, en in dezelfde omgeving, waar soort

gelijke haast artificiële kompleksen in de mode schijnen 

te zijn, aan de Verhulst's, die te Vivekapelle «hun» dorp 

bouwden, met kerk en kloosters, pastorie en scholen, en 

zich lieten portretteren op de luiken van het Sint Filieps

altaar aldaar. :\laar eerst weten we niet of ] eroen Lauryn 

onze altaartafel geschonken heeft. En moest dit gebeurd 

zijn, en moest hij, naar de toen heersende mode, zijn por

tret erop gewild hebben, dan zou hij daar wel staan als 

.J eroen Lauryn, als he~-,riftigcr, gemakkf'!ijk te herkennen. 

"iet als akterend penwnage, in Ju~t historisch gebeuren 
opgenomt~n. 

Van dt~ neVf~naltaren k<~nnPn wc ook de laat-middel

<~ellwse rdahd;;, In de noordzijkapd, een triptiek waar

van dB zijluikt~n et•n twintig jaar gpJedt•n op de zolder 

W<~rdt~n l<·rugg.~vorul<·n, en voort~lt·ll<·u de Nederdaling van 

rlf! IJ. G<~f~Ht en de Dood van 0. L. Vrouw. Op de huiten
:t.ijd~~n, t~NJ hijna lotaal V1~rga1w grit~aill<~ van de Bond-
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schap. We hebhen hier een werk van de Brugse meester 

Simon Pieters, besteld door het Lieve Vrouwegild. Het 

verdwenen middenpaneel was een Maria-Hemelvaart (2). 

Deze luiken, met een nieuw zeer gewoon middenstuk, 

han!!:en thans in de rechter zijbeuk. In de zuidzijkapel, 

waar het Sehastiaans!!:ild zijn diensten verrichtte, kwam, 

in 1553, een triptiek van de Bru~se schilder Joost de 

La val ( 3). De drie vakken stellen de geschiedenis en de 

marteling van Sint Sehastiaan voor ; de buitenzijde, in 

grisaille, de twee heilige « marschalken », die zo wat over

al de patronen waren van archiers en schutters, Sehastiaan 

en Joris. Het stuk hangt thans op de westmuur van de 

Sehastiaanskapel, en werd in 1957 opgefrist. 

De kleine kapel in de koorom!!:ang had ook haar 

altaarstuk, maar de vroegste vermelding ervan gaat slechts 

terug tot 1648, en is het relaas over de Bisschoppelijke 

Visitatie, dat door D. Verstraete werd gepubliceerd. Het 

is tegelijk het dokument waar, voor 't eerst, de Nood 

Gods aan Metsys wordt toegeschreven. De bisschop, over 

ons altaar in de om~an~ sprekend, zegt, dat hij er als 

retabel ~evonden heeft : « insi!!:nis pictura ejusdem pic

toris, Quintini Masseys, referens Epiphaniam Domini », 

d.i. een merkwaardi!!:e schilderij van dezelfde Metsys, met 

als onderwerp de Drie Konin!!:en. \V e mo!!:en a I de termen 

van deze bisschoppelijke uitspraak niet op een goud

schaaltje wegen : de prelaat hetreedt hier een terrein dat 

huiten zijn ambtelijke hevoe~dheid ligt. In 1648 heeft 

de Metsys-teorie te Watervliet reeds zoveel veld gewon

nen, dat alle oude, merkwaardige schilderijen l\letsys

werken worden. Onze Historia Trium Rt>gum in de kleine 

kapel van <Ie OIH!!:an~ is - PH daarmee wordt ze van de 

twee triptieken in de zijk<IJWllen mulerscheiden - een 
<< insi!!:nis pictura » : een merkwaardi!!: schilderij. 

Er is eindelijk, in die kerk van voor de Geuzt>ntijd, 

12) H.A. ParrnC'nticr, B<'l!(isch Tijdschrift voor Oudlu•idkunck NI 

GcschiC'denis, 19.t2, hl. 355. 
( 3) R.A. PurrnC'nti<'r, Bcl!(isch Tijdschrift voor Oudlwidkundt• t'll 

Gesl'hied<'JIÏs, l9·t2, hl. 267. Het stuk drun~t uvt•ri~t·ns dt• hund
tekening van de nwestt•r. 
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nog een ,·ijfde stuk van belang : een kopie van de Ma

donna van ,·ander Pa Ie, het meesterwerk van Jan van 

Eyck, vroeger in de Sint Donaaskerk, thans in het Ste

delijk :\Iuzeum te Bntgge. We kunnen het werk moeilijk 

lokaliseren in de kerk van vóór de Godsdienstheroerten. 

Er zijn vier altaren, en voor elk van de vier hebhen we 

het altaarstuk reeds gevonden. Voor onze moderne men

taliteit bestaat hier misschien geen bezwaar : sedert de 

Barok, hangen we schilderijen louter als versiering op 

de kerkmuren. Tijdens de Middeleeuwen echter hadden 

de geschilderde panelen over 't algemeen een meer prak

tische bedoeling : het zijn altaarretahels ... of grafmonu

menten, en de geportretteerde begiftiger krijgt hiermede 

zijn betekenis. Er is natuurlijk niet het minste verhand 

te ontdekken tussen kanunnik Joris vander Pale en de 

kerk te Watervliet die eerst zeventig jaar na zijn overlij

den tot stand komt. 

En toch is onze kopie te vermelden op de kerkinven

taris van vóór de Geuzentijd. Ze bleef te Watervliet tot 

omstreeks 1840, wanneer ze, volgens De Potter-Broeckaert 

«verwisseld werd tegen een onbeduidende kruisweg». 

Dan kwam ze terecht in de verzameling van Ethorn, en 

vandaar in het Stedelijk Muze~<m te Antwerpen, waar ze 

thans nog is. De katalog-tls IOude Meesters, nr 412) zegt : 

(t Zou destijds, met het origineel, de Sint-Donaaskerk (te 

Brugge) hebben versienl. Volgens Weale, werk van Ho

renhout ». De katalogus van de tentoonstelling Scaldis 

(Gent, 1956), zegt : «Vermoedelijk geschilderd in de 

zestiende eeuw, in opdr~cht van Mark Lauweryn, kanun

nik van Sint Don~as » I hl. 71 1. Al deze veronder

lltellingen stuiten op nieuwe moeilijkheden. Mark Lauryn 

in rle gf•schi~denis vr.n cns r~·ned hetn·kken, lijkt op 

't eer111f~ gezieht e1•n verlokkelijke VPronrlerl-ltelling. Hij 

was de tw1~1·d1~ zoon van .IPro1·n, de stichter van 't nieuwe 

Wat1•rvlil'l. Hij wed k:wunnik van Sint-Donaas in ISI2; 
d1~k~~n van 't kapittd, in J.)Jf); stif-'rf in 1.140, en w1~rd in 

de kapiudkerk hijJ,!;'~zd, in de kap1•l van Sint Ivo en 
Katarina, op d1~ noordkant van d1· voorkl'rk. Twee van 
zijn hr01~r~~ laj!f•n naa11t lwm h1~grav1'11 ; 1'11 de d,.k1•n had 
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de kapel als familiekapellaten inrichten en stofferen (4). 

Zekere stukken spreken zelfs over de « Laurynskapel », 

wat in latere bescheiden soms, verkeerdelijk, tot Sint· 

Laureinskapel wordt. Zou onze kopie als altaarstuk van 

de Laurynskapel door de deken besteld zijn, zoals de Ant

werpse katalogus insinueert ? Maar kan men redelijk aan

nemen dat men voor de Laurynskapel zo 'n kopie zou 

bestellen, wanneer men, in dezelfde kerk en voorkerk, 

op enkele stappen vandaar, het beroemde origineel kon 

bewonderen ? Of zou deken Lauryn de kopie dan hebben 

laten maken voor de kerk door zijn vader te Watervliet 

~ebouwd ? Dan zou hij wel, naar het toen heersende ge

bruik, kanunnik vander Pale en zijn beschermheilige, 

Sint Joris, hebhen laten vervan~en door zijn eigen portret 
en pa troon. ~,at de kerk te Watervliet betreft, daar 

schijnt de Brugse deken zich weinig over bekommerd te 

hebben. In zijn testament, dat nog bewaard is, en waarin 

zo talrijke instellinl!en worden bPdacht, is ze niet eens 

vermeld. 

Tijdens de Geuzenberoerten worden de kostbaarhe

den van de kerk te Watervliet in zekerheid gebracht. 

Waar de Nood Gods van 't hoogaltaar naartoe gaat, kan 

ik niet achterhalen. Ook niet waar de kopie naar van 

Eyck zou zijn oJHlergebracht. Maar de drie overige altaar

stukken worden verstoken te Brug~e, bij de schilder Gillis 

Claeissens, die ze ietwat herstelde. Op 17 maart 1605 
worden ze, op verzoek van de notabelen van ~'atervliet, 

naar de Sint-Donaaskerk overgt:>bracht. De Brugse kate· 

draal had, in de heeldstorm, veel van haar kunstwerken 

verloren, zodat de drie schilderijen van \Vatervliet, al 

kwamen ze er maar in bewaring, koruien gt:>bruikt wor· 

den. De Sebastiaanstafel stond in tie kapel Lem ; de Drie 
Koningen in de kapel Caromlelet ; en de Maria-Hemel

vaart in de kapel Lauryn. De 27 mei 1609 wordt deze 

(.l) De kapittPiakten van Sint-Donaas, ad 15 aprilis 1613, zeggpn 
dat het vPnstPr in de Lauryn~kapel dringende lwrstdlingPn 
nodig had, en verzoPkPn Jan van Belle, die nwt de prven 
Lauryn in hetrekking was, dP familie tt• vrugPn het venstt•r in 
staat te stPIIen en de kapel « ePrlirk te stoffert•n ~. sub porna 
privationis juris. 
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laatste drieluik door de notabelen van "'atervliet terug

gevraagd (5). "·aarschijnlijk was het herstel van de kerk 

zo ver gevorderd, dat men ze gedeeltelijk in gebruik kon 

nemen. En moest die Hemelvaarttafel dienen als versie

ring van het voorlopig altaar. 

De herstellingswerken vorderden echter langzaam. 

~-el behoorden, volgens 's lands wetten, de tienden van 

de ondergelopen polders aan hen die 't land opnieuw be

dijkten. Jeroen Lauryn had, uit de hem zo toegekomen 

tienden, zijn kerk gedoteerd - maar de vroegere tiende

heffers, hier het kapittel te Doornik en de Sint-Pieters

abdij te Gent, hadden hiertegen protest aangetekend. Wel 

was men tot een soort akkoord gekomen : de vroegere 

tiendeheffers hielden zich, voorlopig, met de helft van de 

opbrengst tevreden, en lieten, altijd voorlopig, de andere 

helft aan de kerk. "·aiUleer echter, omtrent 1610, \Vater

vliet het kapittel en de abdij, volgens de nieuwe plakka

ten, in de onkosten voor het herstel wilde betrekken, 

kreeg men nul op rekest. Kapittel en abdij verscholen 

zich achter het argument van het lis pendens = de han

gende zaak, om niet tussen te komen. Het herstel ging 

toch door. Op 3 juni 1619 kwam bisschop Triest kerk en 

kerkhof verzoenen en drie altaren konsakreren : hoog

en noordaltaar onder de aanroeping van 0. L. Vrouw ; 

het zuidaltaar onder deze van Sint Sebastiaan. Over het 

altaar in de kooromgang wordt niet gesproken ; men kan 

gemakkelijk raden waarom. Oe financiële toestand was 

niet zo schitterend ; men zal waarschijnlijk de herstelling 

van kooromgang en kapel tot hetere tijden uitgestelil heb

hen. Na afloop van de plc~chtigheid, went aan bisschop 

Triest, vanwege het SPhastiaansgild een verzoekschrift 

aangeboden : ~om den dienAt te doen docne inde voors. 

capdie van Sint s(~hastiaan, ende de!!clve tot hunnen C08l 

te vereieren '>. Waarop de prelaat de volgende apoBti11c 

liet ll<~hrijven : ~Zijne Eerw., geRÎf'll hehh1•rHie het advieA 

van Mevrauwe van Wat•~rvliet, aceordef'rt de !!11ppliantf'n 
hun vcrzo•~k '> (Ó!. 

151 Zi•· llijlul(l' I. 
H11 A<·tu vun d•• llriii(H•· hiHHI'IwJIJH'II, ud :l juuii lftliJ. 



Omstreeks 1640 is de toestand opnieuw normaal ge

worden en kan men aan de verdere uitrusting van de kerk 

werken. De periode 1640-1652 tekent een hoogtepunt. Van 

die tijd dateren de koorgeslochen met de meegaande 

koorafsluiting, een verdwenen kommuniebank, twee ver

dwenen biechtstoelen, het portaal en het orgelbuffet, wer

ken van een late Renaissance, waar de inslag van de barok 

reeds ~oed merkbaar is. Als bekroning van het nieuwe 

meubilair komt, in 1652, het marmeren hoogaltaar van 

Lukas Faydherbe met de Maria-Hemelvaart van Kasper 

de Craeyer, een volbloed barok meesterwerk. Daarvoor 

moet de Nood Gods van het altaar verdwijnen. Volgens 

een verslag op een dekenaal bezoek van -+- 1700, door 

D. Verstraete aangehaald, hangt de Nood Gods voortaan 

op de zijkant van het koor, boven het gestoelte. En krijgt 

het stuk, als tegenhanger, de Drie Koningen, die eertijds 

als altaartafel in de kapel van de om~ang stonden. 

De kerk ondergaat een tweede verjongingskuur in de 
eerste helft van 1700. Uit deze tijd dateren de koorafslui
tingen in de travees naast het hoo~altaar, met de beelden 
van Karel Borromeus en Jan Nepomuk ; de preekstoel 
van Hendrik Pulinx, en de kommuniebank, die wel van 
dezelfde meester kan zijn (7). Ook in die periode krij~en 
de zijkapellen, in plaats van de bescheiden laat-middel
eeuwse triptieken, hun kolossale barokke retabels. Voor 
het Maria-zijaltaar zijn we ~oed in~elicht. De Potter
Broeckaert hebben in de kerkrekenin~en ~evonden, dat 
.J aak de Moriau het no~ bestaande altaarschilderij, de 
Opdracht van Maria in de Tempel, in 1712 leverde. De 
retabel zal wel met het doek tot stand ~ekomen zi_in. 
Voor het Sebastiaansaltaar, of ten minste voor de schil
!leri i ervan, tie marteling van de heilige, stellen De Pot
ler-Broeckaert een vroe~ere daterin~ voor: ze sprt>kt>n van 
de tweede helft van 1600 {8). Ht>t stuk, d'.lt in 19.57 werd 

17) Bij zijn Visitatie, op 20 sept. 172:~. zep:t hissehop van Sustt>ren : 
« ... cum suppctant mei'ia, rlehent in t>celesin extrui no,·urn 
pavirncnturn, uti et alia sedes concionatorin et nova mensa 
pro distrihutione S. Commnnionis. 

(!!) Dl' Acta van de Brup:se hisschoppl'n Vt•rnwltlen toch dnt 1\lp:r. 
de BailletH'ourt, op J.l Sl'pt. 1671, het SPhastinansnltnnr opnit•uw 
konsakreerrlf'. Volp:ens dezf'lfde Arta p:in~ 1\l~tr. \'1111 Smtrrt•n, 
on 10 septernhf'r 173-~ opnieuw dl' twee zijaltaren vnn 0. L 
Vrouw en Sint SPhnstinnn konsakrf'ren. 
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opgefrist, draagt de handtekening van Hendrik Des Gar

deos tDugardyn ?1, en behoort tot de jaren 1700. Op 

2 september 1723 is bisschop van Susteren op bezoek te 

"-atervliet. Hij staat in bewondering voor de Hemelvaart 

van de « famosus pictor de Craeyer ». Een kaars had er 

een gat in gebrand en de bisschop beveelt dat men deze 

beschadiging dadelijk zal laten herstellen. V au Susteren, 

die zelf arm en sober leefde, was een echte mecenas ; en 

van hem kan men in der waarheid getuigen : dat hij de 

luister van het huis Gods heeft bemind. Op het hoog

altaar stond een paar zilveren kandelaars : men moest er 

nog een paar bijmaken zegt de prelaat, van zohaast de 

toestand het kan dragen. Na de nieuwe retabel van de 

noordelijke kapel vermeld te hebben, komt de bisschop 

in de Sebastiaanskapel. Daar stond nog de triptiek van 

de Laval. Het relaas op de dekenale visitatie -+- 1700 had 

het stuk beschreven als « non alta », wat we mogen ver

staan als : te laag. De mannen van 1700 waren verwend 

geraakt aan de hoge barokke retabels, die tot aan het 

gewelf reiken. Nu men, sedert 1712, zo 'n retabel in de 

tegenoverliggende zijkapel bezat, moest de triptiek van 

de Lava) eerder schamel lijken. Van Susteren noteert dat 

de kerkmeesters en ontvanger van gedacht zijn dat hier 

ook een hoge retabel moet komen, als repliek op het 

'I aria-zijaltaar ( 9). De huidige retabel is dus van na 

1723 ; en de schilderij zal wel gelijktijdig met de retabt>l 
gemaakt zijn. 

Over de kapel m de kooromgang spreekt van Suste

ren niet. fn een verslag op een later df'kenaal bezoek (28 

oogst 17461, wordt Zf~ als Sint AnnakapPI vermeld (101 . 

. \Jisschien stond hier hN typisch Sint Annabeeld dat 

thaw; in de noordelijke kapel zeer ongunstig gepresen

teenl is. Datzt•lfde vendag van 1746 laat :t.ich zeer lovend 

uit over rh~ nieuwt~ preekHtoei van Pulinx (1726). En 

ten~eht. 

Er is nu nog, ow~r dP altaarHf'ltilderijt•n te Watt·rvlif'f 

11'1 A1·tu vun d1· Bnll(••· l•ituH'IaoJIJ"'"• ud 2 KI'JII. 1721. 

IIIJJ An·Jaj,.f vun 't Bi"d"rn Brul'l'''· 
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sprekend, een puntje dat ik zou willen aanraken. Het 

gaat over die mysterieuze Drie Koningen, van de laat

middeleeuwse uitrusting. De vroegste vermelding klimt 

op tot de Geuzentijd. Dan is het stuk met de overige 

retabels van de nevenaltaren, verdoken bij de Brugse 

schilder Gillis Claeissens. In 1605 staat het, in depot, in 

de Sint·Donaaskerk te Brugge, en wel in de kapel van 

proost Caromlelet. Het worrit daar geïnventorieerd als 

« historia Triurn Regurn ». In 1648 is het reeds te W a

tervliet terug. Volgens het verslag op het bisschoppelijk 

bezoek, staat het dan in de kapel van de kooromgang 

- waarschijnlijk de oorspronkelijke plaats ; en heet 

het geschilderd te zijn door Quinten Metsys : een bis

schoppelijke uitspraak waarmee we het niet nauw moeten 

nemen. Omstreeks 1700 hangt het boven de gestoelten 

als tegenhanger van de Nood Gods. De Potter-Broeckaert 

vermelden nog in 1872 een Driekoningentafereel, en D. 

Verstraete meent dat we hier nog 1le laat-middeleeuwse 

schilderij hebben. « Tegenwoordig weet men te Water

vliet niet meer waar dit laatste stuk verzeild is», zo be

sluit hij. De Watervlietse Drie Koningen zouden dus, zo

als hun prototypen uit het Evangelie- per aliam viam -

op mysterieuze wijze verdwenen zijn. 

Ik kan dat moeilijk geloven. Nog vóór 1872 is James 

Weale reeds te "' aterv liet op speurtocht geweest, en heeft 

hij in Le Beffroi een beknopte inventaris van de kunst

werken opgetekend. Zelfs het schilderijtje van Mangeler 

( 1697 l, krijgt er een vermelding. Men kan heel moeilijk 

aannemen dat "' eale, 1lie meest nog op zoek was naar 
middeleeuwse kunstwerken, onze Drie Koningen zou 

voorbijgezien hebben, een autentiek stuk uit 1500, rlat 

men steeds onder de grote schilderijen van de kerk re

kende, en van zo 'n artistieke waarde, dat men het eens 

had durven op rekening stellen van de geniale meester 

van de Nood Gods. 1870 is overigens een periode wanneer 

soortgelijke meesterstukken niet nH'er spoorloos kunnen 
verdwijnen. De Aanbidding van de Koningen door De 
Potter-Broeckaert in 1872 vermeld, zal wel t>t>n ander schil

derijtje zijn, minder van waanlt> en minder van afmetin-
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gen ; een van die derde-rangskunstwerken, die, helaas, 

nog steeds uit onze kerken verdwijnen. 

Onze Historia Trimn Regum, die eens een van de 

glories van "'atervliet was, moet dus vroeger verdwenen 

zijn. "'anneer en hoe, dat schijnt een mysterie. 

l\Iaar moesten onze Drie Koningen nu eens anders 

niet zijn dan de kopie van de Madonna van vander 

Paele ! Die omstreeks 1840 «tegen die onbeduidende 

kruiswel! werd verwisseld ». 

Onmogelijk zult ge menen. Dat was ook mijn eerste 
indruk. ~Ien moet zich eerst aan de gedachte wat leren 

wennen. Zo'n verwonderlijk mislezen van het onderwerp 

is wel mogelijk. Ook het origineel, dat, vóór de Revolutie, 

in de Brugse Sint-Donaaskerk hoog in aanzien was, is op 

die verkeerde wijze geïnterpreteerd geweest, door een 

gezaghebbend kunstkritikus, J.B. Descamps, « peintre du 
Roi, memhre de !'Academie de Peinture et Sculpture, 

etc.». In zijn Yoyage pittoresque, waarvan twee uitgaven 

verschenen, in 1772 en 1792, zegt hij woordelijk : «Dans 

la sacristie est un tableau peint par Jean van Eyck ; c'est 
une Antique curieuse en peinture, qui représente 1' Ado

ration des Rois ; les têtes sont avec peu ou point de sé
cheresse, surtout celle de I'Evêque, Saint Donas, dans la 
manière de Gérard Douw ». 

De vermelding van de Sint Donaasfiguur maakt elke 

twijfel onmogelijk : het gaat hier wel over het paneel 
van vander Pale. Daarover gaat iedereen akkoord. Ove
rigens er is geen enkele aanwijzing dat ooit een Aanbid
ding van de Koningen rloor van Eyck in Sint-Donaas he

rustte. Descamps was nu iemand van 't vak, die machtig 
ved sehilderijen }H~keken en beschreven harl. Hoe is hij 
tot zulke verhijsten~nde miHiezing van het onderwerp ge
komen fk w~rmrwd door de opstelling en de houding van 
df~ rwrHonageH. Jfd worrit iets dat wonderwel gaat gelijken 
op dt~ traditionch~, laat ons zeggen gef!tr·rPotypcerde Aan
bidding van dr~ Wijzrm hij onze primitieven. fn het mid
rJ,~n van dr~ kompoHitir~ zit Maria met het Kindje. De 
•~erllte Wijzr~, doorJ,!:aanH r·r·n }wjaurd man (hier de kanun-
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nik vander Pale), zit geknield dicht bij deze midden
groep. De tweede is een man van middelhare leeftijd (hier 
Sint Donaas), die aan de overzijde rechtstaat of minder 
gebogen knielt. Achter de bejaarde koning staat de derde 

Wijze (hier de Sint Joris), die altijd een jonge kerel is, 
met een martiaal voorkomen en levendig gebaar. Opmer

kelijk is het, dat deze jongste Wijze, bij onze primitieven, 
nogal dikwijls met een hoofs gebaar de kroonmuts af
neemt. Zo o.m. bij Memling, op het drieluik van Jan 

Floreins in het Brugse hospitaal. Juist de geste van onze 
Sint Joris op het vander Pale-paneel. Als een bereisd 
kunstkritikus, zoals Descamps er een was, het onderwerp 

zo verkeerd kon interpreteren, mogen we clan niet aan
nemen, dat, in het kleine W atervliet, waar vander Pale 
een « illustre inconnu » was, de eenvoudige man, van 

meet af, deze mysterieuze schilderij in de reeks van de 
bekende religieuze taferelen als een Aanbielding van de 
Koningen heeft ondergebracht ? Voor het stuk, waar 

overigens, zoals we thans nog kunnen zien, de kleuren
gama veel minder schitterend is clan in het origineel, en 
dat in 1665 te Watervliet als « tenemaal verdonkerel » 
wordt beschreven, wordt de Aanbielding van de Koningen 
a.h.w. de officiële aanduiding en het stamboeknummer. 
Ook wanneer het, met de Geuzenberoerten, naar Brugge 
gevlucht wordt. Ook wanneer het, na deze beroerten, tij
cleli ik in Sint-Donaas, naast het oorspronkelijk stuk van 
vander Pale wordt uitgesteld ( ll). Ook wanneer de 
Brugse bisschop, die in zijn eigen katedraal het werk van 
van Eyck kon zien - kunnen zien en zien is twee - bij 
zijn bezoPk te Watervliet, in 1646, het stuk als Drie Ko
ningen-t;.fereel vermeldt. Dat de bisschop de lokale aan
duiding hier eenvoudigweg overneemt, wordt m.e. nog 
hierdoor bewezen, dat hij ons paneel aan Metsys toe
schrijft. 

Met deze, bij het eerste gezicht ietwat gewaagde 
identificering van de mysterieuze Drie Koningen (door 

(ll) MN deze betek('nis, dat lwt stuk, nn tie GNJZ('.ntijd, ti id('lijk 
in Sint·Do•Jaas W('rd onderf(dm~rht, h('eft d(' Antwerpse kutu· 
lo~ns p;e1i ik waar hi i zef(t : «Zon d('stiids mPt lwt ori!:inecl 
tic Sint·Donaaskcrk hehhcn wrsicrtl ». J\laur de sl'l1ildcrij wus 
er slechts in depot. 
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:\Ietsys ? ) met onze kopie naar van Eyck, worden veel 

duistere punten op~ehelderd. De laat-middeleeuwse in

ventaris ,-au ""atervliet omvat slechts vier schilderijen, 

vier altaartafels voor evenveel altaren. De vander Pale

kopie, zonder luiken, past best in de bescheiden afmetin

gen van het kapelletje in de omgang. De bekende teksten 

uit de kerkrekenin~en, waar zo dikwijls onze Drie Ko

ningen en andere schilderijen vermeld worden, zwijgen 

als vermoord over de kopie naar van Eyck. Een tekst is 

er toch, waarin van Eyck vernoemd wordt naast (?) de 

Drie Koningen. Ik zet « naast » met een vraagteken. Het 

hangt er van af met wat voor mentaliteit men de tekst 

leest. De scheitekens zijn natuurlijk op primitieve wijze 

aangeduid, zoals in de meeste oude dokumenten. Voor 

mij is deze tekst eerst het enige houvast geweest, om een 

Drie Konin:!~ntafel naast de van Eyck-kopie te Watervliet 

te ontdekken. ):laar eens dat men tot de veronderstelling 

gekomen is dat de Drie Koningen anders niet zijn dan 

onze kopie naar van Eyck, wordt deze tekst weerom een 

solied bewijs voor deze stelling. Het gaat over een post 

van de kerkrekeningen over 1665-1666, door De Potter

Broeckaert aangehaald (hl. 48). Daar hun monografie 

eerder zeldzaam geworden is, zal het nuttig zijn deze 

post over te schrijven : 

«Item hetaelt aen Mr Pieter de Wynter, schilder, 

ter somme van 15 pond 9 schellynp;hen groote, over het 

&toppen vande groote schilderye van Quinten Metsys, 

Afdoeninp;he van het Cruys ofte Noot Christi, 't Iimmen 

vande heyde deuren (luiken) binnen en buiten, stoppen 

vande horsten, wal!schcn, schilderen vande afgeva1len 

schelferingen, voorts voor het afdoen vande ander grote 

schilrlerye, wescnrle de GPhoorte Christi, Visite vande dry 

Coninghen, met gclyckr~ reparatie aenrle selve met ver

liehten van tgroote !!luk van .Jan van Eyck, rlat teenemael 

verrlonekcrt was, mitsgadcn; noch over het maecken en 

w~rgulrlen van rliverHche anrlen~ schilderyen ». 

De laatKtf~ pasHuH, over rlc andere, minrlPr helaugrijke 
~'~diilrlerijr~n rlaargdaten, gaat lu·t hiPr, m.f'., over « rle 
twee grote Hlukkcn » van de kr•rk, zoaiH arulcrr~ teksten 
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dat formuleren. De twee schilderijen, die toen op de zij

kanten van 't koor, boven de gestoeltèn waren opgesteld. 

Niet over drie. Voor beide wordt het onderwerp opge

ge~·en en de vermoedelijke meester. D:lt hier, naast de 

Visite van de dry Coninghen nog de Geboorte wordt ver

meld, levert niet het minste bezwaar op : het is een soort 

Kerstschilderij. Het Watervlietse stamboeknummer is be

waard voor het onderwerp. Dat men van de lokale attri

butie aan Metsys is afgeweken, kan best zo verklaard 

worden : de restaurateur Pieter de Wynter zal wel bekend 

geweest zijn met het origineel van van Eyck. En zal, 

zoals onze huidige restaurateurs, er prat op gegaan zijn 

zijn informatie aan de opdrachtgevers bekend te maken. 

Zolang er geen stellige bewijzen voor het tegenover

gestelde aangevoerd worden, houd ik mij aan de iden

tificatie : Drie Koningen door Metsys = kopie naar van 

Eyck. 

2. DE « HABYTEN » 

De kerk te Watervliet is thans nog in bezit van twee 

volledige stellen kostbare priestergewaden : koorkap, ka

zuifel en twee dalmatieken of tunieken. Het eerste, van 

rood fluweel, draagt gehistorieerde sierbanden en moet 

tot de vroege XVI• eeuw opklimmen. Het ander, van zil

verbrokaat, is opgewerkt met decoratieve banden, en 

dateert van 1751. 

Vroeger was men nog rijker. In 1594, toen de gods

dienstoorlogen voorbij waren en men aan de herstelling 
van het kerkgebouw begon te denken, was er gebrek aan 

geld, en had men de beste « hahyten » verpand aan de 

Bmgse lakensnijder Adriaan Hoeis. Eerst een stel van 

«violette gomlelaken » - waarschijnlijk Italiaans goud
brokaat- koorkap, kazuifel, tunikee], stoleen de lappen. 

Deze lappen zijn de paramPnten of rechthoPkige sierstuk

ken, die men hecht op de voor- en achterkant en op de 
manchetten van de albe. Venier was er nog een volledig 

wit stel, geborduurd met hlauw en zilver. En Pindelijk 
een «gefigureerde» rode fluwelpn koorkap. Op 19 april 
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1608 vroeg men de gezeide habijten te nwg:en verkopen, 

en mede «een geschilderde heelde ofte tafereel », om de 

onkosten van het herstel van de kerk te bestrijden. Wat 

door de bisschop wordt toegestaan ( 12). 

Twee dagen later, de 21 april 1608, verkocht men aan 

de Sint Donaaskerk te Brugge, het wit damasten orna

ment « gheboord met blau ende ghebordeurt met zelver» 

voor honderd florijn. En de rode « ghefigureerde » koor

kap voor vijftig florijn. Het moest toch dat Watervliet 

zeer node scheidde van zijn prachtgewaden, want heel 

de verkoop was voorwaardelijk. Er w~s gestipuleerd dat 

men alles binnen de zes jaar terug kon krijgen, mits 

te::-ugbet:1ling van de koopsom ( 13). Het afg~leverde 

kwijtschrift is in het archief van Sint Donaas nog voor

handen; wat een bewijs is dat Watervliet zijn beste ha

bijten terug heeft ingekocht. 

De rode «gefigureerde» koorkap is ongetwijfeld de 

nog bewaarde. De oude teksten spreken nergens van een 

rood «stel », enkel van een rode koorkap. Het kan best 

dat deze teksten geen volledige inventaris zijn, en dat 

er een volledig rood stel heeft bestaan. Het lijkt me waar

schijnlijker dat men, in latere tijden, van het violet

goudbrokaten stel een rood gewaad gemaakt heeft, door 

het verleggen van de sierbanden op nieuwe stof. De vio

letten koorkap zou verloren gegaan zijn. Dat zou het licht 

verschil verklaren in de stijl van het borduurwerk van 

koorkap en van het overige gewaaJ. 

Van het wit damasten ornament «geboord met blauw 

en geborduurd met zilver», is geen spoor meer te vinden. 

Het zal waarschijnlijk buiten gebruik gesteld zijn in 

1751, wanneer het huidig best wit werd vervaardigd. Op 

5 oogHt 17.51 werd het kerkht·Mtuur door de hisschop gc

maehtigrl om een nieuw wit h1~8l1• ornament aan te kopen. 

Hiermede vervallen de vroegere d.:teringen, die men voor 

dit pr~ehtj!;~:waad gewoonlijk voorMbat ( 14). 

1121 Bijlu~~;" 11. 
IJ:J) Bijlu~~;•: 111. 
111) Bijlu~~;•: IV. 
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BIJLAGEN 

I 

1605, 18 maart - Betaling aan de knecht van Gillis 

Ciaeissens over het herstel van de drie altaarstukken van 

Watervliet, en het overbrengen ervan naar de Sint Do

naaskerk te Brugge. 

Famulo JEgidii Claissius, pro bibali, intuitu repara

tionis et deportationis ad hanc ecclesiam triurn tabularurn 

altarium speetantiurn ad ecclesiam de Watervliet, in hac 

ecclesia depositarum XVII martii 1605. 

Archief van 't Bisdom Brugge, Computus fabricae 

S. Donatiani, over 1603-04 (G. XX, nr 177, hl. 70). 

1605 • Nieuwe scharnieren gemaakt aan de Maria
Hemelvaarttafel. 

J udoco van Troostenberghe ferrario... pro partibus 

sm computus a Johanne 1604 ad aprilem 1605 ... pro 

quatuor cardinibus tahti1e seu in1a~inis AssllDlptionis 
B.M. ex Watervliet. 

(Ibid., f. 72.) 

1607-1608 - De drie altaartafels van Watervliet in 

Sint Donaas opgesteld ; de Hemelvaarttafel naar Water

vliet terug. 

Notandum quod ad requisitionem Magistri Johannis 

Baptiste van Belle, ex parte notabilimn de parrochia de 

Watervliet, ex douw .lEgidii Claeissius pictoris ( ubi his 
turbis delituerant) alla te sunt tres picture sive tabu la al

tarium satis insignes, spectantes ad ecclesiam de ~'ater

vliet, et in hac ecclesia deposite ; quarum prima cum 

Assumpionis B.M. historia, fuit eisdem restituta. Secunda 
vero, cum historia Trium Hegum etiamnum posita est 

ante altare sacelli prepositiCarondelet ; et tertia, cum 
historia passionis S. Sebastiani, ante altare Martini Lem 

servit. 

(Ibid., nr 179, f. 88 v.) 
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1609, 30 mei - De Hemelvaarttafel gaat terug naar 

\Yaten·liet. 

. . . ad petitionem ma gistri 1 ois B. van Belle, scribe 

camere Senatus brugensis, nee non pastoris, edutuis et 

receptons ecclesie parochialis de Watervliet, placuit do

minis quod ex diversis pictis tabulis ad eandem ecclesiam 

spectantibus, nuper in hac ecclesia depositis seu ad custo

diam relictis, magna tabula cum imagine B.M.V. existens 

in sacello SS. Ivonis et Catharine in navi hujus ecclesie, 

ipsis relinquatur et restituatur. 

(Acta Capituli S. Donatiani, 30 mei 1609.) 

11 

1608, 19 april . Het kerkbestuur te Watervliet ge

machtigd om de beste « habyten » te verkopen. 

Aen myn eerweerdichste Heer, Mijn Heer de Bis

schop van Brugge 

V ertoogt in aelder reverentie de heer van Watervliet 

ende Pieter d'Hannere midsgaeders ] an de Costere, res

pectivelyck kerckmeester ende ontfangher vande kercke 

van Watervliet, te naerschreven zaeken gheautoriseert by 

der wet der zelver stede, volghende 'tbescheet hier te voo

ren aen zyne Eerwt overghegheven, dat in de jaere XVc 

vierentnegentich heleent zyn gheweest aen Adriaen Roels 

lakensnijder deser stede, diversche hahiten ende orna

menten de voors. kercke toehehooren1le ; ende onder an

dere een violette goudciaeken coorca ppe, casu Ie en tuni

keel, stole ende lappen vande selve ; ende een hahit van 

wit damast, te weten een coorcappe, casule met twee 

tunikele, stole ende manipel!! daer toe dienende, ghebor

duurt met hlau Pnde zelver 1mde andere toel>ehoortcn 

tot tzdve hahit dienende, mid!!gaedcrs een roo gefigu

rer~rrle cooreappe ; omme met de pcnninghen ... van de 

11elve ghelic:ht te moghen repareeren de voor!!. kercke ; 

die alHdoen termerr~ael ruineus was, zo die ahmoch iA je
ghenwoorddyr:k, zonder datter middel is om de voor!!. 

pand•~n te lmu;en, vele min d1~ voorM. k<·rcke te stell•·n in 
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noodighe reparatie, omme de sobere staet ende ghestelte

nesse vanden lande ; zynde voors. feit meer dan notoire ; 

ten zy de voors. verpande ornamenten vercopen, ( daer) 

de interest vande voors. ghelichte penninghen die zyn 

consommerende. Welck ghemerckt, bidden dat zyne 

Eerwt ghedient zy hemlieden tot de vercoopinghe tauto

riseren, midsgaeders van een vande heelden de voors. 

kercke toebehoorende, staende bewaert binnen deser ste

de ; die best te ghelde zal ghehrocht worden. Ende dat 

te fyne met de reste van het provenu van penninghen van 

voors. respective vercoopen de voors. kercke jeghenwoor

dich mag gerepareerd worden ende ghepaveerd, tot dien

ste vanden Almoghenden, midsgaeders ten gherieve vande 

inwoonders der voors. stede. Ende zal zyne Eerwt dit 

doende de voors. kercke van voorder ruine ende beder

venesse preserveren, ende also wel doen. 

Apostille : Zyne Eerwt ghesien hebbende 'tinhouden 

deser ende up 'tzelve rypelick ghelet, consenteert ende 

autoriseert de supplianten te moghen vercoopen de ker

ckelicke habiten alhier gespecifieert, midsgaeders oock 

een gescilderde heelde ofte tafereel dat best zal moghen 

ghelden, toebehoorende deselve kercke, ende dat al te 

meesten ende hoochsten pryse dat moghelick werdt ; 

ende daer naer alle 'tgelt daervan emumende gheimploy

eert zal worden inne de nootzaekelicke reparatie vande 

kercke van Watervliet ende andere nootzaeckelicheit al

hier vermeit. Belastende de selve vertooghers inde eerste 

rekeningen van de zelve kercke by goede specificatie de 

prys vande zelve vercochte habiten en schilderie, mids

gaeders de employ van dien te brenghen ende ons daer

van betooch te doen. 

Ill 

1608, 21 april. 

Deelaravit dominus Cerezo, canomcus fabricarius, 

quod juxta datum commissioncm emisset a domino tem

porali et rnagistris fahrice ecclesie parochialis de Water
vliet, accedente Heverendissimi autorizatione, eertam ca-
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sulam albam damascenatn cum dnabus tunicalibus ac 

hordis argenteis, centum florenis ; atque cappam rubram 

figuratam, quiquaginta florenis ; sub certis conditionibus 

de eas redimendo infra sex annos, j uxta quitanciam hic 

lectam. 

(Acta Ca pituli S. Do na ti ani.) 

IV 

5 augustus 1751. 

Supplierende verthoonen reverentelyck heer Gisher

lus Franciscus Boedinghen pastor, 1 au Coppejans ende 

Pieter de Pape kerckmeesters der kercke van Watervliet, 

hoe dat de witte ornamenten dienende om ghehruyckt te 

worden op den feestdagh van Paesschen ende andere so

lemnele feestdaeghen, verslyten ende sleght worden ; en

de gemerckt de voornoemde kercke voorsien is van seer 

considerahle revenuën, de gonne, ter correctie, dienen tot 

onderhoudt ende cieraet der voors. kercke, ende datter 

als nu een seer considerahle haetelyck slot in casse is, in 

welcke consideratie het redelyck soude syn dat de kercke 

van schoone ornamenten voorsien worde, te meer de selve 

prochic contif!;U is aen Staeten bodem, en datter daegelycx 

veele gereformeerde persoonen selfs van distinctie de 

kercke en desselfs ornamenten comen sien, soo dat het 

convenieert dat de selve van fraeye ornamenten voorsien 

is, conforme aen de considerahle revenuën, omme welcke 

te hecommen de supplianten hun reeuurs nemen tot UE. 
Doorl. Hooghwt ende tot d'heeren Vooghden ; de selve 

biddende gelieve gedient te wesen te consenteren dat de 

supplianten, ten coste vande kercke, uyt 1lesselfs stilli

gende Jlf~nrlinghen onder den ontfangher berustende, sou

den moghen maecken een schoon wit ornament, mt·t alle 

Kyne tcwlwhoortfm, he8tacmdc in een antipendium, cha

Kuhle, tunicedc~n cmde choorcappe ... 

Apol'ltille: Wy con!!('fltf~nm voor Hoo veel onH aen
gaet.. .. Actum hinrwn Brugghe in On!! hiHI'Iehoppelyck pa

ley!!, deHen 5 UIIJ!;UI'Iti 1751. 

Aeta van d1· BrugK!~ hiHKchop)H'n, ad S auguKti I 751. 
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DIT JAARBOEK \\ERD UITGEGEVEN 

DOOR HET HEEl\IKUNDIG GENOOT

SCHAP VAN HET l\IEETJESLAND EN 

GEDRUKT OP DE PERSEN VAN DE 

DRUKKERIJ V. PAUWELS & ZONEN, 

KERKSTRAAT 93 - MARKT 29, EEKLO 

INHOUD 

A. DE VOS - De hevolkingsevolutie van Evergem, Loven· 
degem, Sleidinge, Waarschoot en Zomergem gedurende 

Llz. 

de XVII• en XVIII" eeuwen 5 

U. VERSTRAETE - Geteisterde dorpen in het noorden van 
het Meetjesland . 77 

\f. RYCKAEHT - Ern hf'eldenHtorrn in df' kf.rk van Oost· 
winkel op 23 augustus 1566 109 

L. DA:\HJEUX- De sti1·htinl( van d1• Sint Srbastiaunsl(ilden 
van .Waldegem r·n Adegem 

A. IJE VOS - KrijJ!;sverrirhtinJ.(en in 1'11 om Zuid-Meetjes· 
land tijdr~ns de laatste fuHf' van de RO-juril(e oorlolo( ( 1621-

113 

1ótll) 127 

0. LJI'I'E:\S - Ovf'r L1·mlwkr• r•n zijn lwn·n 155 

A. DE VOS - Uit lwt vrol'l(l'rt· volkKit•v,·n . 

A. JA:\fSSENS- Ue .Walt•-l'oMI Di,•nt~t '" N,•vf'lt• IIIKIII'II lllll:l 
t·n 19H 

A. VEHIIOIJSTHAETE St. \1ariu-AuJt,·r 

E.lf. ENI ~LISII 

201 

207 

217 


