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HET AALSTGOED TE EEKLO 

Op de grens van Eeklo en Kaprijke ligt. omringd door een diepe wal. 

een grote dubbele hoeve. De schuren en de stallen zijn nog met stro 

gedekt en de wanden zijn nog gedeeltelijk in hout. Zij ligt daar zeer 

eenzaam tussen uilgestrekte landerijen. l'vlen bereikt de hoeve vanuit Eeklo 

via de Busstraat en dan langs een dreef. die met canadabomen afgezet 

is : de AalstgoeddreeL Oe omwalling doet ons vermoeden dat wij hier 

voor een zeer oude stichting staan. Dit bracht er mij toe de evolutie en 

de geschiedenis van dit bedrijf op te sporen. 

DE NAAM 

De naam Aalstgoed is een verbastering van de plaatsnaam Aalschoot 

Hij wordt voor het eerst vermeld in een oorkonde van graaf Oiederik van 

den Elzas verleend aan de ahdij van Ename. I-lij behoort tot de groep 

van de «schoot» namen die zeer talrijk verspreid zijn. Raveschoot, Wulf

schoot te Eeklo. Aveschoot te Lembeke en l_eischool te Oostwinkel he

horen tot die groep. 4:Schoot» betekent volgens Dr. Gijsseling in moeras 

uitspringende hoek hoger land, terwijl het eerste gedeelte «Aiha» eland 

wil zeggen. ( 1 ). Aalschool ligt inderdaad in een laag gelegen gebied 

doorsneden door talrijke waterlopen zoals de Eeklose watergang en de 

lsabellewatergang. We weten ook dat Aalschoot in de 12" eeuw een bos

achtig gebied was, waarin graaf Diederik kwam jagen. Die naam is dus 

mnig verbonden met het vroegere natuurlandschap. Die naam had vroeger 

een ruimere betekenis dan nu. I-lij duidde grosso modo het hele gebied 

aan, gelegen tussen Eeklo, Lemheke. Kaprijke en Bentille. ( 2 ). Later gaat 

die naam over op de hoeve gelegen op de grens van Kaprijke en Eeklo. 

(I) Dr. GIJSSEI.ING, BijdrnrJe lol Eek/o's Midcl~leeuwse Toponymie, In : l-Iet 
koninklijk Atheneum tP Eeklo viPrt zijn twPr·dc lustrum, p. 104-105. 

(2) L. STOCKMAN, Het wa/e/;jk l10s Aa/school, in Appeltjes van het fvleeljeslund, 
deel XVI. 1965, p. 199-202. 
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Oe oudste schrijfwijzen zijn : Alscol en Alescot in 1140. ( 3 ). Later 

treffen we Aelscoet ( 4 
) en Aelschoet ( 1 '7' eeuw) aan. ( 5 ). Oe verbasterde 

vorm Aalstgoed komt voor het eerst voor in 1718 in de pachtbrief van 

rviattheus van Heulendonck. ( 6 ). Deze naam handhaafde zich tot op de 

huidige dag. 

DE OORSPRONG 

De oorsprong van het Aalstgoed is te zoeken in een verkoping van 

vijftig bunder woestinen aan het klooster van Oost-Eeklo in 1242. Oe 

verkoop geschiedde in opdracht van gravin Johanna van Konstantinopel 

door \Villem Bloc en clericus Elias. (1). Dit stuk wordt gesitueerd in 

Aalschoot «inter morurn ex una parle et wastinam abbatis de Dulci Valle 

et waslinam Lamkini de Brugis ex altera:». Oe identificering van het 

latere Aalstgoed met dit stuk is gemakkelijk. De oudst bewaarde rekening 

van het klooster van Oost-Eeklo geeft achtenveertig en een halve bunder 

als oppervlakte voor het goed te AalschooL ( 8 ). Ten noordwesten daarvan 

loopt de Moerstraat. die het moergebied van Sint-Laureins insloot. Ten 

oosten in de Zuidakker te Kaprijke ligt de hoeve, die eertijds aan de 

abdij van Zoetendale toebehoorde. ( 9 ). 

Acht jaar later in 1250 bevestigt gravin Johanna het klooster van 

Oost-Eeklo in haar bezittingen te Aalschoot : «<tem centurn et tria bo

naria wastine circa curlem suam in Alscot partim in parrochia de Capric 
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(3) Dr. GIJSSELJNG. ibidem p. 105. 

(4) RAG-OE nr. 19. rekening 1510. 

Gebruikte sigels : RAG-OE : Rijksarchief Gent 1\bdij Oost-E"klo. 

(5) RAG-OE nr. 37. 

(6) RAG-OE nr. 37. 

SAE . Stadsarchief Eeklo. 

(7) RAG-OE oorkonde van 1242. zie bijlage I. 

(8) RAG-OE nr. 19, rek<'ning van 1504 : <EeBt onlfaen van David De Smet van 

onsen goede thaelscot groot 48 bunders ende een halh. 

( 9) De eigendommen van de Abdii van Zoetendale lagen aan wrers1.ijdPn van de 

Lembeekse lsabeile watergang, een deel op Kaprijke en e<"n deel op Lembeke. 



partim in parrochia sancti Vincentii jacenlia». Co). Deze tekst is belang

rijk. daar wij eruit vernemen dat hel klooster reeds in 1250 een hoeve 

opgericht heeft te AalschooL Het klooster moet dus kort na de aankoop 

van de vijftig bunder met de ontginning begonnen zijn. Deze hoeve moet 

vereenzelvigd worden met het Aalstgoed. want te Kaprijke bezat het 

klooster van Oost-Eeklo slechts hoeven van geringe oppervlakte. Het bezat 

in Eeklo nog ~de Cattelacre ackere» die 65 gemeten groot was. ( 11
) · 

In 1266 schenkt gravin l"v1argarela vier bunder moer «ki gisent en la proche 

de Caprike entre Ie Berghel in el Ie watreganc». (1 2
). Deze vier bunder 

liggen dus ook in de omgeving van hel Aalstgoed. Die hoeve wordt het 

ontginningscentrum van al hun vvoestinen in het gebied AalschooL Die 

ontginning moet gezien worden in hel kader van de onlginningsbeweging 

begunstigd door gravin Johanna door het verlenen van nieuwe vrijhe

den. ( 13
). De nieuwe bewoners van Aalschoot krijgen van haar in 1233 

het voorrecht enkel te Raveschoot of te Aalschoot te mogen geoordeeld 

worden. ( 14
). Naast het Aalstgod werden er nog andere grote hoeven 

opgericht : het Groot Goed door de Lazarie van Gent in de Busstraat te 

( 10) RAG-OE oorkonde van I 250. 

Deze I 03 bunder woestinen plus de vier bunder moer. die de abdij in 1266 van 

gravin Margareta krijgt zijn gelegen te EPklo en te Kaprijke 

te E"klo 21.ï0 bunder (47ste begin) Cattelaere 

39,00 bunder ( 48ste begin) Aalstgoed 

6,ï0 hunder (49ste begin) Aalstgoed 

2.50 bunder ( 50ste begin) Aalstgoed 

(SAE. landboek van 1638. nr. 38•1-385) 

te Kaprijke 21,50 hunder (29ste begin) 

I 2.50 bunder ( 30ste hPgin) 

Totaal 103.70 hunder 

(RAG Kaprijke. Runeierboek van I fi46. nr. 33) 

We vinden dus maar 103,ï0 bunder terug van d" 107 bunder Dit verschil is 

waarschijnlijk te wijten aan de slechte opmeting van de peercelen in de 13dc eeuw. 

Het Aalstgoed zou normaal 50 hunder groot moel<'n zijn terwijl we toch maar 

48,20 bunder terug vind('n. We kunnen dus reeds I ,80 bunder van de ontlm·kende 

3.30 bunder verklaren. Een dergelijk geval van verkeerde opmeting vinrit u in de 

bijlage van mijn artikel over hPt grafPlijk bos Aalschoot. 

(I I) De heer L. Adriaensen deelde mij mee dat de tCattelaere acker> geen schenking 

was van de <dame de Gavt•re>, zoals ik vcrkeerdeliJk veronderstelde in mijn 

artikel over het grafelijk bos Aal,:choot, maar reeds in 1250 in het bezit was 

van het klooster. 

(I 2) Rijsel. Archives nationales, B 15fi I stuk 63. 

(13) Dr. T. LUYKX. ]ohannc• van Cnnstnnlinopr.f. p. 305-30t'i. 

(I 4) Rijsel. Archtves NationalPs B I 367 f" 21. 
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Eeklo. In Kaprijke de reeds vermelde stichting van de abdij van Zoeten

dale. Verder is er nog sprake van «eene stede diemen heet ten Bergheline 

in Vadennans wasl.ine> en van een mote. ( 15
). Het voorkomen van een 

mote wijst op bewoning. \Ve treffen trouwens in 1288 een zekere Mar

grite Van den Bergheline aan. ( 16
). Ook vermoeden we dat reeds een 

molen gebouwd werd vlak hij het Aalstgoed. (I 7 ). De Westmolen van 

Kaprijke stond inderdaad vlakbij de grens tussen Eeklo en Kaprijke. Er is 

dus een grote ontginningsactivileil waar te nemen rond het Aalstgoed. 

Het zijn heidegronden die in ontginning genomen worden en geen hos

gronden. In de verschillende oorkonden in verband met Aalschoot wordt 

altijd over heide of over moer gesproken, maar nooit over bossen. Dat is 

erg verwonderlijk. want we weten toch dat Aalschoot een grafelijk bos 

was. (1 s). Hebben we hier te doen met een bos dat tot heide ontaard is 

of is de heide het oorspronkelijk natuurlandschap ? (1 9
). Het is moeilijk 

om dit nu nog uil le maken bij gebrek aan voldoende gegevens. In 1240 

nochtans rijst er een betwisting op lussen gravin Johanna en Willem van 

Maldegem over hun wederzijdse rechten op het bos te Aalschoot. (2°). 
Wat er ook van zij. het is zeker dat de bezittingen van het klooster van 

Oost-Eeklo rond hun hoeve te Aalschoot volledig uil heide bestond, zoals 

dit uit de oorkonde van 1250 blijkt. 

De plaats voor de vestiging van de hoeve was goed gekozen : vlak 

bij de Eeklose watergang, terwijl de oostgrens eveneens gevormd wordt 

door een watergang. Een dreef werd doorheen de blok van de vijftig 

bunder gelegd, die de hoeve via de Busstraat in verbinding met Eeklo 

stelde en via de Zuidstraat met Kaprijke. 

Hoe de hoeve zich in die beginperiode ontwikkelde, welke de uit

batingsmethode was kunnen we slechts gissen, want het is pas tweehonderd 

jaar later dat we nog iets over het Aalstgoed vernemen. 

In 1434 voeren de zusters van Oost-Eeklo een proces tegen lngelram 

en .lan Hauweel. heren van Lembeke, in verband met zekere rechten op 

de Lembeekse watergang. Deze watergang paalde aan de gronden die 

( 15) Rijksarchief Brugge Aanwinsten nr. 1912. Renteboek van het Sinl-Janshospitaal 

( ± 1310) f• 182 v0 en den oestende vandPr mate ten bergheline> f• 182. 

(16) RAG-OE oorkonde van 1288. 

(17) Een ~tuk land te Kaprijke wordt als volgt beschreven : cligghende ande muelne 

camende ancien watreganc>. Fragment van een oud renteboek (vermoPdelijk begin 

14de eeuw) RAG-OE nr. 113. 

(18) L. STOCKMAN. o. c. p. 197. 

(19) Zie in dit verhand : A. VERIIULST. liet Landschap in Vlaanderen, p. 59. 

(20) Rijsel. Archives Nationales 13 1356 stuk 70 I. 
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rond het Aalstgoed gelegen waren. Bij die gelegenheid spreekt men van 
den «goede gheheeten tgoed van Aelschoot». ( 20bis). 

HET AALSTGOED VOOR DE GODSDIENSTTROEBELEN 

De oudst bekende pachter van het Aalstgoed is Alaerdt Van den 

I-lende die in 1648 pacht voor negen jaar. De pa eh tsom bedraagt 172 

pond par. Verder hebben we geen gegevens over Alaerdt Van den Hende. 

De volgende pachter lngelbrecht Dherckere neemt in 1477 de pacht over 

voor een som van 180 pond par. per jaar. Hij blijft maar lot 1492. omdat 

hij wegens de oorlogsomstandigheden de hoeve moet verlaten. ( 21
). In 

1484 was de oorlog uitgebroken tussen Maximiliaan en de erflanden van 

zijn \Touw l'Iaria van Bourgondie. Gent hield het langst stand tot het 

zich in 1492 ten slotte ook moest onderwerpen aan Maximiliaan. ( 22
). 

Het is niet verwonderlijk dat lngelbrecht Dherckere er uit trok, vooral als 

men weet dat de Duitse troepen alles plunderden wat op hun weg kwam. 

De volgende pachter. David De Smet. betrekt de hoeve in 1493. 

De pachtsom werd verminderd tot 165 pond par. per jaar. Een uittreksel 

<uut den fv1aetbouck van Eeclom beschrijft de hoeve als volgt : «Dit 

es 't goet van Aelschoel toebehoorende den dooster van Oosteeckloo 

lwelck David De Smet bedrijft ligghende over beede de zijden vanden 

dreve vanden selven goede tusschen .Jacobs Herekers lant ende de water

ganek an Caperijcke ende de kindf'fen Wulfmem Boelins lande hoofdende 

metten noorthende ande Zuutstraete te Caprijcke ende metten zuuthende 

an Scruedenstraetkin ghemeten in vele diveersche parehelen ende is groot 

int gheheele 145 ghemeten 176 roeden». ( 23
). 

De rekeningen van het klooster uit het begin van de 16" eeuw laten 

ons toe een duidelijk beeld te ~chetsen van de gebouwen die op het 

(20bis) E. NEELEMANS. Geschiedenis der stacl Eecloo; Deel 11. p. 610. 

<van zekeren goede van erven hem\i.,.den toPbehoorende ligghende nevens hueren 

goede gheheeten tgoecl van Aelschoot in posscssicn ende saisincn te moghen in 

ccnen waterghanc ghPhcctcn de Lembeecx waterganc an beeden zielen vanden 

vorseiden waterghanghc alzo huerlicden grond van erven streekende was, zonder 

dat jemancl wie hi wmc staken of hiJken mochte stellen of oec visschen inden 

vorseiden waterganc · alzo verre als hi slreckte tusschen htiCrE'n vorseiden gronde 

van erven>. 

(21) <de laetsten termijnen en bedreef hij nyct maer VI j~eren c,mme dhoorloghe> 

RAG-OE nr. 48 fo 252. 

(22) P. GEYL. Gesc!1iedenis van de Nederlunclse slnm, Deel I. p. 190. Uitgegeven 

door de \Vercl<lhibliolheck in 1961. 

(23) RAG-OE nr. 53 f" 4 

9 



Aalstgoed opgericht zijn. De hoevegebouwen omvatten een woonhuis ( 24 ). 

schuren ( 
25

). een koeslal ( 26
). een paardestal ( 27

), een ovenbuur ( 26 ) 

en een kaashuis ( 26
). De toegang tot de hoeve geschiedt over een 

«huele» ( 27
) langs de poort ( 28

). Een stuk land nabij de poorl is om

ringd door eenenvijftig tronken. 'Vv' e kunnen uit die beschrijving opmaken 

dat het Aalstgoed een belangrijke hoeve is met talrijke gebouwen. Merk

waardig is de vermelding van het kaashuis, dat uit steen gebouwd is. ( 29
). 

Dit wijst er op dat de zuivelproductie belangrijk moet geweest zijn op het 

A.alstgoed. David De Smet blijft 27 jaar op de hoeve. De laatste pacht

som bedraagt 216 pond par. per jaar. We stellen vast dat de pachtsom 

steeds toeneemt, zodat vve moeten aannemen dat het bedrijf floreert. Dit 

wordt trouwens bevestigd door het feit dat in 1520 het Aalstgoed aan 

twee personen wordt verhuurd voor 300 pond par. per jaar. De opbrengst 

van de hoeve moet dus zozeer zijr. toegenomen dat er nu twee gezinnen 

kunnen op leven. Rougier De Smedt blijft ook 27 jaar pachter, terwijl 

Jan De Roe in 1538 opgevolgd wordt door Lieven De l\1eyere. ln 1545 

wordt het Aalstgoed volledig opgemeten door Christoffel Van I-leyste, 

landmeter. ( 30
). 

(24) RAG-OE nr. 19 rekeningen : 

In 1504 : cEerst bctaelt van reparatien ghedaen upt goet taelscot a<'nrte nieuwe 

camere upt hof>. 

(25) In 1505 · <Alvooren betaelt van reparati~ up ons goet 't AelscoJet bij David 

De Smet ons overghebracht ghedaen uan de scuere, an de coeystal met dat dE' 

poorte gheresen was die te valle (;hino. 

(26) In 1506 : <Eerst van r('paracie ghedaen up 't goet 't Aelscoet aen de scuerepoorte 

ende ovenbuer VIIc glijs, latten, ijser, naglc, vanden stroedecker ende sijn cnappen> 

In 1508-1509 : <Omme te repareren die SC!Jeren. den coestael. ende caeshuus>. 

(2ï) In 1510 : cVan reparacie ghedaer, up onsen goet taelscoet van een nieuwe 

huele te doen maken voor temmere ende voor saghen ende voor huerlieden coste. 

Noch te repareren de schuere ende peertstaeb. 

(28) In 1513 : cBetaelt Davirlt De Smedt van 31 Ironeken vulgho snoucghinghe om 

een tune te doen maken an slyc, un de poorte te 18 den. par. thuus ghelevert>. 

(29) In 1512 : eN oe van een metsere te metsen 3 daghen an 't caeshuus ende om 

te solemente>. 

(30) RAG-OE nr. 53 fo 3 
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«Eerst begonnen aen de singhele strech·mle zuutwaert van claer een beloope dat 

men heet de 12 ghemeten ende is grool> 12 g. 153 r. 

cltem noch zuut van daeren dat men heet de quade maete eenen bloc groot> 

cltem den Ilsten block in de quade maete een beloop groot> 

cltem in den derden bloc van de quade mate grool> 

14 g. 12 r. 

13 g. 42 r. 

28 g. 48 r. 

cltem west over de dreve oomende metten zuuthende an de groote straete ende 

bedreef daer .Jan Everdey groot> 13 g. ï6 r. 

dtem de hofstede metten walle ende Ringhele ende voor de poorte ghemet!'n 

thaiven drcve groot> 5 g. 



Volgens die opmeting bedraagt de totale oppervlakte 47 bunder en 

462 roede, terwijl .looris De Buck. «geschworen lantmetere» tien jaar later 

slechts 46 bunder en 801 roede meet. Nochtans vinden we in latere 

pachtbrieven steeds 48 bunder 1 gemet 76 roede terug. Dè totale opper

vlakte was dus niet zeer nauwkeurig vastgelegd. 

Van de volgende twee pachters Jan Taets en Marlen De Baets is 

het summiere pachtkontrakt bewaard gebleven. Naast de pachtsom van 

524 p. 2 s. par. dienen zij nog 41 s. 11 d. par. voor het «reget van Damme» 

en 2 s. par. geschot per gemet voor de Slependammewatering te betalen. 

(Zie Bijlage 2). Bij de graantelling van 1565 bezit Marten De Baets 

«VIl duust onder tarruwe ende cooren ten ll lopene ende alf hondert», 

terwijl Vincent Beke, pachter van de andere helft «VI duust onder larruwe 

ende coren ander alf mate thonderl» bezit. ( 31
). De pachtsom wordt ver

hoogd tot 600 pond par. in 1574, wanneer Thomaes Marlens en Pieter 

Heyns de pacht overnemen. Op dat ogenblik begint er een troebele tijd, 

want op het einde van 1577 werd te Gent de Calvinistische Republiek 

opgericht. ( 32
). Het volgend jaar nemen de Calvinisten ook het bewind 

in handen te Eeklo. ( 33
). Dit betekende meteen de uitschakeling van de 

katholieke godsdienst en de opheffing van alle kloosters en abdijen. Het 

is dan ook te begrijpen dat er onder die omstandigheden van het innen 

van de pacht niet veel terecht kwam. In 1577 noteert men de laatste 

betaling van de pacht \'an het Aalstgoed. De hoeve blijft onverhuurd 

tot 1595. Het klooster had het zeer lastig om nieuwe pachters aan te 

trekken, daar in 1595 de rust nog niet weergekeerd was. De hele streek 

lag nog helemaal open voor de strooptochten van de vrijbuiters. ( 34
). In de 

<Item bachten den hove> 12 g. 280 r. 

<item dat Jan De Coorenbittre in pachte hadde den eersten bloc groot> 

<Item de listen bloc voor de poerte was groot> 

<Item tlant dat Jan Oe Boot bf'dreef was groot> 

12 g. 60 r. 

11 g. 88 r. 

5 g. 205 r. 

<Item dat niet en verpacht en was [Jhelegh<'n an de westzijde van der Jan De 

Boot bedreef twee reepen laruwen ende de meersch groot> 1) g. 127 r. 

<Item noch in de Zuutslraete ande quade mael<) comende thaiver gracht groot> 

236 r. 

( 31) RAG Raad van Vlaanderen nr. 723 fo 63 v0
• 

(32) A. DESPRETZ, De Gentse Calvinistische Republiek (1577-1579) in Handelingen 

der Maatschappij voor Geschiedenis <'n Oudheidkunde te Gent, nieuwe reeks, 

Deel XVII, 1963, p. 127 en volgende. 

( 33) A. DE VOS, Godsdienstberoerten te Eeklo tijdens de XV/P eeuw, in Appeltjes 

van het Meetjesland. nr. 12, 1961, p. 87. 

(34) A. DE VOS, De strijd legen de Vrijbuiters binnen de kasseirij van de Oudburg 

( 1581-/609), Overdruk van de 1 fandelingen der Mantschappij voor Geschi<'d<'nis 

en Oudheidkunde te Gent, D<'e[ IX, 1957. 
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rekeningen vinden we daar de echo van : «causa dat al scloosters goedin

ghen duer de oorloghe zeer verwoest ende al verbranl laghen ende oock 

dat de quarlieren daer de zelve ligghen verscheen zijn verre van plaetsen 

daer de lieden eerst lrocken wonen ende oock dat 't dooster ten desen 

tijde in zeer groote aermoede langhe tijt gheweest hadde ende den pach

ten van gheheele dezen pachtbouck. zeer goecoop ghegheven zijn hoewel 

dat scheen diere te wesen ende gherinck dat men se alzo verhueren conste 

nemaer den tweeden pacht moet zeer verdiert wesen». ( 35
). 

HET AALSTGOED NA DE GODSDIENSTTROEBELEN 

In 1594 wordt het Aalstgoed verhuurd aan Jan Oe Baets en Karel 

Hebberecht. Daar het hele bedrijf opnieuw moet opgericht worden, moeten 

de pachters het eerste jaar niets betalen, het tweede en het derde jaar 

8 pond gr. en de zes resterende jaren 20 pond gr. :1'1evrouw de Abdis zal 

het oprichten van een woonhuis, schuren en stallen op zich nemen. Van 

die hele onderneming komt echter niet veel terecht ! Jan Oe Baets sterft 

reeds in 1595 en hel volgend jaar sterft Karel Hebberecht ! Ivlarten De 
Baets volgt zijn vader op en blijft op de hoeve tot 1599. J.an Van Meyro 

neemt in 1598 de pacht over van de weduwe van Karel Hebberecht, maar 

reeds het volgend jaar is .Jan Van Meyro «van desen goede gescheen 

mits dat hij niet machtich was lselve ter culture le bringhen ende is 

sculdich bleven bij appointe 10 pond gr. te betalen te Bamesse 1599» ( 36
). 

In datzelfde jaar schrijft men in een smeekschrift ten voordele van het 

klooster van Oost-Eeklo dat «les terres des suppliantes sont restées vagues 

et incultivées par les continuelies coursen et foulées des ennemis> ( 37
). 

Oe tijd is nog te ongunstig om lang de pachters op hun hoeve te houden. 

Het klooster vindt ondanks de slechte lijd nog een nieuwe pachter : Adriaen 

Bijlevinck. Het pachtkontrakt opgesteld tussen Zuster Elisabeth Fransmans, 

abdis van het klooster van Oost-Eeklo en Adriaen Bijlevinck is bewaard 

gebleven. ( 38
). Oe pachttermijn wordt op vijf jaar bepaald en de pacht

som bedraagt 9 pond gr. en 4 steen vlas per jaar. Verder is «besproken 

dat den pachter up dit goed zal huusen. schueren ende stallen maecken 

7Do hij begeert ciaeraf ghebruyck thebhene ende zal daervoren jaerlicx up 

zijnen pacht aftreeken twee ponden groten». Ook «vermach den pachter 

te cappen al het slachaut up desen goede staende>. Nog andere voor

waarden zijn : «<tem al het haul staende up de dreve ende straete ofte 

(35) RAG-OE nr. 53 f" ó r". 

(36) RAG-OE nr. 53 f" 7 r". 
(37) RAG-OE nr. 81. 

(38) RAG-OE nr. 37. 
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hove beqaem wesende vrij te moghen upgaen reserveert 't dooster them

waerts ende zullen de pachters tselve upsnoeyen ten meeste proffijle. 

Item voor elcken droghen freytbome die de pachter mach cappen wort 

hij gehauden te planten ende haudende grooien eenen jonghen, metsgaeders 

noch eenen olme up de dreve daert bequaemsl wesen zal. Item moel den 

pachter noch g-heven alle jaeren een cappoen ende eens van zijnen pacht 

den dooster eenen osse ofte coe upt ghers legghen ten belieften van 

mewauwe zonder verghelt. Item den pachter moet tzijnen afscheede laeten 

een ghemet ,·oor 't hof besaeyt met cooren wel ghemest ende behoorelijek 

ghewrocht met plouch ende hecge ende resle vande lande in zulcke stop

pelen als hij datte ghevonden heeft. Item es den pachter ghehauden met 

Jan Dierix tonderhanden de huele zonder 's cl oosters cos te ende al de 

waterganghe delven ende ruymen ende dat goet beter ende niet ergher 

laeten dan hijt ghevonden heeft. Item moel noch inden mesput laeten .... 

voeren mes ende en vermach dit goet niet voort te verhueren zom noch 

al. zonder consent van mevrauwe». 

Ondanks de gunstiger voorwaarden in vergelijking met het pachtkon

trakt van 1594 verlaat Adriaen Bijlevijnck de hoeve in 1602. 

Jan en l'vlaximiliaan Speeckaert volgen hem op mits een pachtsom 

van 8 pond gr. en 2 steen vlas. Van nu af aan zal de hoeve opnieuw 

gaan bloeien. In 1615 wordt de pachtsom op 14 pond gr.. 2 steen vlas 

en 2 kapoenen gebracht. l-Iet huis behoort aan hel klooster. terwijl de 

schuur. die op 11 pond gr· geprezen wordt. eigendom is van de pachter. 

Negen jaar later betalen ze reeds 33 pond gr. 6 s. 8 d .. 2 steen vlas en 

2 kapoenen. De schuur is intussen 27 p. 6 s. 6 gr. waard geworden. 

Er valt dus een voortdurende groei vast te stellen. Zij blijven dertig jaar 

op de hoeve waar ze welvarend geworden zijn. l'vlaximiliaan Speeckaert 

overleden in 1624 heeft. zoals blijkt uit zijn slaat van goed ( 39
). meer 

dan 53 gemet land verworven le Lembeke en te Kaprijke waar hij ook 

een hofstede gekocht heeft. Het is dus geen wonder dal de pachters lang 

op het Aalstgoed blijven. 

De andere helft van het Aalstgoed wordt in 1599 gepacht door Pieter 

Diericx tot 1604. Lieven Diericx en Jooris De Nayere pachten in 1605 

voor negen jaar voor een pachtsom van 8 pond gr. en een zak boekweit. 

Lieven Oiericx blijft nog negen jaar, de pachtsom is echter verhoogd tot 

14 pond gr., 2 steen vlas en 2 kapoenen, zoals voor de andere helft. 

Gillis Dendermans komt in 1 ()24 op de hoeve, maar overlijdt reeds in 1628. 

Zijn weduwe hertrouwt met Pauwels Stockman, die de pachllermijn be

eindigt. 

(39) SAE nr. 1011 fo s v0
• 
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Comelis De Coorebijler, die pachter wordt in 1633, zal 24 jaar op 

het Aalstgoed verblijven. De pachtsom bedraagt 50 p. gr. plus de helft 

van een rente van 41 s. 11 J. par. genoemd 't reget van Damme «gaende 

uut de meerschen gheleghen bij de metden van Caperijcke die de voorseide 

pachters ghebruckem en de helft van 12 gr. voor de opperjager. (40
). 

J-lij neemt het huis en de schuur over van de voorgaande pachter. 

PACHTER P!ETER WAUTERS 

Zijn schoonzoon, Pieter \Vauters, volgt hem op in 1658. De pacht

voorwaarden zijn nu nog verzwaard : de pachtsom stijgt tot GO pond gr., 

naast de rente voor 't reget van Damme en voor de opperjager, komt de 

ve. xe en XXc penning en het geschot voor de Slependammewatering 

er nog bij. Het is een hoogtepunt in de bloei van het Aalstgoed. Dit is 

geen alleenstaand verschijnsel. want overal liggen de pachtprijzen hoog 

in de periode 1640-1670. ( 41
). Pi eter W aulers sterft op het Aalstgoed 

de 26 september 1676. Van hem is een uil voerige staat van goed bewaard 

gebleven ( 42
), die ons in de gelegenheid stelt de toestand van de hoeve 

te bestuderen in dat jaar. 

Op het land is er 8 lf2 gemet rogge gezaaid en staat er 8 gemet loof. 

Verder is er nog 200 roede «wortellandt», 200 roede «haverlandb en 

«. 't loof. cool en ende naervelte op de singheb. Tenslotte nog een « holmen 

plantereycken op hel noorleynde vanden voors. sijngheh. Deze olmplanten 

dienden voor de dreef. die met olmen afgezet was. Pieter \Vauters bezat 

2 paarden, 12 koeien, 5 jaarlingen en een stier. Daarnaast waren er nog 

7 varkens, een haan, hennen en eenden op het hof. De schuur is ook 

wel voorzien : voor 76 p. gr. rogge, voor 40 p. gr· haver. voor 13 p. 10 s. gr. 

tarwe, en voor 25 p. gr. vlas. Üp de zolder liggen er 150 zakken boekwelt 

voor een waarde van 82 p. gr. «Binnen der stede Ghendb> liggen 20 
zakken tarwe, die op 1 p. gr. per zak geschat worden. «Den drooghen 

fasseel staende in dieveersche mijten» wordt op 115 p. gr. geschat. 

In hel sterfhuis «sijn bevonden in ghereede penning he» 137 p. 7 s. gr. 

Pieler Waulers was dus wel een begoed man. Dat was hij reeds door erfenis, 

want voor zijn huwelijk bezat hij reeds 43 gemet land, 2 lf2 hofsteden 

en 80 p. gr. renten. Tijdens zijn huwelijk verwierf hij nog 38 gemet land, 

( 40) Dit is waarschijnlijk een overblijfsel van het jachtrecht van de graaf van Vlaan

deren. Aalschoot was immers vroeger grafelijk jachtgebied. 

( 41) A. DE VOS, I-let Goed te Geelschuur te Evergem, in Appeltjes van hci t-leetjes

land, nr. 5, 1953, p. 52 en 53. 

Dr. E. DHANENS. Het Groot Goed Ie Eeklo, in Appeltjes van het Meetjesland, 
nr. 4, 1952, p. 72. 

(42) SAE nr. 1017 f• 199 tot f• 217. 
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3 hofsteden en 224 pond gr. renter1. De meeste eigendommen lagen in 

Kaprijke, de andere in Lembeke en Eeklo. Het Aalstgoed lijkt dus wel 
een winstgevend bedrijf geweest te zijn. Het is dan ook erg verwonderlijk 

dat de pachtsom van 60 pond gr. op 40 pond gr. valt in 1674, want uit 

die inventaris blijkt geen armoede. ( 43
). \Ne hebben eerder de indruk 

dat de pachtsom veel te laag ligt in verhouding tol de waardE: en de 

opbrengst van de hoeve. Welk een kontrast met de schrale bedrijven die 

in het Maldegemveld lagen, zoals Papinglo het Drongengoed en Burkel, 

waar er voortdurend processen moelen gevoerd worden met de pachters, 

die hun schulden niet kunnen betalen. ( 4 '
1

). Dat alles wijst er op dat 

de woegere woesline reeds lang tot vruchtbare akkers herschapen is. 

«Den temmer. melsewerk. 't ijserwerk ende stroodacb van het huis 

wordt geschat op 130 p. () s. gr., waarin de pachter een aandeel heeft van 

20 p. gr. Verder staan op het hof nog een grote schuur, een kleine schuur. 

een varkenskot, een wagenhuis en een bakkeet, die samen ongeveer 148 

p. gr. waard 2Jijn. Die gebouwen zijn allemaal in hout opgetrokken, want 

hun «solemenlen» worden afzonderlijk geprezen op 11 p. 16 s. gr. Ver

melden we nog «de roode waghewijte» en iu de kelder «een wijn quaer

teeh. Als kostbare voorwerpen stippen we aan : twee gouden kruisen 

( 3 p. gr.). drie gouden ringen ( 3 p. 5 s. gr.) en «een en silveren hanck 

met sijne ketens ende anessen » ( 8 p. gr.). Piet er W auters bezat een 

zilveren zoutvat en twee zilveren hoesen ter waarde van 7 p. 13 s. 4 gr. 

Dit zijn allemaal bezittingen van een begoed man. Zijn weduwe hertrouwt 

in 1678 met Guido Dherckers, terwijl zijn zoon Jacob de hoeve overneemt 
voor 50 p. gr. per jaar. Oe slaat van goed geeft een batig saldo van 1640 

p. 4 s. gr. 

PACHTER JAN DE WALSCl-IE 

Üp de andere helft vinden we in 1642 als pachter Comelis De 

W alsche. Uit dat jaar dateert een figuratieve kaart van al de eigen

dommen die het klooster te Eeklo bezal ; het Aalstgoed en de Cattelaere. 

Deze kaart werd opgemaakt in opdracht van mevrouw de abdes Van 

Steen door Nicolais Caes. ( 44
b

1
"). De kaarl geeft al de percelen met 

( 43) Die vcrmindering staat vcrmoedelijk in verhand met de inval der Fransen in de 

Zuidelijke Nederlanden in 166:'. Zo werd hem 6 p. gr. <quyt gescholden over 

't haudcn van de holandcrs~. RAG-OE nr. 31 f" 7 v". 

Ook Jan De V\1 alschc krijgt vcrmindering : <ende over Je soldaten, als over 

moderatie van contribulicn die hij betacid heeft. wordt hem quyt gescholden 
het jacr 1675~. RAG-OE nr. 31 f" I v". 

(44) D. VERSTRAETE. Burke/, in Appeltjes van het Meetjesland, 1952, nr. 4, p. 97-99. 
(44bis) RAG kaarten en plans nr. 596. 
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hun oppervlakte en hun pachters. de bomen langs de dreef, het hout langs 

de grachten en de afsluitingen met de balies. We bemerken ook goed de 

scheiding tussen de twee gedeelten van de hoeve. De poort geeft een 

algemene toegang terwijl het tweede gedeelte door een balie afgesloten 

is. De kaart geeft voor elk gedeelte drie gebouwen : waarschijnlijk het huis, 

de schuur en een bakhuis. Ook de fruitbomen werden niet op de tekening 

vergeten. Op de noordkant van het plan bevindt zich de westmolen van 

Kaprijke. 

De familie De Vv' alsche blijft op het Aalstgoed lot 1693, jaar 

waarin Jan De \Valsche fs Comelis sterft. Ook hij heeft goeie jaren 

gekend op het Aalstgoed. ( 45
). Tijdens zijn huwelijk heeft hij een hof

stede en ongeveer 14 gemet land. waaronder polderland in de Oostpolder 

en 250 roeden meers te Kaprijke. gekocht. Hij bezat bovendien nog 55 p. 

b s. 8 gr. renten. De veestapel omvat 2 paarden, 1 veulen, acht koeien. 

en «drij renders», en ook nog twee «mesverckens ende twee loopers>. 

In de schuur ligt er voor 37 p. gr. ongedorst graan, voor 45 p. gr. 

ongedorste haver en voor 8 p. gr. stro. Verder is er nog wat hooi, loof. 

paardebonen in de schuur en op de schelf ligt er «ongeboot» vlas. Op 

het land zijn er 8 gemet en 250 roede rogge gezaaid en staat er 6 gemet 

loof. Verder treffen we enkele posten aan over «naervelte in speurrie

landt> en over de «naervelle van 250 roeden wortellandt.~. Het «labeur 

selve ende saet in den Oostpolder» wordt op 3 p· 10 s. gr. geprezen. 

Jan De \Valsche bezat daar het achtste deel van 11 gemet polderland. 

De waarde van de hoevegebouwen wordt op 185 p. 16 s. 2 gr. geschat. 

De bezaaide oppervlakte, de hoeveelheid loof en de grootte van de 

veestapel zijn praktisch gelijk aan wat Pieler Wauters zeventien jaar 

vroeger bezat. De lwee helften van het Aalstgoed zijn dus wel gelijk

waardig te noemen. De staat van goed van Jan De Walsche geeft een 

batig saldo van 674 p. 16 s. 2 gr. Dat is heel wat minder dan bij Pieter 

Wauters maar die was reeds welstellend door erfenis. Het besluit is dan 

ook dat Jan De \Valsche een begoed man op het Aalstgoed geworden is. 

I-IET AALSTGOED IN DE XVIIJd<> EEUW 

Christoffel Verheecke trouwt met de weduwe van Jan De W alsche. 

Hij zal op de hoeve blijven tot kerstavond 1709. De zeer uitvoerige reke

ningen van die lijd lichten ons zeer goed in over de betalingswijze van 

de pacht. Wij stellen hierbij vasl dat er heel wal in natura geleverd 

wordt. In 1687 noteert men : moch heeft hij gelevert 12 sacken boeckwij 

à 8 s. 4 gr. ieder sack comt 5 p. ende noch 12 steen ongeboot vlas 

( 45 J SAE nr. 1020 fo 300 tot fo 302 v0 • 
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b 15 sluyvers comt 1 p. 10 s. gr. ( 46
). Ook Christoffel Verheecke betaalt 

veel in natura : «Noch ontfaen door leveringhe van groen peerde boorren 

ende 8 sleenen boter lsaemen voor de somme van 4 p. 4 s. 2 gr. Noch 

moet hem valideren de somme 3 p. 2 s. 6 gr. over 125 eecken plantsoen 

die sijn moeder ons gelevert heeft ende door haer order ten profijten 

van ditto Vereecken gebracht in rekeninghe. Noch moet hem valideeren 

5 s. 6 gr. ende dat over eerren halven sack haever die hij gelevert heeft 

aen Pi eter Ivloens, onzen pachter woonende lot Üost-Eedoo». ( 47
). 

Oe afrekening met Christoffel Verheecke in 1711 wordt eveneens 

uitvoerig beschreven ( 48
), hetgeen ons toelaat een kleine balans op te 

rnaken : 

pacht betaald 

2 x 40 80 p. in geld 100 p. 

9 x 50 450 p. in natura 46 p. 1 s. 8 gr. 

530 p. gr. lasten 105 p. 

ka teil 208 p. 7 s. 10 gr. 

70 p· 10 s. 6 gr. 

lotaal 529 p. 18 s. 24 gr. = 530 p. gr. 

Van de totale ontvangst gaal 105 p. gr. naar de belastingen of on

geveer 20 %. Het kateil komt eindelijk ook het klooster ten goede. want 

de volgende pachter wordt verplicht de hoevegebouwen over te nemen, 

:rodat er een batig saldo van 425 p. gr. overblijft. Het geïnvesteerd kapitaal 

bedroeg 24 bunder land en 76 p 11 s. 10 gr. in het huis en de schuur. 

(46) RAG-OE nr. 31 fo 3 r". 

(47) RAGOE nr. 31 fo 5 v". 

( 48) RAG-OE nr. 31 f0 5 v0 
: <Heden den 10 J'vlaerte 171 I gereken! met Christoffel 

Vereecken ende bevonden dat hij ons betaelt heeft 100 p. in ghelde als door 

leveringhe tot den dagh van heden de somme van 146 - 1 - 8 gr. ende hem 

quyt gescholden over de contributie lot ende met 1709 de zomme van 105 p. gr. 

Noch moet hem valideren den prijs van 't catijl te weten het huys, schure ende 

stallen dat gheprcsen is ten somme van 282 p. gr. waarin het Ciaoster competeert 

eenen staenden prijs van 76 - 11 - 10 gr. Zoo dat hem van den prijs van 't catijl 

maer en moet valideren 208 - 7 - I 0 gr. Den zeiven V E"reecken is sculdich over 

de jaeren pacht te weten 1699 ende 1700 à 40 p. gr. tsjaars 80 p. gr. ende noch 

over 9 jaeren pacht à 50 p. gr. tsjaers tleste verscheencn kersavant 1709 komt 

tsaemen 530 p. gr. Daertegen afgcrcokent de voorenstaende betaelinghe ende vali

datie soo rest den selven aen 't Clooster sculdigh de somme van 70 - 10 - 6 gr. 

die hij ons in ses payementcn voldaen heeft. I-lij is van ons goet vcrtraeken ende 

in zijn plaetse is ghekomcn Francais Claeyssens>. 
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De prijs van een gemet land bedroeg in 1709 ongeveer 15 p. gr. per 

gemet ("19
), hetgeen een totaai bedrag van 1080 p. gr. g·eeft. Het 

rendement van het geïnvesteerd kapitaal mag dus op 3,5 % geschat wor

den. We stellen daarbij vast dat het klooster er naar streeft het geïnves

teerd kapitaal zolaag mogelijk le houden door de hoevegebouwen geheel 

aan de pachter over te laten. Het is slechts in tijden van tegenspoed, 

wanneer het klooster moeilijk pachters vindt, dat de zusters op eigen kosten 

de gebouwen oprichten. 

De volgende pachter. Franchois Claeysens, die 27 jaar op de hoeve 

\'erblijft. is eigenaar van het huis, schuur en stallingen, behalve 30 p. gr. 

in de «temmer», die aan het klooster behoort. Tengevolge van oorlogs

omstandigheden neemt het klooster op 24 April 1738 het huis voor 148 

p. l s. 3 gr. van de pachter Henricus Claeijsens ( 1737-1754) over. De 

pachtsom zelf is gedaald op 35 p. gr. Later moet de volgende pachter 

bancis De Roover ( 1755-1791) in 1773 opnieuw het huis aanvaarden, 

terwijl de pachtsom op 50 p. gr. gebracht wordt. 

Marlen De Brouwer, die met Katarina \Vauters, dochter van Jacob. 

gehuwd is, komt voor als pachter van de andere helft van het Aalstgoed 

in 1699. Van hem is een staat van goed bewaard, want hij overlijdt reeds 

op 14 januari 1706 en laat twee kinderen achter. ( 50
). Hij bezat een 

hofstede en 20 gemet land en verwierf tijdens zijn huwelijk nog 15 gemet 

land. In de stallen stonden 3 paarden, 12 koeien en 12 zwijnen. Verder 

geeft de staal van goed niet veel details over de uitbating. Het batig saldo 

hedraagl 199 p. 13 s. 10 gr. Dit is veel minder dan bij de andere staten 

van goed, maar toch goed te begrijpen, gezien Marten De Brouwer nog 

niet zo heel lang pachter op de hoeve was. Zijn pachttermijn wordt be

eindige! door Pieter De Causmaker. 

Mattheeus Van Heulendonck volgt hem als pachter op in 1710 onder 

de volgende voorwaarden : een pachtsom van 30 p. gr. ( 50 p. gr. in vredes

Lijd). de helft van een rente van 41 s. 11 cl. par., de helft van 12 gr. voor 

de opperjager, en de V de, Xde en XXste penning. Daarbij moet hij het huis 

en de schuur nog overnemen. Hij sterft in 1732. maar zijn vrouw Joorijnlien 

Var. Hecke zet het bedrijf voort samen met haar tweede echtgenoot 

Adriaan De Smet. 

( 49) Die prijs werd berekend door een gemiddelde waarde te nemen van verschillende 

grondprijzen uit de jaren 1708-1710. Verkopingen uit Eeklo (SAE nr. 834) en 

uit Evergem (inlichtingen van de heer A. De Vos). 

(50) SAE nr. 1022, Staat van goed verleden op 14 oktober 1706 te Eeklo. 
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PACHTER. ADR.IAAN DE SMET 

Over het verblijf van Adriaan De Smet op het Aalstgoed zijn we zeer 

goed ingelicht doordat we over drie staten van goed beschikken : die van 

zijn eerste en tweede vrouw en die van hemzelf. 

Zijn eerste vrouw Joorijntien Van Hecke overlijdt op 9 oktober 

1750. ( 51
). \;\1 e leren haar uit die staat van goed kennen als een vrome 

vrouw. Zij laat tweehonderd zielemissen opdragen door de Paters Recol

lecten te Eeklo en dertig misser. door de onderpastoor van de Sint-Vincen

tiuskerk. Bij haar uitvaart laat ze «twaelf saecken rogghen in brooden> aan 

de armen uitdelen. 

Verder vernemen we nog dat het huis zich in zeer slechte staat be

vindt zodat het klooster verplicht is het van de pachter over te nemen. ( 52
). 

De staal van goed geeft een batig saldo van 286 p. 13 s. 2 gr. 3 d. 

Adriaan De Smet hertrouwt met Petronelle Verstraete, die hem 

vijf kinderen zal schenken. Üp 8 februari 1763 sterft zij ook, zodat hij 

voor de tweede maal weduwnaar wordt. ( 53
). 

Deze staat van goed geeft een goed overzicht van de vruchten op 

het veld. De pachter gebruikt ongeveer 11 bunder bouwland. Vier bunder 

zijn met rogge bezaaid, 1 bunder met tarwe, 1 bunder met vlas. 

1 bunder met vitsen en haver en vier bunder «naerbaete» of «ghela

beurl een veure» of meerdere «vemen» al dan niet gemest· Tenslotte 

treffen we nog 600 roeden met wortels en aardappelen aan. Het is 

de eerste keer dat de teelt van aardappelen op het Aalstgoed vermeld 

wordt. Het lijkt dan nog eerder als groente aanzien te worden. De totale 

bedrijfsoppervlakte bedroeg 24 bunder zodat er nog 13 bunder over

schieten. Dit deel was waarschijnlijk weiland, maar het is mogelijk dat 

een gedeelte daarvan aan derden verpacht was. ( 54
). 

Het batig saldo bedraagt nu minder dan 13 jaar geleden, maar er 

blijft toch nog 185 p. 17 s. 3 gr. 6 d. over. 

Adriaan De Smet zal dan vom· de derde keer huwen met Petronelle 

De Cramer. Dilmaal overlijdt Adriaan De Smet op 17 april 1765. ( 
55

). 

Over de veldvruchten vernemen we niet heel veel : er zijn 2650 roerten 

(51) SAE nr. 1031 fo 145 tot f• 152. 

(52) SAE nr. 1031 f• 149 r" : <Wat belanght het metsemenl ende hautwerck van 

het huys ende backeete is ook ghepresen ende omme de aenstaende groote repa

ratien is het selve aenveirt gheworden bij die van het clooster>. 

(53) SAE nr. 1033 f• 241 tot 245. 

(54) In het landboek van Eeklo van 1638 treffen we zes gebruikers aan. waaronder 

de twee pachters, van de landerijen van het Aalstgoed. 

(55) SAE nr. 1034 f• 45 en SAE 1139. 
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tseule en saetcooren» ( 56
), 350 roeden «vague bestaen met clavers> en 

het overige is «naebaete». Verder worden «ghepresen op de scheppers 

meersch ende blacken meersch de taillie van seven jaeren met den bail

lien tsamen naer deductie van twee jaeren laetinge de somme van ses

thien ponden groeten». De veestapel omvatte 2 paarden. 7 koeien, 2 kal

veren. 2 varkens en 4 zwijntjes. Op het hof liepen er 12 eenden en 
8 hennen rond. 

Adriaan De Smet behoorde tot de leidende stand van Eeklo : hij 

was in 1756 en van 1758 tot 1762 schepen van de keure van Eeklo. ( 57
). 

Zijn kinderen gingen naar school bij Gregorius Bovijn, schoolmeester te 

Kaprijke. Hij werd begraven met de hoogste dienst in de kerk van Eeklo. 

Het batig saldo is niet buitengewoon : 95 p. 14 s. 7 gr. 3 d., maar 

we moeten er rekening mee houden dat men vooraf reeds 88 p. 17 s. 

2 g. 8 d. uitbetaald had uan de vijf kinderen van zijn tweede vrouw. 

De weduwe van Adriaan De Smet hertrouwt met Martinus Stan

daert, die meer dan 30 jaar pachter zal blijven. Het is opvallend dat de 

weduwen. die op het Aalstgoed achterblijven, zeer vlug hertrouwen. Ze 

trouwen wellicht uit noodzaak omdat ze zulk groot bedrijf niet aankon

den. Het is echter een feit dat het Aalstgoed een begerenswaardig pacht

goed was. want gedurende de 18" eeuw komen er slechts vier pachters 

per deel voor. die dan nog meestal onderling verwant zijn. 

Op het einde van de eeuw gaat de pachtsom aan het stijgen : in 

1782 bedraagt die 64 p. 13 s. 4 d. en zes jaar later rondt men af op 

65 p. per jaar. De rekeningen van de abdij eindigen in het jaar 1797. 

De goederen van de abdij van Oost-Eeklo worden als nationaal goed 

aangeslagen en verkocht. Louis Salomon De Watteville uit Bern koopt 

de 14 frimaire van het jaar 6 voor 230.000 fr. het deel van het Aalstgoed 

dat door Martinus Standaert gepacht werd. Op 17 frimaire van het 

jaar 6 wordt het andere gedeelte dat gepacht werd door de weduwe van 

Françhois De Roover, gekocht door Françhois Rodolphe De Lerber even

eens uil Bern voor 231.000 fr. ( 58
). 

Dit betekende dan meteen het einde van het Aalstgoed als bezitting 

van het Klooster van Oost-F.eklo. 

( 56) zeule = zware wielploeg (volgens De Bo' s W estvlaamsch lditiocon). Zeule en 

zaad betekenen de kosten gemaakt voor het mesten. ploegen of planten van een 

akker (De Bo). 

(57) NEELEMANS. Tijdrekenkundige naem/ijst der bal;uws, gre//iers, tresoriers, burge

meesters en schepenen der stede, keure ende vrijhede van Eecloo en parochie van 

Lembeke vanden JCire 1249 tot 1790. 

Ook Maximiliaan en Jan Speeckaert. Cornclis De Coorebijter. Pieter en .Jacques 

\Vauters. Jan De \Valsche. Matthys Van lleuiC'ndock en Françhois Claeyssens 
waren herhaaldelijk schepen van E"klo. 

(58) RAG Fonds van het Departement van de Schelde. bundel 1474. 
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BESLUIT 

Over de eigenlijke ontginning rond het Aalstgoed, dat een van de 

belangrijkste bezittingen was van de zusters van Oost-Eeklo, hebben we 

niet heel veel kunnen opdiepen uit de schaars bewaarde archieven van 

het klooster. In 1250 is de ontginning reeds ingezet door het oprichten 

van een hoeve, maar het is pas in 1468 dat de naam van een pachter 

verschijnt in de rekeningen, en slechts in 1545 krijgen we de eerste volledige 

beschrijving van de hoeve. Op dat ogenblik is de ontginningsfase reeds 
lang voorbij. 

Een eerste bloeiperiode begint onder de pachters Rougier De Smedt 

en Jan De Roe in 1520 en eindigt met de godsdiensttroebelen. In de 

jaren 1640-70 krijgen we opnieuw een grote bloei, waarna een periode 

van stagnatie en zelfs achtenritgang volgt door de voortdurende oorlogen 

in de Zuidelijke Nederlanden. In 1638 worden de landbouwgronden van 

het Aalstgoed op drie vierden van hun oppervlakte gelaxeerd. Dit wijst 

op tamelijk goede grond. want veel gronden worden te Eeklo in dat jaar 

slechts op de helft getaxeerd. Op het einde van de achttiende eeuw 

gaat de hoeve opnieuw vooruit en stijgen de pachtsommen. 

De pachters van het Aalstgoed behoren tot de voorname ingezetenen 

van Eeklo. Verschillende onder hen worden schepen van de stad. Som

mige bezitten een groot persoonlijk fortuin, zoals Pieter Wauters. Bijna 

allen kennen goede pachtjaren op het Aalstgoed en hun staten van goed 

geven een behoorlijk boni. We hebben zelfs de indruk dat het klooster 

van Oost-Eeklo de pachtsom eerder laag hield, vooral als men rekening 

houdt met het feit dat de hoeve tiendevrij was. De weduwen van de 

pachters van het Aalstgoed vinden vlug een nieuwe echtgenoot ! Dit 

zijn allemaal feiten die aantonen dat het Aalstgoed een interessante en 

belangrijke hoeve was. Sporen van processen tussen pachters en klooster 

hebben we niet gevonden. Het besluit is dan ook dat de zusters van het 

Klooster van Oost-Eeklo gemakkelijke en niet veeleisende eigenaars waren. 

Luk STOCK~1AN 
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CHRONOLOGISCHE LIJST VAN DE PACHTERS VAN HET AALSTGOED 

1468 Alaerdt Van den Hende. 172 pond par .. 9 jaar 

1477 lngelbrecht Dherckere. 180 pond par .. 9 jaar 

1493 David De Smedt. 165 pond par. 9 jaar 

1511 David De Smedt. 216 pond par .. 9 jaar 

1520 Rougier Oe Smedt. 300 pond par., 9 jaar 

Jan De Roe 

1538 Rougier De Smedt 

Lieven De l'vleyere 

1547 Jan Taets. 524 pond par .. 9 jaar 

Marten De Baets 

1565 Vincent Van der Beken, 528 pond par .. 9 jaar 

l\1arten De Baets 

1574 : Thomaes l'vlartens. 600 pond par .. 9 jaar 

Pieter Heyns 

1577-159,! : Ünverhuurd en verlaten 

Van 1595 af wordt het Aalstgoed in twee delen gesplitst en afzonderlijk 

verhuurd. 

De eerste helft 

1595 Karel Hebherecht. 20 pond gr., 9 jaar 

1598 Jan Van l\1eyro, 9 pond gr. +. 9 jaar 

1600 Pieter Diericx, 9 pond gr. +. 5 jaar 

1605 Lieven Diericx. 8 pond gr. +. 9 jaar 

Jooris Oe Nayere 

1614 Lieven Diericx, 14 pond gr. +, 9 jaar 

1624 Gillis Danderman. 34 pond gr. +, 9 jaar 

1633 Cornelis De Coorehijter. 50 pond gr. +, 9 jaar 

1658 Pieter \Vaulers. 60 pond gr. +. 9 jaar 

1667 Pieter Wauters. 50 pond gr. +. 6 jaar 

1674 Pieler Wauters. 40 pond gr. +, 9 jaar 

1683 .lacob Waulers. 50 pond gr. +. 9 jaar 

1699-1705 : Marlen De Brouwer, schoonzoon van Jacoh Wauters 

1709 (tot) : Piel er Oe Causmaker 

1710 Mattheeus Van 1-leulendonck. 30 pond gr. tijdens de oorlog, 

50 pond gr. in vredeslijd +, 9 jaar 
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1719 Mattheeus Van Heulendonck, 43 pond gr. tijdens de oorlog, 

53 pond gr. in vredestijd +. 9 jaar 

1737 Adriaen De Smet. 37 pond gr. +, 9 jaar 

1746 Adriaen De Smet. 30 pond gr. tijdens de oorlog, 

35 pond gr. in vredestijd + , 9 jaar 

1755 Adriaen Oe Smet, 53 pond gr. + , 9 jaar 

1764 Martinus Standaert, 50 pond gr. +, 9 jaar 

1782 Martinus Standaert. 64 p. 13 sch. 4 gr. +, 6 jaar 

1788 Martinus Standaert. 65 p. +. 0 jaar 

De andere helft : 

1595 Jan Oe Baets, 20 pond gr. +, 9 jaar 

1600 Adriaen Bijlevinck, 9 pond gr. +. 5 jaar 

1603 Jan en Maximiliaen Speeckaert, 8 pond gr. +, 6 jaar 

1615 Jan en Maximiliaan Speeckaert, 14 pond gr. +, 9 jaar 

1624 Jan en Maximiliaan Speeckaert, 33 pond 6 sch. 8 gr. +, 9 jaar 

1633 Jacques Oherckere 

1642 Cornelis De \Valsche 

1661 Cornelis De Walsche. 60 pond gr. +, 6 jaar 

1667 Co melis De W alsche, 50 pond gr. +. 6 jaar 

1674 Jan De Vv' alsche fs Corn., 40 pond gr. +, 9 jaar 

1683 Jan De \\'alsche fs Com., 50 pond gr. +, 9 jaar 

1692 Christoffel V erheecke, 50 pond gr. + , 9 jaar 

1710 Franchois Claeysens, 30 pond gr. tijdens de oorlog, 

50 pond gr. in vredeslijd +, 9 jaar 

1719 Franchois Claeysens, 40 pond gr. lijdens de oorlog, 

50 pond gr. in vredestijd +. 9 jaar 

1728 Franchois Claeysens, 45 pond gr. +, 9 jaar 

1737 Henricus Claeysens, 35 pond gr. +, 9 jaar 

1755 Francis Oe Roover. 40 pond gr. (eerste drie jaar), 

53 pond gr. (volgende jaren) +. 9 jaar 

1764 Francis De Roover, 50 pond gr. +, 9 jaar 

1782 Francis Oe Roover. 64 p. 13 sch. 4 gr. + , 6 jaar 

1788 Francis De Roover. 65 pond gr. + , 9 jaar 

1792 Weduwe Francis De Roover. 65 pond gr. +, 9 jaar 

+ betekent dat er nog andere verplichtingen waren. 
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Bijlage 1 

1242. 1 februari. _____, Vvillem Bloc en clericus Ehas verkopen in naam van 

graaf Thomas en gravin /ofwnna 50 bunder woestinen aan de abdij van 

Oost-Eeklo. Die woeslinen zijn gelegen te Aalschoot 

Nos Willelmus Bloc de Eyne et Elyas Clericus noturn facimus uni

versis presenles litteras inspeetmis quod nos concessa nobis potestate a 

karissimo domino nostro Thoma comite et Johanna uxore ejus comitissa 

Flandrie et Hannonie vendendi wastinas per Flandriam, vendidimus mo

nialibus de Eeclo quinquaginta bonaria wastine jacentia in Alscod inter 

morurn ex una parle et wastinam Lamkini de Brugis ex altera. De quibus 

quinquaginta boneriis debent solvere annuatim domino comite in festo 

beati Remigii sex libros et decem solidos. ln cujus rei testimonium pre

senles litteras monialibus contulimus sigillarum nostrarum munimine robo

ratas. Actum anno domini millesimo ducentesimo quadragesimo primo 

mense februaro. 

Rijksarchief Gent Abdij Oost-Eeklo oorkondenverzameling 

Bijlage 2 

Jan T aets ende Marten De Ba ets hebben dit goet van Aelschoet 

gehuert jeghen Vrauwe Johanne Sanders abdesse een termijn van 9 jaeren 

lanc waer af den eersten pacht ende verschijnen sal kersavent 1547. Ende 

dese pachters moeten jaerelicx 41 s. 11 d. par. het reget van Damme 

betalen te Capericke gaende uut dit selve goet. Item moet betalen 't geschat 

vanden sluus van Slependamme angaende den gront van Aelschoet tot 

~ s. par. up elck ghemet sonder afslach van pachte. Maer indien daer 

meer ghescoten waeren dan 2 s. par. daer sa! hemlieden paeyemente doen. 

Item moeten die huusen ende stallen onderhauden thuerheden coste ende 

int afscheen wederleveren alsoe hem die ghelevert zijn int ancommen. 

Item jaerelicx in zuvere gelde le betalen in twee paeymenten de somme 

van drienveertich ponden derlhien scellinghen zes den. groten maekende 

524 p. 2 s. par. Dit is verhuert elck hunder voor 18 s. gr. ende daer zijn 

48 bunderen een ghemet 176 roeden. 

R.ijksarchie/ Gent, Al)(lij Oost-Eeldo nr. 53 [" 4 r". 
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Bijlage 3 

Pachtfwntrakt van het Goed te Aalschoot van 1594 

Kennelick zij allen den ghuenen die deze voorwaerden zullen sien 

ofte hooren lesen dat wij suster Elisabeth Fransmans abelesse des Cloos

ters van Üost-Eecloo kennende verhuert thebbene in goeden loyalen 

pachte Jan De Baets fs Marlens ende Karel Hebberecht ons pachtgoet 

't Aelschoot groot int gheele achtenveertich bunderen een ghemete 76 

roede onbegrepen van juuste mate ligghende binnen der cuere ende vrij

hede van Eecloo wesende gheheel tiende vrij eenen termijn van neghen 

jaeren danof het eerste jaer vallen zal kerst 1595 ende alzo voort van 

Jaere tot jaere totten hende vanden neghen jaeren achttereen gheduerende 

in der manieren naervolghende· Te wetene dat de voorseide pachters 't 

voornoemde pachtgoet dit ieghenwoordich jae~ 1595 ghebruuken zullen 

zonder eenighen pacht an ]'vJevrauwe voorseid te ghevene dan dat zij be

talen eene rente van 41 sch. 11 d. par. diemen nompt 't reget van Damme 

ende tzelve zullen vrij hauden van alle oncosten en de ghescoten indien

der eenighe ghestelt worden ende de twee naervolghende jaeren zullen 

zij betalen acht ponden groten elck jaer vrij ghelts mitsgaeders noch vier 

ponden groten eens voor eenen pot wijns an Mevrauwe. Nemaer de res

terende zes jaeren worden de voorseide pachters ghehauden te betalen 

20 ponden groten tsjaers deen helft te Lichtmesse ende dander helft te 

Meye naer pachte al zuverts ghelts. boven de voorsereven rente ende de 

den gheschote vanden sluus van Slepeldamme dwelck de pachters betalen 

moeten zonder afslach van pachte ende quame daer eenighen coste van 

't ghuene voorsereven bij ghebreke van betalinghe dat waere 's pachters 

coste. Ende aengaende de huusinghe. schuere ende stallen. Mevrauwe zal 

danof de pachters voorsien tusschen dit ende drie jaeren naer haer machte 

in alzo verre als andere lieden upt voorseide quartier huusen. Nemaer 

indien de pachters zelve ietmaecken up de hofstede ofte voorseide huusen. 

schueren ende stallen die zij gheduerende hueren pacht zonder r-.'levrauwe 

cost onderhauden moeten beter ofte ergher lieten dan zij bij Mevrauwe 

zullen ghemaect worden danof zullen elck van partijen malekanderen 

instant doen naer 't bevindt van dien ten expireren vanden voorseiclen 

pacht van neghen jaeren. Item al het canthaut dat up desen goede is 

staende zullen de pachters vermaghen te weeren behauclens dat zjj ciaer

voor leveren alle de latten ghemaect en de upscueten ghewatert ende 

hereet om te verweerken. die ande voorseide huusinghe. schuere ende 

stallen zullen van noode zijn ende ten &fscheeden vanden pachte moeten 

alle de canten ende den wan vande Ironeken vijf jaeren haut zijn ende 

daer het voorseide haut van meerder haude zoude moghen zijn clan voor

seidl is zal bij prijsij ende estimatie gheliquideert worden teghen ander 
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sticken daert zo audt niet en is. Item al het haut staende up de dreve 

ende straete ofte houc bequam wesende om te moghen upgaen reser

veert l'1evrauwe thuerwaert ende zullen voorseide pachters tzelve up

snoeyen ten meeste proffijte ghelijc zijlien oock gheen recht en hebben 

an ander upgaende boomen of troncken die up desen goede staen. Item 

Yoor elcken drooghen freytboom die de pachters zullen vermaghen te 

cappen worden zij ghehauden eenen jonghen te planten ende die te 

hauden groeijen metsgaeders noch eenen olme inde dreve daert bequaemst 

wesen zal. Item indien dese pachters ofte huerlieden huusvrauwe sterve. 

die lancxt leven zal den pacht moghen voorts ghebruuken. nemaer sterven 

zij beede tis pachte uute ende l'1evrauwe zal dit deel moghen verhueren 

naer haer goetduncken. Ende en vermaghen zij pachters dit goet niet 

voort te verhueren zom noch al. zonder consent van l\1evrauwe up ver

buerte van pachte indient haer belieft. In al welcke en elck poincte 

zonderlinghe hebben zij pachters hem verbonden elck voor andere ende 

een voor al. 't Oorconden zo zijn hieraf ghemaect twee voorwaerden in 

dese lettren «fransmans» uuyt elckander ghesneden deene gheteeckent 

bij l\1evrauwe rusten onder de pachters ende dander bij de pachters rusten 

onder !'v1evrauwe voornoemt. Oesen twintichsten december bij de pach

ters 1594. 

R.A.G. Abdij Oost-Eeklo nr. 115. 

27 



UIT HET VROEGEI~E VOLKSLEVEN 

DIEFSTAL VAN VLAS 

In 1640 was .lanneken de Corte, We van Pietei de Pau, uit schrik 

voor de legers van de Prins van Oranje, gevlucht ten huize van Pieter 

Dheerckere op de Markt te Eeklo. rechtover de parochiekerk. 

Het bewoond centrum bood in lijden van gevaar steeds een grotere 

veiligheid dan de afgelegen gehuchten van Eeklo-Buiten waar de lands

lieden woonden. 

In datzelfde huis verbleef ook als vluchtelinge Jorijntje Neyt. huis

vrouw van Jan de Roo. Op een bepaald ogenblik komt een andere vluch

teling Jan de W aele. daar ook binnen «daeghende met weenende ooghen, 

dat sijn vlaes twelcke hij hadde ghevlucht ende tot bewaemisse gheleyt 

beneHens andere sijne goederen in de voorn. kercke aldaer was ghestollen.» 

Daarop antwoordde Janneken de Corte : «Gaet naer de caemere van 

]an de Roo (te weten in tvoorn. huys), sijne urauwe heeft drij packen 

ulaes uyl de kercke ghebrocht ende sief ofiet luwe is.» 

\Vaarop Jan de Waele naar bedoelde kamer trok en vaststelde : 

«Mijn ulaes dat light inde camem, wat sa[ ick nuw met dat dieuijch wijf 

maecken. lek gae om schepenen.» 

Maar terwijl hij daarnaar op weg was, viel Jorijntje Neyt niet slinks 

zij sleepte een zak vlas uit de kamer naar de stal. Toen de schepenen 

arriveerden vonden zij de kamer natuurlijk leeg, maar troffen de buit in 

cle stal «aldaer ghevonden twaelf packen vlas steekende in eenen sack 

daervan dat eenen pack was ghebonden met biesen ende hebben tselve 

vlas vandaer doen wegh draeghen.» 

Hierop werd de dievegge aangehouden. Het getuigenis van Janneken 

de Corte was doorslaggevend geweest. Zij had namelijk gezien dat Jorijntje 

Neyt met het vlas uit de kerk gekomen was, daarenboven verkluarde zij 

dat beklaagde bekend stond als «te wesen begheerelijck van manieren>. 

Staelsarchief Eeklo. nr 1366. 
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GING DE Bi\LJUW ZIJN BOEKJE TE BUITEN 7 

Jacques de Muynck ging in proces tegen de afgetreden baljuw Jan

Baptist Kieckens omdat hij een zak meel aangeslagen had, die eerstge

noemde toebehoorde. Cornelis de Wulf fs Gabriël, 38 jaar, wonende te 

Lemheke, verhaalt de feiten als volgt : Op donderdag 20 april 1662 was 

hij naar Eeklomarkt gekomen met paard en wagen. Hij werd er aan

gesproken door Jacques de l\1uynck. die hem vroeg de voeren naer Lem

beke eenen sack met cooren ome den selven aldaer te worden ghemaelen 

tt: weten op den meu!en daer oppe dat slaet ende is maelende Jooris 

Dhaenens, daude, meulenaere». Acht dagen later zou hij deze zak op 

de marktdag gemalen terugbezorgen. Daar evenwel deed de baljuw «door 

5ijne officiers den selven sack met meel aenslaen ende sequestreren ten 

huyse ende herherghe van Gillis Martijn, tavernier, binnen deser voorn. 

stede ghenaempt de drij coninghen». 

Hoe de zaak verder afliep weten we niet. 

Stadsarchief Eeklo. nr 1366. 

DE PANDOERS GA VEN HET SLECHTE VOORBEELD 

Op 3 januari 1666 waren de stedelijke officieren, wat wij nu zouden 

!telen, politieagenten Jan van Damme en Jaspart Kindt, waarschijnlijk 

nog hun nieuwjaarsloernee aan het voltooien. 

Rond 1 l u. 's avonds landden zij aan in de herberg van Guillaume 

Cloecquaert. Daar vroeg Jan van Damme «tap mij een canne bien. De 

herhergier weigerde, zich beroepende op de voorgehoden, die het hier 

schenken na 9 u. 's avonds verboden. Dit was niet naar de zin van onze 

officier : <maeckende alsoo den voorn. Jan van Damme eenighe cracquel

len ende sprekende quaede worden ende heeft den voorn. Guill. Cloe

cquaert hem ghenomen aenden aermen meynende hem van Damme alsoo 

te deuren vuyt te steeken ende mallecanderen aenvattende hebhen ghe

doppelt ofte ghevochten dat sij beyde ter aerde hebhen gheleghen ende 

alsoo den voorn. Jan van Damme ghequest sijnde totten bloede.> 

Hierop trok laatstgenoemde zijn wapen en bedreigde hiermee de her

bergier. Getuigen verklaren zelfs <ghesien hebbende de flamme van het 

selve instrument sonder ghehoort thehhen den alem ofte schoete, meynende 

alsoo den voorn. Cloecquaert omverre te schieten>. 

De tweede officier Jaspart Kindt stond builen voor de deur en dreigde 

eveneens de waard neer te schieten. bij zoverre dat de opgeschrikte huis

genoten huilen om hulp liepen. Het lag dus voor de hand dat onze 

herhergier klacht indiende tegen de bnllale gerechtsdienaars. 

Stadsarchief Eeklo, nr 1366. 
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OMKOPERIJ IS ZO OUD ALS DE WERELD 

Jan de Roo weidde zijn schapen in het bos gepacht door Lieven 

Pinckel. De kudde deed zich tegoed aan de malse tweejarige scheuten, 

Jie daarop wasten. I-lij werd hiervoor in overtreding genomen door Jaspart 

Kindt. stedelijk officier en zijn metgezel Adriaan Verhaeghen. I-lij be

loofde hun (elke eenen pattacon ofte eenen halfven sack cooren op dat 

sij de callaingne anden heeschere niel en souden aendraeghem. 

Staelsarchief Eeklo, nr 1366. 

DE NALATENSCHAP VAN BALJUW KIECKENS 

Jan-Baptist Kieckens vestigde zich ten huize van de We Jacques 

Denijs. Korte Lijd nadien werd hij er ziek en overleed. Men maakte ruzie 

over bepaalde bezittingen o. a. over een mand en een bed. Het incidentje 

i5 interessant omdat heL de beschrijving geeft van een lijkentransport naar 

Gent. 

Joos de Bruyne fs Louis verhaalt «dat hij van sijnen meester Lieven 

de l'v1ey is ghecommandeerl gheweest omme mel Lwee peerden gheamast 

sonder waeghen te rijden nuer Eecloo omme alsdan met eenen back

waeghen te rijden naer Ghendt ende dal ten versoecke van de \Veduwe 

dheer Nidays Kieckens ende deposeert hij deposant dat hij in den nacht 

ontrent den lwee hueren heeft helpen opden selven waeghen doen den 

weleken was slaende op het hof van dheer Jaecques Velganck het doode 

lichaem van dheer Jan Baptist Kieckens in sijn leven gheweest sijnde 

bailliu deser stede. helpen draeghen van vuyt den huyse van de weduwe 

Mr Jacques de Nijs tol opden selven backwaeghen omme lselve alsoo 

getransporteert te worden naerde sladt van Ghendt. mitsg. opden zeiven 

waeghen ghelaeden een bedde mel een saerghe ende een mande sonder 

Le weten watter inde selve mande was ende wie heL bedde ende saerghe 

was loebehoorende. waerop dat was siltende neffens het selv~ doode 

ghebste lichaem op den waeghen ende sijn alsoo ghereeden Lot inde stadt 

van Ghendt tot in heL dooster van de Preedekheeren ende alsoo het 

licham helpen afdoen ende draeghen beneHens twee andere religieusen 

van tselve ordre tot Inde kercke.» 

Stadsarchief Eeklo, nr 1366. 

EEN KRACHTPATSER AAN !-IET WERK 

Üp 24 oktober 1666. zijnde eerste kermisdag, was Christoffel de 

Sloover binnengekomen in de herberg van Pieter Verrneere te Eeklo. 

Zonder aanleiding zocht hij moeiliJkheden met andere verbruikers. Na het 
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ledigen van enige kruiken bier vertrok hij «met eenen grammen moet». 

's Anderen daags kwam hij nog steeds vertoornd terug en vroeg de 

waardin naar haar man. Op de waag wat hij van plan was, antwoordde 

hij «ick ben nu o/licier a/ ende wij sijn drij ghebroeders ende daer moet 

altoos een en uylsteken, ! ar alsoude ick a ende galg he waghen, ick sal 

hem vermoorden». Hierop antwoordde de opgeschrikte vrouw : «Wilt gh.ij 

uw seiTJen ende mij ruineren ick hebbe een kindt ende twee alst Goclt 

gl1elie/t. > 

Tijdens deze woordenwisseling kwam haar man Pieler Vermeere 

binnen, die door de woesteling onmiddellijk bij de keel gegrepen werd. 

De vrouw riep luidkeels om hulp. Filiep Beelaerl, Adriaan van Auden

aerde, Joos van W aes en Andries Minnaert «doende met te rollen inde 

banne» staakten hun spel. Filiep Beelaerl zag de mannen «slaende el

canderen met vuysten ende heeft den selven helpen scheeden ende den 

voorn. Slovere doen vertreeken uyt den voorn. huyse, die daerover groot 

gheroep ende ghetier heeft ghemaeckt. ende grootel. ghedreeght te cryncken 

ofte interessen den voorn. Adriaen van Audenaerde om dat hij assysteerde 

den voorn. de Slovere te doen vertreeken van sijn voors. quaet». 

Volgens sommige getuigen is hij dan opnieuw het huis gewelddadig 

binnengedrongen langs het venster : «ende dat tselve heeft ghecauseert 

grooten toeloop ende lemule onder den volcke, dat de selve in grooten 

gheta!le, jae meer als hondert persoonen hebben vergaedert gheweest anden 

voorn. huyse ende herberghe». 

Volgens andere getuigen daarentegen heeft Pieter Vermeere door het 

geopende venster nog verscheidene vuistslagen toegediend aan zijn tegen

stander en was er van binnendringen geen sprake, want «waerachtich te 

wesen dat de voorn. veynslere van den huyse is staende gheheel leeghe 

bijder aerden ende dat de selve was gheheel ende wijdt open sonder 

eenigh glas raemen, traillen, iseren nochte hauten staecken daer inne te 

sijne, ende heeft hij hem Slovere laeten sineken deur de veynstere sonder 

eenich ghewelt ofte forlsse thebben ghedaen ende alsoo gaen sitlen op 

eenen banck ende gheseyl jegens den voorn. Pieter Vermeere. swaegher, 

u1aerom sijdij op mij gram, lapt mij een kanne bier a/te pinte, sief claer 

~~ gheidt». 

Daarna zou hij zonder moeilijkheden weggetrokken zijn. Oe stads

officieren Filiep de Metsenaerc, Jaspart Kindt en Adriaan Verhaeghen 

beweren daarentegen dat zij Christoffel de Sloovere in de herberg van 

Pieler Vermeere kwamen aanhouden, maar dat hij hun ontlopen is. Hij 

vluchtte naar zijn huis op de l'vlarkt. waar hij een rapier ging halen. 

Hiermee bedreigde hij de gerechtsdienaars en liep de herberg van Guillaume 

Spillael op de Markt binnen. Daar werd hij uiteindelijk gevat en niet 

bijzonder zachtzinnig behandeld. !lij werd er namelijk «ghecoord ende 

ghehonden met seelen aen handen ende voelen met sulck een ghewelt 

31 



dat hij nauwlicx conde sijnen adem erhaelen midtsg. met hunne knien 

ghespronghen op sijn herte ende keele, ende oock aen sijn beenen ghe

sleghen de groote ijseren boeyem. 

Vervolgens werd hij vijf dagen lang in de herberg opgesloten, waar

schijnlijk .zonder eten, zodat hij ziek werd en de chirurgijn Jeronimus 

Haemerlynck ontboden werd om hem te aderlaten. 

Daarna werd hij op een kar geworpen «in zulcker voughen dat d' aeder 

van sijnen aerm daer inne hij ten zeiven daeghe hadde ghelaedden ghe

weest open spranck, ende daer deure. door de de kerre totopde aerde 

eene groote quantiteyt van bloel ghelopen lach.> Er werden twee chirur

gijns ontboden, terwijl een van de politiemannen, «de wonde de welcke 

zeer machtig bloede, was toe haudende.> 

Uiteindelijk werd onze sukkelaar naar het Stadhuis gevoerd «ende 

alsoo ghesteeken inden clonekeren pul». 

Vv'ij vermoeden dat Christoffel de Sloovere aan de mishandelingen 

bezweken is en dat daarom een aanvullend onderzoek ingesteld werd 

naar de feiten die tot zijn aanhouding geleid hebben. 

Het een en het ander illustreert nog eens de ruwe zeden van die tijd. 

Stadsarchief Eeklo, nr 1366. 

EEN VERSCHRIKKELIJKE ~!OORD. 

EN EEN EVEN GRUWZAME BERECHTING 

Terwijl de echtelingen Adriaan de Pau naar de wekelijkse markt 

logen, werd hun 13-jarig zoontje Jan, door de knecht Jacques de la Heye 

op een wreedaardige manier omgebracht. \Vij publiceren hier de omstan

dige sententie ten laste van de moordenaar. 

«Ümme dieswille dat ghij .Jaecques de la Heye, wne van Simoen ofte 

soo ghij anders ghenampt sijt, gheboren opde prochie van Maldeghem 

audt ootrent lwintich Jaeren, naerdien ghij tot tweemael uw begheven 

hadt inden dienst militaire van sijne Con. Maj. van Spaignen ende oock 

l'Weemael in ghelijcken dienst vande heeren staeten vande gheunierde 

Provintien ende den selven teleken sonder consent verlaeten, ende daer

naer ghewandelt achter lande van d'een prochie ofte plaetse naer dander 

( soo ghij secht om werck ofte dienst te becommen) tot den tijde dat ghij 

sijt ghecommen binnen de jurisdictie van dese stede van Eecloo ten huyse 

van Adriaen de Pau ten eynde van aldaer te moghen ontsteken eene 

pijpe toeback, ende tselve gheconsenteert sijnde, uw bijden selven Adriaen 

de Pau ghevraeght. waer dat ghij te weghe waert ofte henen wilde, ende 

bij uw gheantwort dat ghij dienst sochte. heeft den voorschreven Adriaen 

de Pau ciaertoe aenveert. ende in sijnen dienst ghenomen, met belofte 
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van aen mv te betaelen tol soo veele als hij aen sijne andere knechten 

heeft ghegeven in weleken dienst ghij alsoo ghecomen hebt ontrent eene 

maent, emmers totten xiiiie van de voors. maent martij, gheweesl sijnde 

eenen donderdagh ordinaire wekelicxschen marldagh binnen deser stede, 

alswanneer den voorn. Adriaen de Pau ende sijne huysvrauwe smorgens 

wnt den acht uren te samen van haerlieder huyse lot den maerckt ghegaen 

sijnde om gaeren te coopen, laetende aldaer alleene ten selven huyse met 

haerlieder sone Jan, audt onlrent de derthien Jaeren, hebt alsdan uw he

dacht voornemen vast ghestelt te berooven de schrapae vanden voorschreven 

Adriaen de Pau ; twelck was staende inde keueken van sijnen voorn. huyse, 

jae uw soo verre hebt vergeelen, dat ghij inde selve keueken omme uw 

quaet voornemen beter teffectueren den voorn. Jan de Pau aen tlijf vaste 

gegrepen, den selven aende taefel ghebonden, hebt ghenomen het brood

mes ende daermede af ghesneden de keele ofte slroote van den voorn. 

Jan sone vande voorschr. Ad'riaen de Pau tot op het necke been. mitsg. 

hem alsoo van tieven benomen. waemaer emmers op lselve instant ghij 

mde handen ghenomen een bijle hebt daerrnede open ghecapl de voorn. 

casse, ghenomen het gheldt daerinne wesende, ende daernaer vertraeken 

uytten voorn. huyse, laetende het doode lichaem inhet bloodt, toetreekende 

de voordeure, hebt uw wech ofte passage ( sonder lettinghe) ghenomen 

ende ghecommen binnen de prochie van Ste Cruys bij Ardenburch ende 

desandaegs gheheel vroegh uw te weghe om buytten lande te vertrecken, 

5yt eyndelynghe ghevanghen ghenomen bijden berijder van Y sendijcke ende 

inde vanghenisse ghestelt binnen de stede vors. mitsgaders aen ons alhier 

overghelevert, sijnde al tgonne ghebleken, soo bij uwe confessien als 

anderssins, omme ghevoughen, wesende al saecken van quaden conse

quentie niet passeerlijck sonder condigne straeffe anderen ten exempel, 

Soo ist dat wij Schepenen der stede ende vrijhede van Eecloo voorn. 

alles met rijphede van raede overslaen ende gheconsidereert hebbende, 

lgonne in desen dient oversien ende gheconsidereert te sijne. ende hiertoe 

ghemaent. wijsen ende condempneren uw Jacques de la Heye, ter eausen 

van de voorn. faleten ghebrochl te worden op een schavodt. ende aldaer 

gheleyt op een Cruys, mitsg. gheslaeghen met een caul ijser op uw herte, 

ende daernaer met het selve ijser, om stucken gheslaeghen uwe leeden 

van armen ende heenen, ende afghesneden uwe keele datter de doodt 

naervolght, uw lichaern ter plaelse palibulaire ghevoert, ende aldaer ghe

leijt te worden op een rat, confisquierende alle uwe goederen soo leenen 

als andere waer dat die gheslaen ende gheleghen sijn, de costen van den 

processe, ende misen van .Justitie alvooren ghededuceert, gheprononchiert 

in ghebannen vierschaere desen vierden April xv{ ende neghenlsestich 

als Greffier 
Gillis de Smet.» 

Stadsarchief Eeklo, nr 1366. 
Achiel DE VOS 
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DE iv1!SSIONERING 

VANUIT J'vi!IJDELBURG IN VLAANDEREN 

( 1700-1737) 

De dood van de Spaanse koning Karel 11 op 1 november 1700 deed 

de strijd om het beheer over de Zuidelijke Nederlanden opnieuw ont

branden. De Franse koning Loclewijk XIV, die geheel de erfenis van 

Karel ll had weten te verkrijgen Yoor zijn kleinzoon, trok met zijn legers 

de Zuidelijke Nederlanden binnen tol het bevechten van Oostenrijk, dat 

insgelijks zijn rechten op de nalatenschap deed gelden. 

Reeds op 9 februari 1701 had de Aardenburgse magistraat bericht 

ontvangen, dat enige duizenden Fransen in de steden van de Zuidelijke 

Nederlanden waren binnengetrokken. Men besloot om gedurig contact te 

onderhouden mel de besluren van Bmgge, Gent en andere plaatsen in 

Vlaanderen, om daardoor de goede verstandhouding die er was, te blijven 

bevorderen. Aangezien de geruchten over een op handen zijnde oorlog 

steeds toenamen, wendde men zich lot de intendant Cobrysse te Brugge 

met het verzoek, om legen het betalen van een contributie onder zijn 

protectie te worden gesteld en zodoende bevrijd te zijn van alle moeilijk

heden die te wu.chten stonden. J'vliddelburg kreeg nog in 1701 een Franse 

bezetting. 

In het voorjaar Yan 1702 had het Hollandse leger zich onder leiding 

van generaal Coehoom in Zeeland verzameld en was onverwacht lol 

I'1iddelburg genaderd, waarvan op 6 mei 1702 de overgave werd geeist. 

De Franse bezetting weigerde, doch moest na enkele kanonschoten zwich

ten en zo kreeg J'vliddelburg een Hollandse bezetting van 200 man. 

Lang konden zij echter niet stand houden. Op 13 mei 1702 ver

schenen enkele groepen Fransen te i'1oerkerke en Lapscheure en gevreesd 

werd, dat zij dichter bij de grenzen van Staats gebied zouden komen. 

Dit geschiedde inderdaad en op 11 juni 1702 trok een Frans leger van 

'2 lot 3000 man onder leiding van markies de Bedmar het Staatse gebied 

rond Aardenburg Linnen. sloeg zijn kamp op in Oen Biezen en verscheen 

op 12 juni voor Middelburg, dat na twee dagen hardnekkige strijd weer 

werd ingenomen. De Hollandse bezetting werd krijgsgevangen gemaakt en 
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naar Brugge overgebracht. De Franse troepen hieven nog lot 2 juli 1702 

111 deze streek. De bevolking moest voor de bevoorrading zorgen. 

De Spaanse Successieoorlog ( 1702-1713) was begonnen en de oor

logsverklaring van Nederland aan Frankrijk werd op 15 mei 1702 in 

Aardenburg aangeplakt. 

Deze oorlogssituatie waarbij het Hollandse leger in de vesting Sluis 

heer en meester was. doch de Fransen Middelburg bezet hielden en 

overvallen der Hollanders hadden le verduren, bezorgde de bevolking 

veel overlast. Gedwongen leveranties voor de troepen, zware oorlogs

schattingen en af en toe bezoeken van partizanen uit Brugge en Gent 

met zogenaamde vrije compagnieën. die brood en vlees van de burgerij 

eisten en door hun driest optreden gevreesd waren. teisterden de streek. 

]vfiddelburg verwisselde nogal eens van bezetter. doch de Franse troepen 

overschreden ook meermalen de Staatse grens. Dit bleef zo voortduren tot 

de vrede met Frankrijk op 11 april 1713, die in Aardenburg op 14 juni 

1713 werd afgekondigd. ( 1 ) 

TOESTE!'v!MING TOT MISSlONERING 

EN TEGENWERKING DER HERVORMDEN 

De oorlogsomstandigheden waren er de oorzaak van. dat aan een 

katholieke geestelijke de toestemming werd gegeven om op Staats gebied 

godsdienstoefeningen le leiden en zijn gelovigen te bezoeken. De man die 

deze toestemming wist te verkrijgen was pastoor Petrus de Corte van 

Middelburg, eerst alleen voor de stad Sluis, later voor het omliggende 

gebied. 

Onder de soldaten die de bezetting van de vesting Sluis vormden 

waren in het voorjaar van 1701 vele katholieken. Hun aantal werd op 

500 geschat. Zij vervulden hun kerkelijke plichten in Middelburg en op 

het forl Sint Donaas. beide op hel grondgebied van de Zuidelijke Neder

landen gelegen. Ook nadat Middelburg, Damme en Sinl Donaas door 

Franse troepen waren bezet. bleven de soldalen uit Sluis zolang er nog 

geen oorlogstoestand was, daar ter kerke gaan. 

De goeverneur van Sluis en de officieren vonden dit bedenkelijk. 

daar getracht werd deze soldalen lol desertie over te halen. Hel werd 

(1) VERSCHELDE. Gesch. Mid .. blz. 134-135. 

GA : Resol.. 9, 14 febr., 4 apr., 13. 14. 15, 29 mei, 11. 12 juni, 2 juli 1702. 

5 febr., 2 juli 1703, 27 jan. 1706. 

Corr., 8 okt., 8, 13. 19 dcc. 1703. 4 aug. 1707, 24 okt. 1708, 17 sept .. 

4 okt. 1710, 25 sept. 1712, 13 mei 1713. 

Plakkaten, 13 mei 1713. 

35 



daarom aan de katholieke soldaten uil Sluis verboden om nog langer over 

de grens ter kerke te gaan. doch daar tegenover vond de militaire goever

neur het wenselijk. dat hen oogluikend werd toegestaan. dat zij in Sluis 

zelf op zondag de mis zouden kunnen bijwonen. 

Ondanks sterke tegenkanting van de hervormde kerkeraad en de 

magistraat met een beroep op de plakkaten, kreeg pastoor de Carte van 

de goeverneur, met instemming van de Stalen-Generaal. toestemming om 

zondagsmorgens in een daarvoor ingericht vertrek van het kasteel de mis 

op te dragen. 

Om de hervormde kerkeraad en de magistraat van Sluis wat tegemoet 

te komen was erbij bepaald. dat de toestemming alleen zou gelden zolang 

de oorlog duurde en dat de diensten alleen voor de militairen waren. 

De goeverneur kreeg opdracht om te zorgen, dat de plakkaten overigens 

werden nagekomen. 

Vanaf april 1701 kwam pastoor de Carte nu iedere zondag naar 

Sluis om de mis te lezen, doch reeds spoedig bleef het niet alleen bij 

de zondagen. doch kwam hij ook op de feestdagen en later zelfs gedu

rende de week en bezochten niet alleen de militairen maar ook de katho

lieke burgers van Sluis de diensten. ja zelfs kwamen in juli 1701 vele 

Vlamingen die m de omgeving woonden of werkten de kerkdiensten bij-

wonen. 

Lang bleef dit niet duren, want wegens ziekte moest de pastoor 

verslek laten gaan en gretig werd daar in juli 1701. op aandrang van 

de hervormde kerkeraad en de magistraat van Sluis. door de commissie 

uil de Staten-Generaal die jaarlijks naar Staats-Vlaanderen kwam voor 

het vernieuwen van de magistraat en het goedkeuren der rekeningen. ge

bruik van gemaakt om te bepalen, dat de diensten niet meer mochten 

geschieden door de pastoor van l\1iddelburg, maar door een wereldlijk 

priester die geboren was in Nederland. 

De hervormde kerkeraad van Sluis was vooral in het geweer geko

men tegen de dagelijkse bezoeken van een zo ondernemend mens als de 

pastoor van Middelburg, die in de omgeving bekend stond als een man 

die van aanpakken wist. ( 2 ). 

Pastoor de Corle bleef zich in de volgende jaren nog steeds op de 

gegeven toestemming beroepen en zijn conladen met Staats gebied 

onderhouden. 

Toen op 13 mei 1702 in Aardenburg berichten binnen kwamen, dat 

Franse troepen in Moerkerke en Lapscheure waren aangekomen, werd 

burgemeester Cornelis van Vv' aleheren afgevaardigd om zich naar de 

(2) DE HULLU. Stichting R K. pur., blz. 45-50. 

BB : nr. F 2. antwoord en commentaar op brief van 12 okt. lïll. 
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pastoor van Middelburg te begeven, om zich van de juistheid van die 

berichten te vergewissen en zo nodig met hem naar de Franse commandant 

te Lapscheure te gaan om te trachten de stad Aardenburg tegen overlast 

door de Franse troepen te beveiligen. Oe pastoor was direct bereid naar 

het Franse leger in Lapscheure te gaan en aldaar de bescherming voor 

de stad Aardenburg te vragen. Omdat hij de volgende morgen ook naar 

Bmgge moest. bood hij aan om tevens met de intendant Cobrysse aldaar 

overleg te plegen over de contributies die door de stad Aardenburg voor 

die bescherming moesten worden betaald. Üp 15 mei 1702 berichtte hij 

per brief de uitslag van dit onderhoud aan de magistraat. Wellicht meen

de hij hierdoor een gunstige sfeer te scheppen om toestemming te krijgen 

om ook zijn parochianen in Aardenburg en omgeving ongestoord te kunnen 

bezoeken, te meer ook omdat toen in Nederland, veel wat op de verboden 

uitoefening van de katholieke godsdienst betrekking had, door de vingers 

werd gezien. 

De gelegenheid daartoe kreeg hij in de zomer van 1705. toen de 

in dienst van de Staten-Generaal zijnde generaal Sparr met zijn troepen 

in Middelburg gelegerd was. Pastoor de Corte probeerde van hem toe

stemming te krijgen om op Staats gebied te mogen missioneren. Oe 

generaal was de pastoor kennelijk goed gezind, want hij nam hierover 

contact op met de Raad van State. Mogelijk is hierbij ook van invloed 

geweest. dat hij misnoegd was over de handelwijze van de Aardenburgse 

magistraat, die hem niet de nodige eer had bewezen, waardoor hij des 

te gereder de iv1iddelburgse pastoor van d.ienst wilde zijn. Als resultaat 

van het verzoek werd door de Raad van State op maandag 3 augustus 

I 705 het volgende besluit genomen : 

qOewijl de Roomsgesinde ingesetenen van verscheyde polders in Vlaen

deren ressort van desen Staat sPderl veele jaren bij ooghluckinge bediendt 

zijn geweest door de Roomsche pastooren van de parochien gelegen op 

Spaenschen bodem waer onder die polders van ouds geresorteert hebben. 

is na deliberatie goed gevonden en verstaen, dat niet tegenstaande den 

oorloge bij ooghluckingh gepermitteert sal worden soo als gepermilteert 

word bij desen, dat de voors( eyde) pastooren sullen mogen sonder pasport 

comen in de voors( eyde) respeclive polders tot het exerceren der functien 

van haercn dienst depenclerende. sonder sigh te bemoeyen met eenige 

andere saaken, veel min iets te ondernemen lot nadeel van dese landen 

op pene van te verliesen het effect deses en sal extract deser resolutie 

gesonden worden aen de Lt. Gen. Baron de Spar in Vlaenderen comman

derende ende aen de ontvanger der contribulien in Vlaenderen om sigh 

na te reguleren.» 

Als gevolg van deze resolutie kreeg pastoor de Corte van generaal 

Sparr de volgende vergunning : 
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«Carl \Vilhelm Sparr, lutenant generael vande infanterie der Vereenigde 

Neederlanden, commandeur van teylant en steeden van Walcheren, 

mitsgaders van tSas van Gent, overste vande Zeeuwsche mariniers, com
mandant van Staten Vlaenderen. 

Ingevolge vande resolutie van haer Edel. Mog. de heeren Raeden van 

Staten de dato den 3 Augusti 1705 soo wordt hiermeede gepermitleert 

aen d. Pieter de Corte, pastoor tot Middelburg in Vlaenderen omme 

inde polders dn.eromtrent, en tot Aerdenborgh vrij en onverhindert sijnen 

dienst te moogen gaen exerceeren, mits dat sigh niet sal hebben te bemoijen 

met eenige andre saeken, veel min iets te onderneemen tot nadeel vanden 

Staet op peene vante verliesen het effect deses. 

Gedaen in het leeger lot Middelburg in Vln.enderen den 15 Augusti 1705. 

C. W. Sparr.» (3
). 

Gezien de opgedane ervaringen in het verleden heeft pastoor de 

Corte wel niet verwacht. dat hij hiermede meteen reeds ongestoord en 

zonder tegenkanting zijn werk zou kunnen doen, al meende hij misschien 

door zijn diensten aan de stad Aardenburg een goede sfeer daarvoor te 

hebben geschapen. Wanneer het echter op het stuk der religie aankwam, 

dan kwamen sleeels de oude sentimenten weer naar voren en was van 

een verzoeningsgezinde geest geen sprake. Zo ook hier. 

Nu de pastoor openlijk Staats gebied kwam bezoeken en zich daar

bij beriep op de ontvangen toestemming om in Aardenburg en elders in 

de omgeving zijn functie te moger. uitoefenen, kwamen de Aardenburgse 

magistraat en hervormde kerkeraad in het geweer. Oe magistraat besloo;[: 

op 23 november 1705 om de pastoor een brief te schrijven en hem te 

verzoeken een autenlieke kopie van zijn permissie over te leggen. Toen 

hij een afschrift zond van de aan hem verleende toestemming van gene

Iaal Sparr, om in Aardenburg en in de polders daaromheen werkzaam 

te mogen zijn, nam men daar geen genoegen mee en schreef terug, dat 

men een autenlieke kopie van de resolutie van de Raad van State eiste 

en dat men alleen wanneer die ontvangen was, nader naar bevind van 

zaken ;;1ou besluiten. 

Ook de hervormde kerkeraad had gehoord, dat de Paap van l'vJid

delburg in Vlaenderem een akte had gezonden «om hier binnen te 

mogen komen bereglen». Verder kwam in zijn vergadering van 5 december 

1705 ter sprake, dat er geruchten de ronde deden, dat zelfs getracht 

werd om «een Paapse kerke» op te richten. l\1en besloot dan ook om 

(3) VERSCHELDE. Gesch. M;d., l>lz. 135. 

GA : Resol.. 13. 14. 15 mei 1702. 30 maart 1705. 

Corr., 15 aug. 1705. 

RZ : Vrije v. S .. nr. 394. 3 aug. 1705. 
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dominee Marcus Boerhave en ouderling \Villem Mars naar de magistraat 

af te vaardigen en om «haar sterke hand te versoeken om sulks met 

kragt te weeren en daar tegens te waak en». Üp deze vergadering, die op 

7 december 1705 werd gehouden. brachten de afgevaardigden van de 

kerkeraad naar voren, dat «een cappelle tot dienst vande Rooms gesijnde 

sou de strecken tot ruwinne van on se gereformeerde relisie». Zij kregen 

tot antwoord. dat de heren van de magistraat alles zouden doen wat 

mogelijk was. om een en ander tegen te gaan, dat «sij selfs reeds midde

len hadden int werk gestelt om de papisten en haar godsdienst tegen 

te gaan en datse daar in souden volherden». De kerkeraad werd dank 

gebracht voor zijn goede zorgen. 

Inderdaad verzocht de Aardenburgse magtislraat nog verscheidene 

malen daarna schriftelijk aan pastoor de Corte om zijn vergunning te 

laten zien, doch deze gaf daar geen gevolg aan en bleef openlijk aan 

zijn parochianen te Aardenburg de laatste sacramenten toedienen en 

andere bezoeken afleggen. Omdat er loch geen sprake van was, dat er 

te Aardenburg een katholieke kerk of kapel zou worden gesticht, bleef 

het bij die schriftelijke verzoeken, tot men uileindelijk op 21 februari 

I 707 op voorstel van burgemeester Adriaan Vermere besloot om de baljuw 

Johan van der Cruysse volmacht te geven, wannee1 de pastoor in het 

vervolg nog in Aardenburg kwam om zijn taak te verrichten, tegen hem 

op te treden op grond van de plakkaten. 

Tot een arrestatie is het evenwel niet gekomen. Ook werd pastoor 

de Corte niet voor het gerecht gedaagd vanwege zijn zogenaamde over

treding der plakkaten, want op de rol van lijfstraffelijke, boetstraffelijke 

en civiele zaken. welke in die jaren door de vierschaar van de stad 

Aardenburg werden behandeld. komt een dergelijk geschil niet voor, ter

wijl ook onder de processtukken geen stukken die op een dergelijk proces 

hetrekking hadden werden aangetroffen. 

De stichting van een kapel of kerkschuur werd alleen onder zeer 

beperkende bepalingen toegestaan in plaatsen waar een garnizoen was, 

om de katholieke militairen er van te weerhouden op Zuidnederlands 

gebied hun kerl;e]ijke plichten te gaan vervullen. Alleen Sluis en lJzen

dijke, die nog vestingstadjes waren, kregen daarom toestemming. Aarden

burg was geen vestingstad meer en had dus geen schijn van kans evenmin 

als Eede. waar reeds veel kathDlieken woonden. ( 4
). 

(4) GA : Resol., 23 nov., 5. 7 d<'c. 1705, 21 fphr. 1707. 

1-fG : Kerk. hand .. 5, 12 dec. 1705. 

RZ : Recht. orch. Z. Vl.. nr~. 339 Pn 363 passim. 
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Inmiddels had de door generaal Sparr verleende vergunning, er te 

Aardenburg toe geleid. dat men daar ging optreden tegen de katholieken 

die er woonden. Üp 16 januari 1706 nam de magistraat enkele besluiten 

die rechtstreeks tegen de katholieken gericht waren. Er werd bekend 

gemaakt, dat alle katholieken die op hun kerkelijke feestdagen deuren en 

ramen zouden sluiten, gestraft zouden worden. Wanneer het voor de 

eerste keer gebeurde bedroeg de boete t 0.5.0 Vlaams, voor de tweede 

keer drie gulden en gebeurde het een derde keer, dan moest men na 

het betalen Yan nogmaals een boete van drie gulden, gedurende zes we

ken zijn deuren en Yensiers gesloten houden. Wanneer de katholieken 

dus op hun kerkelijke feestdagen naar Middelburg ter kerke wilden gaan, 

mochten t.ij in die onzekere oorlogstijd hun deuren niet op slot en de 

luiken niet voor de vensters doen. Er moest dus altijd iemand thuis blit

ven om op het huis te passen. Die kon dan, gezien de grote afstand, die 

meestal te voet moes! worden afgelegd. niet ter kerke gaan. 

Verder werd gelast aan de overdekens van de gilden, om geen 

katholieken in de gilden op te nemen. Tevens werd het verboden om 

huizen of huisjes te verhuren of te laten bewonen door vreemdelingen. 

Vooraf moest aan de magistraat toestemming worden gevraagd. Toestem

ming van één burgemeester of één schepen was daarbij niet voldoende. 

maar het gehele college moest er over beslissen. Overtredingen werden 

gestraft met een boete van 25 gulden, waarvan 1/3de ten goede zou 

komen aan de armen. De baljuw werd gemachtigd om voor de naleving 

van deze bepalingen te zorgen. Üp 23 november 1705 was al besloten 

een publicatie te doen verschijnen waarin het laten inwonen van vreem

delingen werd bestraft met een boete van 50 gulden. Ook deze maat

regelen waren voornamelijk tegen de katholieken gericht. daar vele min

dergegoede katholieke Vlamingen, die hier werk kwamen zoeken. betere 

levensomstandigheden poogden te verkrijgen, of uil veiligheidsoverwegin

gen overkwamen, door geloofsgenoten in Aardenburg aan onderdak wer

den geholpen. 

Een andere maatregel die op 13 december 1706 op verzoek van het 

bakkersgilde werd genomen. trof ook in hel bijzonder een aantal katho

lieken. Diegenen die eigen ovens hadden gemaakt om te bakken en 

daarvoor geen toestemming hadden verkregen van de magistraat of het 

bakkersgilde. werden gelast die ovens binnen 8 dagen te verwijderen of 

aan stukken te slaan, anders zou de baljuw het laten doen en zouden 

de eigenaren beboet worden. Bovendien werd bepaald. dat buiten het 

hakkersgilde om geen meel mocht worden verkocht. De verzoeken om 

ontheffing van eerstgenoemde bepaling door een drietal katholieken : 
Jan Douw, Claes Dhaese en Cornelis de Derde gedaan, werden op 

27 december 1706 afgewezen. terwijl een vierlal ovens van hervormden 
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mochten blijven staan. Degenen wier verzoeken waren afgewezen kregen 

de aanzegging, dat ze binnen de tijd van twee maal vierentwintig uur 

hun ovens moesten opruimen en dat ze «sonder eenige de alderminsle 

uijlsteb beboet zouden worden, wanneer dit niet gebeurde. Op 10 janu

ari 1707 kon worden gerapporteerd. dat «alle ongepermitteerde ovens 

waren ingeslagen sonder eenigh wederspreecken». 

\Vas het als gevolg van de houding van de magistraat, dat verbit

terde katholieken de huizen van schepen lsaac Boelaert en anderen begin 

december 1705 onder handen namen en op Kerstnacht van het jaar 1706 

de ruiten ingooiden van schepen Johan Zutterman's woning 7 Als moge

lijke daders van het eerste geval werden genoemd Comelis Lutschebout 

en Jan Carre. De diender werd gelast om naar hen uit te kijken, terwijl 

ook aan de burgers werd Jevraagd om hen in hechtenis te nemen. De 

diender had reeds een andere persoon, Cornelis van Aghte, als mogelijke 

dader aangehouden. doch deze was na zijn onschuld betuigd te hebben 

weer vrij gelaten. Op 16 januari 1706 kreeg de diender Jan Carré te 

pakken en hij werd opgesloten. Deze katholieke jongen was nog minder

jarig en zijn voogden Jan Verhage en Mattheus Siacque verzochten 

daarom om zijn wijlating. llij werd echter enkele dagen vastgehouden 

én daarna na het betalen der kosten vrijgelaten. Ook Comelis Lutschebout 

was katholiek. 

In het tweede geval werden de daders niet gevonden. De magistraat 

deed op 24 januari 1707 nog een allerlaatste poging om er achter le 

komen wie het gedaan hadden. omdat in een stad waar het recht be

hoorde te worden gehandhaafd. dergelijke daden van straatschenderij niet 

konden worden geduld. Er werd een beloning van zes gouden pistolen ( *). 
éen voor die tijd heel hoog bedrag, uitgeloofd aan degene die de daders 

kwam aanbrengen. ook al zou hij er zelf bij betrokken Z:ijn geweest en 

de naam van de aanbrenger zou geheim gehouden worden, echter alles 

7onder enig resultaat. ( 5 ). 

Van hervormde zijde bleef men zich in westelijk Staats-Vlaanderen 

steeds fel te weer stellen legen de uitoefening van de katholieke gods

dienst en tegen het verlenen van faciliteiten aan de katholieken. De 

officiële stellingname bleek echter vooral te hestaan uil krachtige woorden 

en geschriften. die meestal niet in daden werden omgezet. Dit was ook 

een gevolg van de dualis I ische homling die op hoger niveau werd aan

genomen. Enerzijds werd aangedrongen op (Ie naleving van d~ plakkaten 

legen de katholieken. (loch anderzijds nam men zelf bes! uiten in strijd 

( *) een pi~tool was e-en oude Spaanse munt ter waarde van ongeveer I 0 gulden. 

(5) GA : Rcsol.. 23 nov .. 7 dcc. 1705. IG jan., 13. 20, 27 dec. 1706, 10, 24 jan. 1707. 
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met die plakkaten en gaf mt;n toestemming aan katholieke geestelijken 

om werkzaam te zijn. op grond van de praktijk die was ontstaan in het 

oogluikend toelaten van de missionering. Deze toestemming riep vooral 

bij kerkeraden en magistraten reacties op, omdat men hier zo dicht bij 

het dichtbevolkte katholieke Vlaanderen woonde. Natuurlijk werden door 

de magistraten besluiten genomen, doch die waren meer spontane reacties, 

dan maatregelen die straf konden worden doorgevoerd en geruime tijd 

volgehouden. Daardoor konden ze meestal ook weinig effect sorteren. 

Steeds kwam men even heftig in het geweer. wanneer er tekenen waren 

die op een voortschrijding van het katholicisme in de streek wezen, meer 

om te laten blijken dat men attent bleef ten aanzien van de «paapse 

stoutigheden». dan dat er daadwerkelijke tegenmaatregelen uit voort 

vloeiden. f\1en kon ook moeilijk anders. Oe katholieken vormden reeds 

een \Tij belangrijk deel van de bevolking in de grensstreek en men had 

ze nodig als militairen en arbeidskrachten. Zij werden in de samenleving 

geaccepteerd. ook al omdat zij meestal lot het mindergegoede en minder

ontwikkelde deel der bevolking behoorden en dus weinig invloed konden 

uitoefenen. Daarom richtte men zich vooral tegen hun voormannen, met 

name de priesters, die als gevoig daarvan hun missiewerk niet ongestoord 

konden verrichten en sleeels bedacht moesten zijn op tegenwerking en op 

allerlei maatregelen tol zelfs aanhouding toe. 

In 1711 en 1712 kwamen burgemeester en schepenen van het Vrije 

van Sluis in het geweer tegen de pastoors-missionarissen van Sluis en 

lJzendijke, omdat deze «seer dikwijls op de jurisdictie vande voorseyden 

lande waren gekomen en aldaar bij sieken en andere van hare ingesetenen 

die van hare gesinte waren, allerley exercitie van hunnen godsdienst had

den gepleegt lot grote ergernisse vande gereformeerde kerk en direct 

strijdig tegens de placatem. De twee priesters hadden alleen toestemming 

om de katholieke zielzorg onder de militairen in de genoemde vesting

stadjes uil te oefenen en niet onder de burgers of de ingezetenen van 

het platteland. Men was erover ontstemd, dat zij daar geen genoegen 

mee namen en schreef erover op 10 november 1711 aan de Staten-Gene

raal. Deze stelden het nemen van een beslissing uit, tot hun gedepu

teerden naar Staats-Vlaanderen zouden komen. Üp 13 augustus 1712 

beslisten deze. dat de priesters alleen dienst mochten doen voor het 

garnizoen en gelastten hen zich te houden aan de beperkende bepalingen, 

anders zouden zij volgens de plakkaten beboet en gestraft worden. 

De classis Walcheren, waartoe de hervormde gemeenten in deze 

streek behoorden. bleef eveneens waakzaam. In de vergadering van 12 

april 1714 werd in omvraag gebracht of het niet noodzakelijk was om 

«in dese gevaarlicke conjunctuere van tijden tegen 't Pausdom te waa

cken». De classis was van oordeel, dat het hoognodig was om een 

rondschrijven te laten uitgaan ten einde een goed overzicht te krijgen 
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van de stand van zaken. Oe kerkeraden werden verzocht «seer ijverig en 

naauwkeurig naar de papisten en haare stoutigheden te vernemen~, en 

daarvan een volledig rapport aan de vergadering uit te brengen, ten einde 

de classis in staat te stellen die maatregelen te nemen, die nodig bevonden 

zouden worden. 

De toestemming die door de militaire goeverneur van Sluis op 

februari 1719 aan de missionaris. pater Joannes Bertinus Oeltour, car

meliel. werd gegeven om ongestoord het missiewerk onder de katholieken 

op Staats gebied uit te oefenen. werd wederom aangegrepen om tot actie 

over te gaan. 

Pater Berlinus. die reeds verscheidene jaren pastoor de Corte als 

missionaris voor het Staatse gebied assisteerde. had van de goeverneur een 

document weten te \'erkrijgen, luidende als volgt : 

<Reynier vander Beke. Luitenant-Generaal van de infanterije, collonel van 

een regiment te voet. ten dienste der Vereenighde Nederlanden, castelleyn 

en gouverneur van Sluijs en onderhoorige steden en stercktens in Staets

VIaenderen etc. etc. 

Ordonnere hiermede aen alle die onder mijn commande sijn en versoecke 

andre die het soude mogen aengaen, vrij en onverhindert te laeten pas~ 
seren en repasseren thoonder deser, seynde den heer Berlinus Deltour. 

assistent van den heere deken tot !'vliddelhourgh in Vlaenderen. gaende 

dagelijckxs hier omtrent op het terriloir van den Staet om aldaer sijn 

affairens te doen. Gedaen binnen Sluys den 1 februarij 1719.» 

De dagelijkse gang van pater Bertinus naar Staats gehied, voorna

melijk naar het Staatse deel van de heerlijkheid Middelhurg, dat men 

met tegenzin doch zonder het te kunnen tegenhouden had moelen accep

teren, bracht de magistraat van het Vrije van Sluis weer in het geweer, 

toen de pater zich erop ging beroepen, dat hij daarvoor toestemming had 

van de militaire overheid. Üp 30 maart 1720 besloten burgemeester en 

schepenen om de haljuw van de heerlijkheid l\1iddelburg tot wiens be

voegdheid dit behoorde. <nogmaals seer serieuselijk aan te schrijven. dat 

hij opgemelde fleer Pastor, comende op het voorseyde district, sal hebben 

te passen, en hem daar vindende, arresteren en na Sluijs brengen, sonder 

eenige conniventie of oogluijking~. De magistraat voegde daar indirect 

het dreigement hij, dat verwacht werd, dat de baljuw in deze zijn plicht 

zou doen, daar hij er anders zeker van kon zijn, dat er over hem een 

klacht zou worden ingediend hij de Staten-Generaal. Verder kreeg hij 

opdracht om het hesluit ten uitvoer te hrengen. ook al 70U de missionaris 

voorgeven permissie te hebhen om aldaar Ie mogen komen, tenzij hij een 

vergunning zou tonen. die rechtstreeks door de Staten-Generaal zei f was 
verleend. 
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De katholieke baljuw van Middelburg, Franciscus Bernarclus Vliege, 

had reeds meer van dergelijke opdrachten gekregen en kennelijk de zaak 

gewoon op zijn beloop gelaten. vandaar die aandrang. Ook nu pakte hij 

de zaak niet erg streng aan. Klaarblijkelijk heeft hij pater Bertinus inge

licht. want enige tijd later ontvingen burgemeester en schepenen van het 

Vrije van Sluis van de pater een brief met een copie van zijn vergunning 

van de goeverneur van Sluis en van de resolutie van de Raad van State 

van 3 augustus 1705, waarbij het aan katholieke priesters van over de 

grens werd toegeslaan om op Staats gebied te komen. 

Als gevolg daarvan kreeg de griffier op 30 april 1720 opdracht om 

de zaak juridisch te onderzoeken. Het onderzoek leverde geen resultaat 

op, zodat men op 7 mei 1720 besloot om te wachten met het nemen 

van een beslissing, tot de goeverneur zou zijn teruggekeerd. en met hem 

hierover nader gesproken was. Ook deze actie haalde dus niets uit. ( 6 ). 

In de daaropvolgende jaren werd geen enkele actie of strafmaatregel 

meer tegen de komst van de Î'-1iddelburgse geestelijken gesignaleerd. Er 

trad voor wat de godsdienstige tegenstellingen betreft. een periode van 

rust in. De hervormde kerkemelen bepaalden zich tot hun eigen kerkelijke 

zaken, zoals de ieder kwartaal terugkerende visite aan de gemeenteleden 

voor het uitnodigen tot het avondmaal, het uitsluiten van het avondmaal. 

de beoordeling van de persOI>er. die onder de kerkelijke censuur stonden 

en vooral ook de talrijke arrnenkweslies. die steeds weer aan de orde 

kwamen. Daarbij kwam, dat men na een paar jaar telkens weer werd 

geconfronteerd met heL beroepen van een nieuwe predikant. 

Ook elders in de Republiek der Verenigde Nederlanden was het op 

kerkelijk gebied rustig en had men nergens meer te lijden van vervolging. 

De feitelijke toestand werd zelfs gesanctioneerd door een resolutie van 

de Staten-Generaal van 19 juli 1730. waarin omtrent katholieke geeste

lijken werd bepaald. dat in hel vervolg slechts priesters mochten worden 

toegelaten. die van de Raad van State een schriftelijke akte van consent 

hadden verkregen. Deze akte mocht alleen gegeven worden aan geboren 

Nederlanders, die geen lid waren van een geestelijke orde en vooral niet 

aan leden van de Socieleit van Jezus. Voordat deze priesters werden 

toegelaten moesten zij «op haar Priesterlijk woord in plaatse van eede:. 

een verklaring ondertekenen. waarin stond, dat zij wereldlijke priesters 

waren. niets zouden doen of laten doen len nadele van de staat of van 

de regering en geen hevelen zouden opvolgen die daarmee in strijd waren. 

(6) RZ Vrije v. S .. nr. 394. 10, 14 nov., 17 dec. 1711. 13 aug. 1712. I feb. 

1719 ; nr. 185. ro 24 r0
, 30 r0

, 32 r0
• 

Classis Walch .. Acte Boek, 12 april 1714. 

RG Par. reg. Midd., nrs. 13 en 14, g<'h. 11 dec. 1716. 
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Tegen priesters die zonder akte \'an consent of in een andere plaats dan 

waar zij toegelaten waren, dienst zouden doen, werd straf bedreigd. 

Om hun functie te kunnen uitoefenen moesten de priesters daaren

boven nog de toestemming hebben, in de steden van de burgemeesters 

en op het platteland van de magistraat of van de baljuw. 

De pastoors van Sluis kregen een dergelijke akte van consent, ook 

wel akte van admissie genoemd. Op 21 augustus 1734 bijvoorbeeld ver

scheen pastoor i'-1arlinus de Zeeuw in de vergadering van burgemeester 

en schepenen van het Vrije van Sluis met het verzoek om, onder over

legging van zijn akte van admissie van de Raad van State, toestemming 

te verkrijgen de katholieken wonende buiten Sluis, doch op het gebied 

dat kerkelijk hoorde onder de hervormde kerk van Sluis, te mogen hij

staan. Dit verzoek werd toegeslaan mits de pastoor rekening zou houden 

met hetgeen bepaald was in de plakkaten. De akte werd geregistreerd. 

Ook pastoor lgnatius Albertus de Vloo verzocht aan de magistraat 

van het Vrije van Sluis onder overlegging van zijn akte van admissie 

van de Raad van State van 24 februari 1749, om zijn aanstelling tot 

pastoor van Sluis in de plaats van wijlen pastoor Hendrik Oispa goed 

te keuren. Ook dit geschiedde mits de pastoor de verklaring zou afleggen 

voorgeschreven in de resolutie van de Staten-Generaal van 19 juli 1730. 

Oe pastoors en missionarissen van Middelburg kregen een dergelijke 

akte van consent niet. Zij konden hun functies uitoefenen op grond van 

de resolutie van de Raad van State van 3 augustus 1705. 

Zij die met lede ogen de grotere vrijheid der katholieken gadesloe

gen, drongen er herhaaldelijk op aan, dat de regering hieraan een einde 

zou maken. Deze vrijheid was in strijd met de plakkaten en zolang deze 

niet buiten werking waren gesteld, kon men moeilijk doen alsof zij niet 

bestonden. Oe regering was wel genoodzaakt aan deze aandrang gevolg 

te geven al deed zij dit slechts node. Vandaar ook dat in deze periode 

ook nog een aantal plakkaten tegen de katholieken verschenen, zij het 

dat aan deze plakkaten veelal zeer slecht de hand werd gehouden. 

Zo werd uan de magistraten een resolutie van de Staten-Generaal 

van 7 mei 1720 toegezonden, waarin stelling werd genomen tegen de 

Jesuïten en waarin er nogmaals op werd aangedrongen het plakkaat tegen 

de Jesuïten van 14 april 1649 na te leven. Mocht men oogluikend 

.Jesuïten hebhen toegelaten, dan moest ervoor gezorgd worden, dat zij 

vóór 1 juli 1720 het gebied van de slaat hadden verlaten. 

Verder kregen de magistraten nog een resolutie van de Staten-Gene

raal van 18 november 1727 betreffende recognitiën van de Roomse inge

zetenen in het gebied der generaliteit, een publicatie van 19 juli 1730 

Legen de 4'Veele stoutigheeden der Roomschgesinde lngezeelenen» en een 

pub) icalie van 25 augustus 1735 waarin er nog eens duidelijk op werd 

gewezen de resol ulie van 19 jul i 1730 beter na te leven. Deze hield in, 
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dat men moest waken tegen het doen van schenkingen tijdens het leven 

of bij testament aan geestelijken of kloosters, tegen het niet naleven van 

het «Echt-Reglement», legen collecten voor katholieke doeleinden, tegen 

bedevaarten en «openbaare superstiliem op heilige dagen en bij begra

Fenissen, legen het aanstellen en optreden van katholieken in openbare 

ambten en tegen overtreding van het bepaalde ten opzichte van de toe

lating van priesters. Verder werd een premie beloofd aan diegenen, die 

functionarissen zouden aanbrengen, die het met de naleving van die reso

lutie niet zo nauw namen. Men erkende daarbij ook. dat de tijden ver

anderd waren en dat er geen sprake meer van kon zijn de plakkaten die 

de uitoefening van de katholieke godsdienst verboden, ten uitvoer te 

brengen. 

De resoluties werden door de magistraten van Aardenburg en het 

Vrije van Sluis «Voor notificatie aangenomen» en een exemplaar werd 

aan de baljuw ter hand gesteld. De plakkaten en publicaties werden 

aangeplakt ter plaatse waar men dat gewoon was te doen. ( 7 ). 

In de achterliggende jaren hadden zich in het Staatse deel van de 

heerlijkheid Middelburg inderdaad gevallen voorgedaan, als die waarop 

nog eens nadrukkelijk de aandacht werd gevestigd in de resolutie van 

19 juli 1730. Hier was men echter steeds waakzaam geweest en was 

daartegen opgetreden. 

In de herfst van het jaar 1700 had baljuw Jan Faignaert van Mid

delburg de diender voor het Staatse deel van de heerlijkheid. Joseph 

Bellardijn. verboden om de opdracht van de hoofdman van de parochie 

Onze Lieve V rouw Bezuiden. lol het optreden tegen de bedelaars, vage

bonden en landlopers. uil le voeren. De hoofdman. Abraham Cannaert, 

diende daarover een klacht in. Burgemeester en schepenen van het Vrije 

van Sluis besloten baljuw Jan Faignaert daarover aan te spreken en hem 

te zeggen. dat hij «als sijnde vandè R.oomsch Catholijcke religie> niet 

bevoegd was om op Staats gebied enige rechtshandelingen te verrichten. 

Joseph Bellardijn werd in de vergadering van 9 oktober 1700 ontboden 

en verklaarde desgevraagd, dat hij zijn functie alleen vervulde, volgens 

mondelinge last van de baljuw van Middelburg, waarop de magistraat 

besloot om de ontvanger van de graaf van Middelburg, Ferdinand Zoe-

(7) KNUTTEL. Toestand kath., deel l/, blz. /00, 140-141, 215-216, 154-155, 188. 
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taert. hierYan kennis te geven en hem te verzoeken om de diender een 

behoorlijke aanstelling van de graaf te geven, ofwel een aanstelling van 

hem als gemachtigde van de graaf. 

Rond diezelfde tijd waren er ook klachten van de predikant van 

Eede over de katholieken aldaar. die er niet voor terug schrokken om 

4-haere dooden met kruysen voor 't lijk van Stalen bodem nae Middelburg 

in Vlaenderen te transporteeren». 

Sedert 1651 waren in het college van burgemeester en schepenen 

van Middelburg twee leden opgenomen die het Staatse deel van de 

heerlijkheid vertegenwoordigden en die van de hervormde godsdienst 

moesten zijn. Deze leden hadden de vrije keus om te wonen waar zij 

wilden en woonden in de regel in Eede of Heille. Bij de verandering van 

de magistraat van l\1iddelburg in de zomer van 1709 was er van de 

nieuwbenoemde schepenen maar één hervormd. Dit was voor de hoofd

man van de parochie Onze Lieve Vrouw Bezuiden aanleiding om op 

27 juli 1709 daarover een klacht in te dienen. Burgemeester en schepenen 

van het Vrije van Sluis besloten op 3 augustus 1709 aan de baljuw van 

Middelburg te schrijven, dat de betreffende verkiezing in strijd was met 

het <Reglement op de politycque reformatie» van 1 april 1660 en gelastten 

hem er zorg voor te dragen. dat de benoeming van de katholieke schepen 

voor Staals gebied ongedaan werd gemaakt en er een hervormde voor in 

de plaats werd gesteld De hoofdman kon op 17 september 1709 aan de 

magistraal van het Vrije van Sluis berichten. dat de aanstelling van een 

katholiek ongedaan was gemaakt en «een ander van de Gereformeerde 

Religie» was benoemd. ( 8 ). 

REACfJES VAN KATHOLIEKE ZIJDE 

Oe stellingname tegen de uiloefening van de katholieke godsdienst 

en tegen de bedienaren daarvan. moest in dit grensgebied vanzelfsprekend 

reacties opwekken. Deze kwamen niet zo zeer van de katholieken uit 

Aardenhurg, Eede en de omliggende polders. omdat die zich als veelal 

onontwikkelde minderheid. wier rechten beperkt waren, niet durfden 

uilen. maar wel van de bewoners aan de andere zijde van de grens. 

Voor hun reacties was men van hervormde zijde zeer gevoelig, wanneer 

er in eigen kring onenigheid was. zich feilen voordeden waardoor hun 

leiders in opspraak werden gebracht. of de hervormde godsdienst in een 

kwaad daglicht kwam te slaan. Daarnaast hadden de katholieken in het 

(8) RZ Handschr., nr. 1478, deel I. f• 128 r". 274. 

Vrije v. S .. nr. 177, 2, 9 okt. 1700, nr. 180, 27 juli, 3 aug., 17 sept. 1709. 

RB Nieuw kerkarch .. nr. 388, f" 4. 
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aan de grens gelegen Eede. waar zij reeds meer dan de helft van de 

bevolking uitmaakten. weinig respect voor de hervormde predikanten. Bij 

verschillende gelegenheden kwamen deze gevoelens tot uiting. 

Zo bijvoorbeeld bij het bezoek aan Aardenburg van een troep solda

len van de vrije compagnie van kapitein Melard uit Gent, die in Spaanse 

dienst waren. Ze waren op vrijdag 22 september 1702 Aardenburg bin

nengekomen en hadden op de galerij van de toren der Sint Baafskerk 

<<hun gevoegh gedaen. eenige glasen aen stucken geslagen en het loot 

wegh genomen». Dit was echter nog niet alles. «het erghste en onver

draeghlijcxsle» vond men. dat ze zo goddeloos geweest waren om «aldaer 

in de preclickstoel hun water te maecken, roemende sulcx in het uijt

trecken uijl de stadt met dese woorden, in de geuse preclickstoel ge

seeckt te hebben». Verder hadden ze een zitkussen dat in de kerk lag 

opengesneden, de zandloper van de preekstoel meegenomen. de bijbel 

vanaf de preekstoel op de grond gegooid, enkele kerkboeken weggenomen 

en die in de vaart geworpen en twee in rood leer gebonden boeken met 

grote koperen sloten, bevaltende het oude en nieuwe testament en de 

psalmen en toebehorend aan de hervormde kerkeraad gestolen. 

In een brief die aan kapitein IVlelard werd geschreven om deze 

kostbare boeken terug te krijgen, liet de Aardenburgse magistraat door

schemeren, dat het wel eens tot represailles zou kunnen komen en «wel

light sulck en diergelijcke handelingen aen de kercken van onse naburen 

op Spaensen bodem souden werden gepleeght». Daar dit de toestand 

maar zou verergeren en zij dat «niet geern sagen, alsoo alle kercken en 

saecken tot den godtsdienst behorende dienden ongemolesteert te blijven» 

was de magistraat levreden wanneer de boeken zouden teruggegeven 

worden, hetgeen later geschiedde. 

De beide Aardenburgse hervormde predikanten François Sohier en 

Jacobus Ratel voelden zich in de jaren 1702-1703, toen geregeld sol

daten de streek onveilig maakten, niet meer op hun gemak en hadden 

elders een bediening aanvaard. Om beurten moesten daarna enkele pre

dikanten van andere plaatsen 's zondags de diensten in Aardenburg komen 

leiden. Zij vreesden echter gemolesteerd te worden en voelden er daarom 

niet veel voor naar Aardenburg te komen, dat zo dicht bij de grens lag. 

Daarom schreef de magistraat op 7 augustus 1703 aan de intendant van 

de provincie Vlaanderen te Gent, Jacques Henry De CroonendaL Vicomte 

de Vlieringe, om de waarnemende predikanten een vrijgeleide te geven. 

Uit andere voorvallen bleek de vijandige houding eveneens. l'1aerten 

Titaljé, beenhouwer en burger van Sluis was op 23 januari 1708 in de 

omgeving van Sint Laureins, waar hij voor zaken naar toe was geweest, 

aangehouden door lgnatius van de Wiele en Jan Braekel, twee mannen 

die te voren in militaire dienst waren geweest en zich nu, volgens de 

Aard'enburgsc magistraal, onledig hi·elden met landloperij, stropen en 
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roven. Nadat Titaljé zijn paspoort had luten zien, hudden ze hem onder 

het uiten van «swaere en onchristelijcke expressien en bejegingen» ge

slagen en mishandeld en verscheidene malen gedreigd hem de hals te 

breken en zijn paspoort aan stukken le zullen scheuren. Terwijl ze zijn 

geld uit zijn zak haalden, hadden ze onder meer gezegd «een verbond 

met Godt te hebben gemaeckt van noijt zalig le willen worden, of al

voren hunne handen in 't geuze bloel le wassen.» 

Üp 19 december 1708 tussen 8 en 9 uur 's avonds waren drie 

inwoners van Brugge, Aernout Stolpaerl, Jan Janssen en Jan Assé. die 

in ,'\ardenburg langs de huizen kwamen venten met anijs, nabij de Kaai

poort door een soldaat dangehouden, gevangen genomen en in een huis 

binnengebracht. Een andere soldaal bedreigde hen daar met een bajonet 

zeggende : « J'vlet wien hout gij het, hout gij het met de F oulu honden 

van de geusen ? Draagt ghij het daar na toe 7» De Bruggelingen ant

woordden : «Wij houden het met godt, wij vercoopen het op het land». 

Later kregen zij hun tassen met een aantal blazen anijs die hen waren 

af genomen weer terug. ( 9 ). 

Van hervormde zijde was men ook gevoelig voor hetgeen de katho

lieken ten nadele van de hervormde godsdienst zouden kunnen inbrengen. 

\ Vanneer er onderling onenigheid was werd dit motief nogal eens aan

gevoerd om een spoedige oplossing te bereiken. 

In augustus 1714 was er onenigheid ontstaan lussen de magistraat 

en de hervormde kerkeraad van Aardenburg over de benoeming van 

ouderlingen en diakens. Men slaagde er niet in om tot overeenstemming 

le komen en omdat de ruzie «van veel gevolg en langdemig soude kun

nen wesen, mitsgaders groole onminne en verwijderinge veroorsaeken» 

kwamen dominee Ernst Engelhert Probsling en ouderling W illem Mars 

op maandag 15 oktober 1714 in de vergadering van de magistraat een 

oplossing bepleiten. Er werd een voorstel bevallende 10 punten ter tafel 

gebracht ter hekoming van rust en vrede, omdat de onmin waarin men 

leefde zou kunnen <slrecken tol een reden en oorsaek voor onse vijanden, 

de inwoonende en nabuerige Pausgesinde, om ons te bespotten en le 

verachten». Het geschil werd tenslotte bijgelegd. 

In februari 1720 werd geklaagd over de slechte betaling van de 

traktementen der hervormde predikanten en de exploitatiekosten der ker

ken, door de ontvanger van de kerkelijke goederen, Cornelis lman de 

Jonge, die te Sluis zetelde. Om hierin spoedig verandering te krijgen moli

veerde de Aardenburgse magistraal zijn verzoekschrift, door erop le wijzen, 

dat <reets veel ongemak en verachlerthcde in den godsdienst is ontstaan, 

( 9) GA Rcsol., 25 sept., 2 okt. 1702, 2 juli 1703, 20 dec. 1708. 

Corr., 27 sept. 1702. 6, 7 aug. 1703, 28 jan. 1708. 
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illlen 't welke in dese conjuncture des lijls is strekkende tol groolen aan

sloot, ja selfs verwijt van de pausgezinde, bij welke wij aangelegen zijn en 

selfs van de paapsgesinde die al een goel deel van OllSe ingezetenen zijn 
uijtmakende». 

Een gebeurlenis die Aardenburg in rep en roer bracht, echter in een 

lijd, dat er op godsdienstig gebied rust heerste, was, dat de meid van 

dominee Anthony van Deynse begir. januari 1732 was bevaller; en de 

dominee had toegegeven de vader van het kind le zijn, dit terwijl hij 

trouwbeloften had met een juffromv uit Vlissingen. De hervormde kerke

raad vond hel een schandelijk en ergerlijk geval en na uitvoerige proce

dures was de predikant uit zijn functie ontheven. Toen op I november 

1732 de kerkeraad uileindelijk besloot om aan de classis te verzoeken 

een nieuwe predikant le mogen beroepen. motiveerde men dit verzoek 

4'alsoo eensdeels de Aardenburgse gemeijnte geen langen uijtstel en vermag 

en anderdeels den spot en laster van de nabuerige en ingesetene Rooms

gesinden dagelijks aangroeyl ». De predikant werd als gevolg van een 

hogere kerkelijke beslissing in juni 1733 na openbare boetedoening weer 

in zijn functie hersteld. ( 10
). 

Een tweetal voorvallen laten zien hoe te Eede de houding van som

mige katholieken was legenover de hervormde predikanten aldaar. 

ln de nacht van 19 op 20 juni 1714 was te Eede een diefstal 

gepleegd len huize van dominee Tollenaer. De dief had in de oven die 

builen in de tuin uilkwam een gat gemaakt en was daardoor in het 

achterhuis gekomen. Daarna had hij de builendeur open gedaan en was 

er met het wasgoed van de predikant en nog enkele andere goederen 

vandoor gegaan. Na de zaak onderzocht le hebben !iel men de verdenking 

vallen op dominee's katholieke buurman .Jan Plavijt en zijn vrouw Pieler

nelle Koeke, die op het kerkhof naast de predikant woonden en die een 

zoontje hadden, Bernartie genaamd. De reden \Vaarom men hen verdacht 

was, dat de opening in de oven zo klein was, dat daar onmogelijk een 

volwassen persoon doorheen kon kruipen, zodat die inbraak niet anders 

dan met behulp van een kind kon zijn geschied. De verdachten werden, 

nadat men het kind had uitgehoord, op een wagen naar het gevang in 

Sluis gebracht. Zelfs de buurman had hier dus weinig respect voor de 

hervormde predikant. 

Dominee Rudolphus Thoma had hel in 1727 eveneens met enkele 

van zijn katholieke dorpsgenoten te stellen. lierhaalde malen had hij al 

(10) HG ; Kerk. hand., 18. 19 aug., 4. 16 sept. 1714, 9. 10 jan .. 9 febr .. 13 mrt., 

1. 17 nov. 1732, 15 juni 1733. 

GA ; Resol., 15 okt. 1714. 

Corr., 12 febr. 1720. 
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geklaagd, dat hij «eenige tijd herwaerts in zijne geruste bewoninge van 

de parochiegrond en erve, die hij als preelicant beneHens zijne voorsaeten 

altijd vrie en ongestoort had genooten. op verscheiden tijden en manieren 

daar in was gesloort geworden door een Pieter de Smid van de Roomse 

Religie zijnde, landman, woonende op de Parochie van St. Baavs». Pieler 

de Smld dreef zijn koeien en paarden dikwijls los en ongebonden over 

de kerkbrug, het kerkhof en de grond die bij de kerk en de pastorie 

hoorde en maakte daarvan een uitweg naar zijn gepacht land, terwijl er 

een eigen uitweg bij dat land behoorde. De predikant had de eigenaar 

van het land, Jacob Dattijn, gelast om Pieler de Smid aan te zeggen, 

dat hij deze doorgang niet meer mocht gebruiken en de bestaande uitweg 

moest nemen, doch toen er geen gevolg aan werd gegeven een schutting 

geplaatst. Dezelfde dag nog, Legen de avond, werd die schutting door 

de knecht van Pieter de Smid, die zei dat hij orders had van zijn baas, 

en nog twee personen omver gesmeten en werden de paarden er weer 

doorgedreven. Pieter de Smid maakte er nu een gewoonte van om zijn 

paarden op zaterdagavond langs de nieuwgemaakte uitweg naar zijn land 

te brengen en ze op zondagmorgen met veel lawaai langs de kerk de 

brug over te drijven, juist wanneer de kerkdienst van de hervormden zou 

beginnen of wanneer die bezig was, «lol interruptie van de vrie en geruste 

oefeninge van de openbare godsdienst, versmadinge van de waare gere

formeerde religie ende groote ergernis der gemeente». Het opvallende was 

wel, aldus de predikant, dat de paarden verder de hele week op dat 

land bleven lopen. De koster werd naar Pieler de Smid gezonden, die 

verklaarde, dat hij het zonder opzet had gedaan. De zondag daarop 

echter toen de paarden weer gehaald werden juist toen de kerkdienst zou 

begmnen, stelde hij zich met zijn paard op voor het huis van de predikant 

en bleef daar geruime tijd staan in het gezicht van de kerkgangers. Predi

kant en kerkeraad vonden diL «sulke anhoudende bespottinge van predicnnt 

en des selvs dienst» dat zij de hoofdman van Onze Lieve Vrouw Bezui

den, Abraham de Bever, inschakelden. Toen ook dit geen resultaat had 

tn de daarop volgende zondag de paarden, nu bij het uitgaan der kerk 

weer langs kwamen en dit ook nadien bleef plaats vinden, werd een klacht 

ingediend bij het Vrije van Sluis «tol weeringe van soadanige Paapse 

stoutigheden en voorkominge van eenige onlusten en ongevallen». (1 1
). 

Uit het vorenslaande zou men kunnen opmaken, dat er in het grens

gebied een gespannen sfeer heerste. Toch was dit niet zo. Alleen wanneer 

het godsdienstkwesties betrof stond men nogal scherp legenover elkaar. 

In het gewone dagelijkse leven was de sfeer beter en op ambtelijk vlak 

was er een behoorlijke samenwerking. Toen tijdens de Spaanse Successie-

(11) RZ Vrije v. S., nr. 380, 5 aug. 1714, 14 sept. 1727. 



oorlog contributies werden gevorderd, was daarover regelmatig contact 

lussen de Aardenhurgse magistraal en die van Maldegem. In juni 1704 

werd daarover met baljuw Zoetaert te ~1aldegem een conferentie ge

houden en in september van dat jaar kwamen burgemeester De Brabander 

van Maldegem en burgemeester Zulterman van Aardenburg samen in de 

herberg «De Flesse» aan de grens te Eede om overleg te plegen. 

Eind augustus 1721 had Pieter Barens de pachter van het «calcijde

gelt» te Aardenburg, op een onbehoorlijke manier het «calcijdegelt» ge

vorderd voor de wagen van baljuw Zoetaert van Maldegem en daarbij 

de strengen van de wagen doorgesneden. Hij werd op 1 september 1721 

door de Aardenburgse magistraal veroordeeld tot een boete van 1 rijks

daalder en een schadevergoeding van tien stuivers aan baljuw Zoelaert. 

Op 25 september 1721 was er te Maldegem een bijeenkomst tussen 

burgemeester Christiaan van Dongen en griffier Laurens Nemegheer als 

vertegenwoordigers van de Aarde11burgse magistraat enerzijds en de sluis

meesters van de watering van Slependamme anderzijds over het maken 

van een rabot en tragels en het uitdelven van de watering. Van Aarden

burgse zijde werd de wens naa;- voren gebracht om «met presentatie van 

vrienlschap in goede correspondentie met die van de wateringe le leven», 

waarop door de sluismeesters werd geantwoord, «dat zij bereyt waren in 

goede correspondentie met de magi~traet te leven en daar van blijk gegeven 

haddell in het leggen harer sluyze». 

Aan verzoeken tot het opsporen van misdadigers en hun uitlevering, 

om medewerking bij opheldering van diefstallen en dergelijke werd weder

zijds steeds gevolg gegeven, zo bijvoorbeeld door de Aardenburgse ma

gistraal in juni 1727 bij een diefstal in de kerk van Sint Margriete, in 

augustus 1730 bij een drievoudige kindermoord le Lovendegem en in mei 

J 731 bij een paardendiefstal te Sint Laureins. 

De chirurgijn van f\1aldegem Jan van Varnewijck bijvoorbeeld, ver

richtte op maandag 27 augustus 1736 te Aardenburg een operatie. In 

tegenwoordigheid van een burgemeester, de griffier en een schepen, werd 

door hem een been afgezet van lan Dathijn. Volgens de getuigenis van 

de chirurgijns van Staatse zijde die daarbij tegenwoordig geweest waren 

en hadden geassisteerd, had hij zich daar met lof en nauwgezetheid van 

gekweten. 

Deze voorbeelden van wederzijdse contacten zouden met meerdere 

andere kunnen worden aangevuld. en bewijzen, dat over het algemeen 

in niet-kerkelijke zaken. de verstandhouding tussen de bewoners aan beide 

zijden van de grens goed was. ( 12
). 

(12) GA: Resol.. 23 juni. 11 sept. 1704, I. 29 sept. 1721. 18 juni 1727, 

10 aug. 1730. 30 mei 1731, 3 sept. 1736. 
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GEESTELIJKEN EN MISSIONARISSEN 

Bij het begin van de 18de eeuw was Petrus de Corte pastoor van 

i'1iddelhurg. Benoemd als zodanig in 1689. heeft hij gedurende het eerste 

kwart van deze eeuw zijn slempel gedrukt op het parochiële leven. 

In het jaar 1700 liet hij ten noorden van Middelburg een polder indijken. 

clie daardoor de naam van Papenpolder kreeg. Zijn voorkeur voor de 

assistentie in zijn parochie ging uit naar de carmelieten in plaats van 

de recollecten. Had diL reeds in 1691 tot verwikkelingen aanleiding gege

\'en. nu werd ook een camwliel benoemd lol missionaris voor het Staatse 

gebied. terwijl voordien de missionarissen recollecten waren. Hierin moet 

zeer zeker pastoor de Corte de hand hebben gehad. 

Nadat het ambt van deken door het vertrek van Jan Frans Kerremans 

bijna een jaar onven·uld was geweest, werd hij op 22 februari 1715 door 

de vicarissen-generaal. die vanwege het vacant zijn van de bisschopszetel 

te Brugge tijdelijk met het hestuur van het bisdom waren belast. tot 

deservitor van het dekenaat Aardenburg aangesteld. Aangezien later niet 

meer over een waarnemend deken werd gesproken, schijnt deze waarneming 

blijvend te zijn geweest tot zijn dood. Hij overleed op 72-jarige leeftijd 

en werd op 26 april 1725 te Middelburg begraven. waarhij de uitvaart

dienst werd gehouden door aartspriester van Vijve. Als deken werd hij 

reeds met ingang van 1 mei 1725 opgevolgd door de pastoor van Lembeke. 

Joannes van 'Vv' est. 

Petrus de Corte werd als pastoor opgevolgd door Petrus .Jacobus 

Warlop. Deze was gehoortig van Menen en wereldgeestelijke van het 

bisdom Brugge. Tevoren was hij vanaf 5 april 1724 pastoor-missionaris te 

Sluis geweest. Op voordracht van de graaf van Middelburg en na vooraf

gaand examen werd hij door bisschop I lenricus Josephus van Susteren 

op 16 juni 1725 benoemd lol pastoor en cantor van Middelburg. Zoals 

gebmikelijk werd aan de deken of diens plaatsvervanger opdracht gegeven 

om de eed af te nemen en de nieuwe pastoor in het bezit te stellen van 

zijn parochie. Dit moest gebeuren met de plechtigheden die in dergelijke 

gevallen gebmikelijk waren. in tegenwoordigheid van alle personen die 

ter plaatse een openhaar amht hekleedden en van de parochianen. 

Pastoor Warlop bediende het amht gedurende 10 jaar tot 21 februari 

1735. op welke datum hij 's morgens om vijf uur op 41-jarige leeftijd 

te Middelburg overleed. !lij werd op 25 februari 1735 met de hoogste 

dienst in de kerk van Middelburg begraven. ter rechterzijde van het 

altaar van Onze Lieve Vrouw. waar een grafsteen werd aangebracht. 

De laatste maanden voor zijn dood moel hij ziekelijk zijn geweest. 

want toen reeds werden de parochieregisters niet meer door hem bijge

werkt. Overigens was pastoor \ Varlop vrij slordig hij het optekenen der 

dopen. huwelijken en begravingen. met name waar het er om ging erhij 
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te vennelden of de personen van Staals gebied afkomstig waren, dit in 

tegenstelling tol zijn opvolger. Joannes J. Maeyens, die dit in heel 

duidelijk schrift wel deed. 

Gedurende zijn pastoraat waren te ~1iddelburg ook woonachtig Maria 

Elisabeth W arlop en lsabella Theresia Warlop. Zij waren nogal eens 

getuige bij huwelijken van Staatse katholieken. Waarschijnlijk waren het 

twee zusters van de pastoor die voor de huishouding zorgden . 

.Joannes Maeyens werd op 22 februari 1735 door de bisschop van 

Brugge tot deservi'tor aangesteld en bleef met de waarneming te T'vliddel

burg belast lot de benoeming van de nieuwe pastoor Cornelis Franciscos 

Massot op 14 december 1736. Hij werd daarna benoemd lot pastoor Le 

Meelkerke en moet begin februari 1737 uit i'-1iddelburg zijn vertrokken. 

Hel duurde nogal enige tijd voordat een nieuwe pastoor was benoemd. 

Door de prins d'lsenghien. graaf \'an Middelburg, was het pastoraat van 

Middelburg toegekend aan Joannes Remees. een priester van het bisdom 

Gent. Onder overlegging van de betreffende voordracht van 15 maart 

1735 verzocht deze aan bisschop van Susteren om als zodanig benoemd 

te worden. De bisschop liet daartoe de synodale examina:toren van het 

diocees bij elkaar roepen om samen met hen Remees te ondervragen. 

Na dit onderzoek verklaarden zij, dat Remees voor dit ambt niet geschikt 

was. Deze diende daarop een verzoek in bij de bisschop. om een jaar te 

mogen doorbrengen aan de universiteit te Leuven, ten einde zich verder 

voor dût ambt te bekwamen. omdat hij vernomen had. dat het pastoraat 

van i'-1iddelburg zeer moeilijk was. daar de parochie was gelegen aan 

de grens van protestants gebied. Na raadpleging van de synodale exami

natoren stemde de bisschop er op 11 juni 1735 in toe, voor deze ene 

keer de gevraagde gunst te verlenen, op voorwaarde dat Remees een 

vol jaar aan het vigiliaans college te Leuven zou verblijven en zich 

onder leiding van professor Danes ijverig zou toeleggen op de theologische 

studie en vooral op die van de ]-J. Schrift. Ook moest hij zich toeleggen 

op de beoefening van de deugden en dan een nieuw examen afleggen 

om te zien of hij door zeden en studie waardig werd bevonden het ambt 

te vervullen. Klaarhlijkelijk is dit laatste niet het geval geweest. want niet 

Joannes Remees werd benoemd. doch Cornelis Franciscos l'vlassot. C3
). 

In de aanvang van de 18"" eeuw treffen we te Middelburg geen 

missionarissen aan. Sinds de recollect. pater Benedictus Bels, in 1698 

(13) VERSCJ-IELDE. Gesch. Mid .. Mz. lBO. 173. 
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vertrokken was. schijnt pastoor de Corle zelf het missiewerk op Staats 

gebied te hebben uitgeoefend. Bekend is. dal hij in het eerste halfjaar 

van 1701 mel toestemming van de Staatse overheid iedere zondag naar 

Sluis ging om de H. l\1is op te dragen en ook andere herderlijke functies 

uitoefende. Op zon- en feestdagen werd hij dan te Middelburg ver

vangen door een pater carmeliet. 

Ofschoon de paters carmelieten van het klooster te Brugge wel in 

i\'liddelburg kwamen helpen bij de zielzorg, is in de eerste jaren na 1700 

niet gebleken. dat zij ook het missiewerk deden op Staats gebied. Op 

27 augustus 1702 vinden we te Middelburg pater Bavo a S. Francisco. 

Hij was geboortig van Gent en overleed te Gent op 23 juni 1711 in de 

leeftijd van 42 jaar. na 22 jaar geprofest en 18 jaar priester te zijn 

geweest. Op 13 juni 1707 was er pater Guilielmus a S. Livino Schee

maecker. e\·eneens geboren te Gent. die echter reeds ruim een jaar 

later op 35-jarige leeftijd te Brugge overleed op 12 oktober 1708. na 

13 jaar geprofest en 11 jaar priester te zijn geweest. Beiden waren 

getuige bij een huwelijk te I'1iddelhurg van personen van Staàts gebied. 

Het dekenaal visitatieverslag van 3 juni 1710 vermeldt. dat als helper 

van cle pastoor. te Middelburg aanwezig was pater Bonifacius a S. Alberto 

van Damme, geboortig van 'J\1 ervik. Hij overleed reeds een maand later 

op 44-jarige leeftijd te Brugge na 24 jaar geprofest en 20 jaar priester 

te zijn geweest. 

Opvallend is. dat de paters carmelieten die kwamen assisteren, slechts 

voor korte tijd naar Middelburg kwamen en dat zij ook niet oud werden. 

Dit laatste was een algemeen verschijnsel in die lijd. Door ziekten, een

zijdige voeding en slechte hygiënische toestanden was de gemiddelde 

leeftijd der bevolking niet hoog en was hoge ouderdom onder de mensen 

van die tijd zeldzaam. 

Eerst op 7 juni 1710 werd melding gemaakt van een carmeliet die 

missionaris was voor Aardenburg en omstreken en wel van pater Bertinus 

fl S. Joanne. in de wereld .loannes Bertinus Deltour, die toen getuige 

was bij een huwelijk van twee Aardenhurgse katholieken. I lij werd door 

de vicarissen-generaal van het bisdom Brugge op 25 september 1710 

aangesteld als hel per van de pastoor van Middelburg om onder diens 

toezicht. doch onder eigen verantwoordelijkheid, naar best vermogen het 

missiewerk uil te oefenen in de stad Aardenburg, le Eede en Sint-Kruis, 

in de Beoostereede- en lsabellapolder en in andere plaatsen daaromtrent: en de 

sacramenten toe te dienen volgens de praktijk zoals die lol dan if.oe werd 

gevolgd <"n voor zover hij. gezien de omstandigheden, daartoe in staat 

was. De aanstelling gold voor onlwraalde Lijd en wel totdat hij zou 

worden teruggeroepen. De missionaris kwam niet ten laste van de kerk 
van M;(lrlelhurg. 
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Pater Bcrtinus was te Antwerpen geboren in 1676, trad toe tot 

de orde van Onze Lieve Vrouw van de berg Carmel en werd op 5 maart 

1704 door bisschop \Villem Bassery van Brugge voor een periode van 

2 jaar toegelaten tol de uitoefening van het biechthoren en het prediken 

van Gods woord. Hij verrichtte zijn werk vanuit het klooster te Brugge. 

Na zijn aanstelling tot missionaris bezocht hij bijna dagelijks de 

kart:holieken op Staats gebied. Hij verzorgde de dopen, huwelijken en 

begravingen van Staatse katholieken te Middelburg, maar hielp ook bij 

de zielzorg aldaar, wanneer de pastoor afwezig was. Oe huwelijken van 

Middelburgse ingezetenen bijvoorbeeld werden door pater Bertinus «ex 

commissione» voltrokken. Op 1 februari 1719 kreeg hij officieel toestem

ming van Staatse zijde om te mogen missioneren, doch plaatselijk ging 

dit niet overal even gemakkelijk zoals reeds werd vermeld. Vanaf 1 mei 

1724 werden door pastoor de Corte. wellicht omdat zijn gezondheids

toestand dit bezwaarlijk maakte. geen huwelijken meer voltrokken. Pater 

Berlinus zegende toen tot aan de dood van pastoor de Corte alle huwe

lijken «ex commissione» in. Hij woonde te i"-1iddelburg evenals zijn moeder 

Joanna Soblet, die op 2 mei 1722 in de kerk van Middelburg in de 

kapel van het H. Kruis werd begraven, vóór de biechtstoel van haar 

zoon. Lij bereikte de voor die tijd zeer hoge leeflijd van 92 jaar en werd 

met de hoogste dienst begraven. Dit moet aldaar wel een bijzondere 

gebeurtenis zijn geweest, waarhij ook wel vele Staatse katholieken aan

wezig geweest zullen zijn. 

Pater Bertinus is gedurende bijna 25 jaar missionaris geweest. We 

tTeffen hem voor het laatst aan op 10 april 1734 en kort daarop moet 

hij weer zijn teruggekeerd naar zijn klooster te Brugge, waar hij op 

20 februari 1738 overleed in de ouderdom van 61 jaar, na. 42 jaar 

geprofest en 38 jaar priester te zijn geweest. 

Ook nadat een pater carmeliet als missionaris voor de streek van 

Aardenburg was aangesteld. treffen we in Middelburg nog andere paters 

carmelieten aan die kwamen assisteren. Op 6 februari 1712 vinden we 

de palers Petrus Neveja.ns en Sanderus !'-1artens opgetekend als getuigen 

bij een huwelijk, op 5 november 1713 wordt een «pater sacrista carme

lita» vermeld. op 15 november 1725 treffen we te Middelburg aan pater 

Cornelius, die getuige was bij het huwelijk van de nieuwe koster Joseph 

1-lespespaen met Anna Theresia Steenkiste eri op 19 maart 1731 wordt 

zelfs met toestemming van pastoor Warlop in de kerk van de carmelieten 

Le Brugge ten overslaan van de prior van het klooster aldaar. pruter 

Eliseo a S. Josepho, een huwelijk voltrokken van 2 Middelburgers. Er 

was dus wel een hechte band tussen de Brugse carrnelieten en 1'-'liddelburg. 

Na pater Bertinus werden geen paters carrnelieten meer als mis

sionaris voor Staals gebied aangesteld. Wat de reden daarvan is geweest 

i;, niet bekend, doch mogelijk is het dezelfde reden geweest die de palers 
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capucijnen van Brugge er in 1724 toe had genoopt. na het overlijden 

van pater Fulgentius Bruis. geen leden van hun orde meer voor het 

missionarisambt te Sluis beschikbaar te stellen. Zij oordeelden dat het 

alleen wonen. een huishouding verzorgen en gekleed gaan in burger

kleding niet strookte met hun roeping. (14
). 

Kort na het vertrek van pater Bertinus in het voorjaar van 1734. 

werd er een wereldgeestelijke tot onderpastoor van Middelburg benoemd 

in de persoon van Joannes l\1aeyens. Het is waarschijnlijk, dat hij ook 

diens taak als missionaris voor het Staatse gebied heeft overgenomen. 

echter voor niet lang. want zoals reeds vermeld. werd hij op 22 februari 

1735 na de dood van pastoor \Varlop tot deservitor benoemd. Kennelijk 

is ·toen in zijn plaats als onderpastoor aangesteld .Toannes Driest. want 

deze blijkt te Middelburg werkzaam te zijn geweest in de jaren 1735-1737. 

Voor het eerst wordt hij vermeld op 12 augustus 1735 en voor het laatst 

op 5 november 1737. Gedurende die periode is hij klaarblijkelijk ook de 

missionaris voor het Staatse gebied geweest. want op 12 november 1735 

was hij getuige bij een huwelijk van twee katholieken uit Aardenburg 

en op 12 augustus 1735 en 5 november 1737 doopte hij een kind te 

Eede, dat in stervensgevaar verkeerde. 

Met de benoeming van de nieuwe Middelburgse kanunnik Antonius 

Hennequin tot missionaris in 1737 wordt dan een periode afgesloten. 

waarin de missionarissen reguliere geestelijken waren en wel van 1683-1698 

paters recollecten en van 1710-1734 paters carmelieten. De kloos.ters van 

Bmgge waren het die hun religieuzen voor deze taak afstonden. (1 5
). 

Naast de pastoor en de missionaris waren er in Middelburg ook nog 

de kanunniken. Sedert in 1699 de diensten waren hervat. waren in Miel

elelburg kanunnik .Jacobus Malapert en Joannes Theodorus HoevenagheL 

In 1700 kwam daar kanunnik Joannes Baptista Schol!e bij, die op 18 

mei 1694 reeds met kanunnik Marlinus Tombeur overeenstemming had 

bereikt over de ruil van het ambt. doch eerst op 19 juli 1700 daarvoor 

toestemming kreeg van de prinses cl'lsenghien. de gravin van Midclellmrg. 

(14) RG Par. reg. Mid .. nr. 8. huw. 27 aug. 1702. 13 juni 1707. ï juni 17JO.: 

nrs. 13. 14. 15. huw. 6 febr. 1712. 5 nov. 1713, 15 nov. 1725, 9 maart 

1731, ov. 2 mei 1722 ; nrs. 16 en 17, geh. 6, 10 april 1734. 

RB Nkuw kcrkarch .. nr. 388, f" 15 r0
, 16 v": nr. 391. f" 2. 

BB Acta, nr. B 46, f" 241 ; nr. B 45, blz. 125, nr. B 50, f" 129 r". 

De persoonlijke gegevPns betreffende de paters carmelieten W<'rden welwillend 

verstrekt door patN Andreas Pikkernaal van lwt Nederlands Carmelitaans Instituut 

te Merkelbeek in Ned. Limburg. 

( 15) BB : Acta. nr. B 53, f" 299 v". 

RG : Par. reg. i\1id. nr. 17, geb. na 24 nov. 1734. 12. 21, 27 aug. 1735, 25 jan .. 

11 febr. 1737, 13 aug., 5 nov. 1737; huw. 1 febr .. 12 nov., 11 dec. 

1735, 1 jan. 1737 : ov. 25 nov. 1734-1 febr. 1737. 
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Vier jaar later, op 29 oktober 1704. ruilde een andere kanunnik van 

t'1iddelburg, Jacques Frans Raeshanck. die de laatste jaren niet meer 

in Middelburg verbleef. zijn ambt met Pierre André Delcambe, een jonge 

geestelijke van het bisdom Gent. Oe graaf van Middelburg, Louis de 

Merode de Montmorency, prins d'lsenghien, verleende zijn goedkeuring 

aan deze ruil op 26 november 1704. 

Kanunnik Hoevenaghel en kanunnik l\1alaperl stierven reeds spoedig 

en werden te Middelburg begraven respectievelijk op 6 juni 1701 en 

31 januari 1706. Over kanunnik l\1alapert was in voorgaande jaren onder 

het volk met veel ergernis gesproken. Het was voorgekomen, zoals bij 

de kerkvisitatie van 2 juli 1703 door de pastoor en kanunnik Scholle 

werd verhaald, dat hij naar het altaar was gegaan om het H. Misoffer 

op te dragen. nadat hij de mensen scheldwoorden naar het hoofd had 

~eslingerd. 

In feite bleef dus alleen kanunnik Schalie over. De jonge kanunnik 

Delcambe heeft wellicht nimmer zijn amht te Middelburg vervuld. want 

er wordt aldaar geen enkele keer melding van hem gemaakt. Kanunnik 

Sd10lle is tot zijn overlijden in Middelburg gebleven. Hij was verschillende 

malen getuige bij huwelijken van mensen van Staats gebied. zoals op 

1 november 1703, 4 maart 1709 en 2 juni 1716 of peter bij geboorten 

zoals op 5 oktober 1717. 13 augustus 1721, 14 en 18 juli 1722. 28 februari 

1724, 2 maart 1730 en 24 november 1729. Ook over hem waren er 

klachten. In het verslag van de kerkvisitatie van 1 juni 1716 vermeldde de 

pastoor-deken. dat het nodig was geweest kanunnik Scholle een terecht

wijzing te geven. doch dat dit niets had uitgehaald. Bij de kerkvisitatie van 

21 april 1733 zei kerkmeester Sebastiaan Vercruysse, dat de kanunnik 

zich niet behoorlijk gedroeg. Ook pastoor \Varlop en de pater-missionaris 

hadden klachten over hPm. Zij zeiden dat hij dik\\ijls de herberg «De 

Merminne» bezocht waar .Judocus Lammens woonde, die al twee jaar zijn 

pasen niet had gehouden. Deze was getrouwd met lsabella Sparrens aan 

wie kanunnik Scholle geregeld een bezoek bracht. Men verdacht hem er 

zelfs van de oorzaak te zijn van de zwangerschap van die vrouw, want toPn 

genoemde lsahella in het kraamheel lag, was de heer Scholle daar de 

gPhrle nacht bij gebleven en had dingen gedaan waarover de vroedvrouw 

zich schaamde. Zij durfde zelfs haar werk niet goed doen, vanwege de 

aanwezigheid van de kanunnik. 

Deken .Joannes Pignet, pastoor van Oedelem, die dit en vele andere 

dingen hoorde bij zijn kerkvisitatie op 21 april 1733, begaf zich toen naar 

het huis van de heer Scholle om hem te berispen, doch een knecht \'art 

hem deelde de deken mee, dat de kanunnik niet thuis was. De deken had 

echter een sterk vermoeden dat hij wel thuis was, hetgeen ook door anciPren 

werd bevestigd. Deken Fignet sprak ook mei Judocus Lammens, doch <leze 

zei geen klachten te hebhen over de pastoor. 
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Joannes Baptista Scholle overleed kort na pastoor 'vVarlop op 63-

jarige leeftijd op 22 juni 1735 E'n werd op 24 juni hegraven in de kerk van 

l\1iddelburg achtPr het altaar van Onze Lieve Vrouw. De plechtige uil

\'aartdiensl WE'rd eer~t gehouden op 11 juli 1735. 

De kanunniken die in Middelburg verbleven, hadden daar een woning 

van de kerk tot hun beschikking waarvoor ze huur moesten betalen en die 

ze moesten onderhouden. Gezien het gedrag van de kanunniken Malapert 

en Scholle waren zij in Middelburg ook in deze periode niet direct een 

voorbeeld voor de parochianen. es). 

KERKELIJK LEVEN 

Vanaf 1706. na de dood van kanunnik Malapert. werden de diensten 

der kanunniken te l\1iddelhurg, zoals die waren voorgeschreven. niet meer 

onderhouden, doordat sommige kanunniken niet ter plaatse woonden mede 

doordat de financiële middelen der kerk niet toereikend waren en door 

andere redenen. Van de 6 kanunniken die er behoorden te zijn was er van 

1706 lot 1735 slechts één die resideerde. Dit is gedurende nagenoeg de 

gehele 18de eeuw zo gebleven. 

Tevoren hadden de pastoor en kanunnik Scholle hij de kerkvisitatie 

van 2 juli 1703 er al tegen deken Kerremans over geklaagd, dat kanunnik 

l\1alapert slechts zelden verscheen hij de uitvoering der getijden. 

Bij de kerkvisitatie van 18 september 1708 bleek. dat er op zon- en 

feestdagen onder de vroegmis geen godsdienstonderricht werd gegeven. Oe 

deken drong er echter op aan om nauwgezet godsdienstonderricht le 

geven, vooral wegens de toeloop van volk uit de omliggende plaatsen van 

Staats gebied. Dit onderricht ..wu moeten geschieden gedurende de hoog

mis en in de namiddag voor en na de vespers. Bij de volgende visitatie op 

2 juli 1709 was er wal de vroegmis betreft nog niets verandt:rd. Ook onder 

de hoogmis werd er slechts zelden godsdienstonderricht gegeven behalve 

gedurende de vasten. \Vel werd na de middag vóór de vespers cate

chismusles gegeven. Kanunnik Scholle wist te vertellen. dat godsdienst

onderricht tijdens de hoogmis de laatste tijd meer voorkwam. 

Op 1 juni 1716 was de toestand aldus. dat onder de hoogmis door 

pastoor de Corte werd gepreekt en op de tweede zondag van de maand 

door pater Bertinus. Tijdens de vroegmis werd door de pastoor catechis

musles gegeven, Ierwijl op iedere zon- en feestdag 's middags de cate-

(16) RG Kcrkarch. Mid., nr. 23, 19 juli 1700, 2ó nov. 1704. 

Kcrkarch. Eeklo, nr. 4, visitatie Mid., art. 9 pastoors. 

Por. reg. Mid., nr. 8 ov. 6 juni 1701. 31 jnn. 170ó; 

nrs. 13, 14, 15, passim. 

RB Nieuw kerkarcl.., nr. 388, [" 15 r0 
; nr. 391, f" 2. 
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chismus werd uitgelegd door de pastoor en pater Bertinus. Ook op de 

woensdagen, het gehele jaar door. werd door de pastoor 's morgens om 

negen uur catechismusles gegeven en gedurende de vasten gebeurde dit 

iedere dag 's morgens om acht uur. Op zon- en feestdagen werd de vroeg

mis gedaan door kanunnik Scholle, die uit de kerkelijke goederen daarvoor 

een jaarlijkse vergoeding van E 25.,_...,_,_..., Vlaams ontving op voorwaarde, dat 

hij op die dagen in alle officies zou assisteren en zingen. 

Uit het uitvoerige verslag der kerkvisitatie van 21 april 1733 van 

deken Joannes Fignet. pastoor van Oeclelem, die de overleden deken 

Joannes van West, pastoor van Lemheke. op 2 september 1732 was 

opgevolgd, bleek dat kanunnik Scholle nog steeds op zon- en feestdagen 

de woegmis las en daarvoor toen een jaarlijkse vergoeding van E 40.,......._"....... 

Vlaams ontYing. Onder de hoogmis werd het volk onderricht hetzij door 

te preken, hetzij door het uitleggen van de catechismus. Ook onder de 

vroegmis werd regelmatig catechismusonderricht gegeven. Ten aanzien van 

het houden van de vespers en lauden op de vastgestelde uren op de zon

en feestdagen was men niet zo positief in zijn uitlatingen. 

Wat het biechthoren betreft gold als regel, dat de priesters buiten 

het geval van noodzaak. alleen in de kerk en altijd gekleed in superplie of 

albe met stool mochten biechthoren. Als het avond was moest er steeds 

een lamp branden en voor de vrouwen mocht er alleen biecht gehoord 

worden in een biechtstoel voorzien van traliewerk. 

Ofschoon werd aanbevolen, dat het huwelijk gesloten werd tijclem 

een plechtige H. Mis, gebeurde (ht in Middelburg niet. De pastoor be

loofde echter wanneer het mogelijk was dit te zullen doen, echter alleen 

wanneer het parochianen van Middelburg zelf betrof. Ook was het in 

Middelburg niet gebmikelijk, dat degenen die in het huwelijk traden, op 

dezelfde dag te biechte en te communie gingen. Ten aanzien van de 

katholieken van Staats gebied konden moeilijk vaste regels worden gesteld. 

Klachten over de pastoor en over pater Bertinus waren er in 1733 

niet. Er waren geen tekortkomingen en regelmatig werden de zieken 

bezocht. Door nagenoeg iedereen werd voldaan aan de voorschriften van 

de kerk aangaande de jaarlijkse biecht en communie. Er waren maar 

enkelen die hun pasen uiet hielden. 

Pater Bertinus had echter geen boek waarin de gelovigen van Staats 

gebied waren opgetekend. Hij beloofde wel er een te zullen aanleggen. 

doch de deken wees hem erop, dat hij die belofte reeds meerdere malen 

aan zijn voorganger had gedaan, doch dat hij ze tot nog toe steeds niet 

had vervuld. Ook bij de kerkvisitatie van deken Fignet' s voorganger op 

15 juni 1732. had de pater-missionaris hetzelfde antwoord gegeven. 

Dat het noodzakelijk was, dat door de missionaris een lijst van de 

katholieken die aan de overzijde van de grens woonden en aan zijn zorgen 

waren toevertrouwd werd opgemaakt. blijkt uit een aantal gevallen, waarin 

60 



soms de voornamen, soms de achternamen en wms beide niet bekend 

waren. Bij overlijdens kwam het met name bij katholieke vrouwen nogal 

eens voor. dat men de achternaam niet wist en alleen vermeldde wiens 

echtgenote was overleden. Bij dopen en overlijdens van kinderen zijn in 

de registers soms helemaal geen gegevens betreffende de moeder vermeld. 

doch werd er een ruimte opengelaten. Hieruit zou men kunnen conclu

deren, dat het contact lussen de missionaris en de Staatse katholieken niet 

veelvuldig was en de missionaris een aantal van zijn parochianen slechts 

oppervlakkig kende, ofwel dat de missionaris niet de moeite nam behoorlijk 

naar de identiteit van zijn parochianen te informeren. Deze onbekendheid 

strekte zich niet uil tot bepaalde plaatsen, doch kwam over het gehele 

gebied voor, uiteraard te Eede en Heille. waar het grootste aantal katho

lieken woonde, het meest, maar ook te Aardenburg, in de Bewestereede

en de Noordpolder. De meeste gevallen komen voor in de periode lot 1726. 

Men moet daarbij echter bedenken, dat dit een periode was waarin het 

missiewerk werd bemoeilijkt vanwege de tegenwerking die men toen van 

Staatse zijde ondervond. In latere jaren kwam het slechts sporadisch voor 

dat men de namen der mensen niet volledig kende. ( 17
). 

Koster was te i'v1iddelburg sedert 1693 Joseph Henneyn. I-lij was zeer 

dikwijls getuige bij huwelijken van katholieken van over de grens die 

veelal geen getuigen bij zich hadden, zo bijvoorbeeld bij alle huwelijken 

uit Aardenburg van 1702 tot 1710, maar ook bij veel andere uit I-leille, 

Eede, Cadzand en de polders. I-lij overleed te Middelburg op 55-jarige 

leeftijd en werd op 11 oktober 1723 met de hoogste uitvaartdienst, ge

zongen door de kanunniken, in de kerk van Middelburg begraven. I-lij 

werd opgevolgd door Joseph Hespespaen, die koster bleef tot aan zijn 

overlijden op 52-jarige leeftijd op 29 oktober 1750. Ook hij was vele 

malen getuige bij huwelijken van Staats gebied. 

Naast de koster waarmede de katholieken van over de grens bij dopen, 

huwelijken en begravingen stePels in aanraking kwamen en die dus een 

belangrijke functie uiloefende in het kerkelijk leven, waren er ook nog de 

vroedvrouwen. ?:ij dienden dik-wijls de nooddoop toe, hetgeen vooral voor 

de katholieken van Staats gebied van belang was. In die lijd was de 

kindersterfte hoog, de afstand naar Middelburg dikwijls groot en de 

wegen in het natte seizoen onbegaanbaar, zodat het niet eenvoudig was 

om de kinderen ten doop te brengen. Twee vroedvrouwen traden hier 

vooral op de voorgrond : Cornelia van den I-love, echtgenote van Egidius 

( 17) BIJ : nr. F 400, brief van nov. 1788 ; Acta, nr. IJ 53, f" 56. 

RG : Kerkarch. Eeklo, nr. 4, visilatle Mid., pastoors art. 2 t/m 10, registers 

art. 14-15 en 19-20. 

Par. reg. Micl., nrs. 8 t/m 17, passim. 

RB Nieuw kerkarch., nr. 388, f" 15 r0
, 16 v" ; nr. 3<.1 I. f" 2 ; nr. 392, f" 3 v". 
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Rochiers te Heille en Adriana de Weerdt. echtgenote van Petrus Verbiest 

te Eede. Camelia van den I-love verrichtte in de jaren 1728-1740 naast 

verscheidene nooddopen te Plliddelburg, de Noordpolder, de \Vaterhoek 

en de Beweslereedepolder 10 maal een nooddoop te Heilie en 1 maal te 

Eede. Zij overleed te I-leille op 60-jarige leeftijd op 4 april 1742. Adriana 

de W eerdt verrichtte van 1728 lot 1750 14 maal een nooddoop te Eede, 

verscheidene malen te Sint Kmis en Oen Biezen en 2 maal te I-leille. Zij 

5tierf te Eede op 16 september 1760 op 76-jarige leeftijd. 

Ofschoon de nooddoop in de regel door de vroedvrouwen geschiedde, 

gebeurde dit ook nogal eens door anderen, soms door de vader, maar 

meestal door nouwen, die wellicht hielpen bij de geboorte. In Eede 

kwamen omstreeks 1730 nog een tweetal vrouwen voor die wel eens een 

nooddoop verrichtten namelijk Livina de \Vaele en Suzanna Comelis. 

Bij huwelijken van katholieken van Staats gebied werd dikwijls dis

pensatie verleend, in de regel die van afkondiging, maar ook van het 

verbod lot huwelijksinzegening in de paas- of ad ventstijd en dispensatie 

wegens bloedverwantschap. Het gebeurde soms, zoals in 1708, dat paartjes 

die reeds voordien voor de hervormde predikant getrouwd waren, samen 

naar l\1iddelburg kwamen om op kerstavond voor de katholieke kerk te 

trouwen. Üp 29 maart 1712 werd zelfs een huwelijk kerkelijk ingezegend, 

dal al zeven jaar tevoren voor de hervormde predikant was gesloten. (1 8
). 

Het trouwen van katholieken van Staats gebied gaf ook in deze 

periode nog steeds zijn verwikkelingen. De hervormde diakonie van Eede 

mocht van ouds van de katholieken ter plaatse of van degenen van naburig 

Spaans Vlaanderen die ondertrouw kwamen doen of kwamen trouwen een 

rijksdaalder vorderen voor de armen. Nu was in 1705 de vergunning daar

toe in het ongerede geraakt. zodat er moeilijkheden waren bij het invor

deren van dit bedrag. Oe magistraat van het Vrije van Sluis besloot daarom 

op 13 juni 1705 opnieuw vergunning daarvoor te verlenen. 

Te Aardenburg was het in 1717 al niet veel beter. Gebleken was, 

dat de katholieken aldaar wanneer zij ondertrouw deden voor de hervorm

de predikant heel weinig of soms slecht geld gaven voor de armen <strek

kende lot bespotlinge van den kerkenraad en veraglinge vande aelmoes

sen». Degenen die op het stadhuis trouwden, in de regel de doopsgezin

den, waren verplicht een rijksdaalder te betalen. 

De hervormde kerkeraad beraadslaagde daarover in zijn vergadering 

van 6 maart 1717 en besloot een klacht in te dienen. Voor degenen die 

onder de jurisdictie van de stad vielen, zou aan de magistraat van Aar-

( 18) RG : Par. reg. Mid .. nrs. 13, 14, 15, ov. 11 okt. 1723. huw. 10 okt. 1718, 

29 mrt 1712, 24 dec. 1713. gcb. en huw. passim ; nr. 17, ov. 29 okt. 1750. 

4 apr. 1742, 16 sept. 1760, gcb. en huw. pass•m; nr. 8, huw. 24 dec. 

1708 en passim. 
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denburg worden gevraagd om een vast bedrag te bepalen en voor degenen 

die in de polders woonden zou dit aan de magistraat van het Vrije van 

Sluis worden gevraagd. De ouderlingen .Jacobus de Vriese en Laurens 

Nemegheer gingen naar de Aardenburgse magistraal en de diakens Dirk 

en Jacobus van den Berge naar die van het Vrije. Op 8 maart 1717 

bepleitten eerstgenoemden hun zaak, waarbij werd verwezen naar Eede, 

waar een rijksdaalder mocht gevorderd worden. De Aardenburgse magis

traat besloot het verplichte bedrag te bepalen op vijf schellingen Vlaams. 

Er mocht wel meer gegeven worden doch niet minder. 

Tot het doen van een dergelijk verzoek aan de Aardenburgse magis

traat was reeds eerder door de hervormde kerkeraad besloten, namelijk op 

28 april 1714. Aangezien er toen onenigheid was over het benoemen van 

ouderlingen, had dit echter geen gunstig resultaat opgeleverd. De katho

lieke bruidsparen hadden daaruit dus hun voordeel getrokken. 

Er dient hier opgemerkt te worden, dat de katholieken van Staats 

gebied daarna te ]'vliddelburg nog voor de katholieke kerk trouwden, zodat 

ze tweemaal moesten betalen. Hetzelfde was het geval bij begravingen. 

Oe katholieken van Heille weigerden in 1718 de kerkerechten te betalen 

aan de hervormde kerk van Aardenburg voor degenen die in I-leille slierven 

en in l\1iddelburg werden begraven. Zij motiveerden dit door te stellen. 

dat Heille onder I'1iddelhurg hoorde. doch de henwmde kerkeraad van 

Aardenburg stelde. dat 1-lcille lot de hervormde kerk van Aardenburg 

hoorde en dus ook de katholieken aan haar kerkerechten moesten betalen. 

Om zijn jurisdictie te slaven had de kerkeraad op 14 augustus 1717 

besloten om in de twee herbergen die Heille rijk was «een blokbussche 

le hangen lot het ontfangen der penningen den armen behorende». 

Officieel moest door de bewoners van het platteland aan de magis

traat van het Vrije van Sluis. onder belofte van het betalen van de 

rechten, toestemming worden gevraagd om een overledene naar l'vliddel

burg in Vlaanderen te ven'oeren. Een verzoek daartoe werd slechts zelden 

gedaan, zoals hijvoorbeeld ten hehoeve van de moeder van François Eelbo. 

burger van Sluis, op 28 januari 1718, voor het passeren van het grond

gebied van het Vrije. In de regel betaalde men de kerkerechten aan de 

grafdelver en vroeg geen toestemming. 

Dat hel echter nog herhaaldelijk gebeurde, dat men de overledenen 

naar Middelburg bracht orn begraven te worden zonder dal de rechten 

betaald werden. bewijzen de klachten van Jannis Verhage, schoolmeester, 

koster en doodgraver te Eede van 22 november 1710 en van Willem van 

I lecke, schoolmeester en voorzanger van Sint Kruis, wiens klacht op 13 

decernher 1718 door burgerneester en schepenen van het Vrije van Sluis 

werd hehandeld. B(~iden verzochten de rechten die zowel voor de armen 

als voor de graf(lelver moesten worden betaald bij parale executie van 

de erfgenamen te mogen invord(~ren, hetgeen werd toegestaan. Een en 
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ander noodzaakte de magistraat van het Vrije van Sluis er toe, om op 

18 februari 1729 een «Ordonnantie tegens het begraven der dooden op 

c:.ndere plaatsen, sonder bPtaald te hebben de kerkregten en het opgeven 

derselver naamen» uit te vaardigen. 

Van 1700 tot 1708 en van 1719 lot 1722 werden de katholieken 

die in Aardenburg waren overleden aldaar begraven, doch werd er in 

Middelburg voor hen een uitvaartdienst gehouden. Gedurende de periode 

1708-1715 werden de overleden katholieken van Aardenburg, 4 in getal. 

wel weer te fvliddelburg begraven. Het betrof hier alleen volwassenen. 

Vanaf 30 augustus 1722 werd er geregeld melding gemaakt van 

personen die te Aardenburg waren overleden en naar Middelburg wer

den overgebracht. \Ve moelen aannemen, dat er van toen af door de 

plaatselijke autoriteiten toestemming voor werd verleend. uiteraard na 

het betalen der kerkerechten aan de hervormde doodgraver. 

Wat het dopen betreft : ook nu nog werden de katholieke kinderen 

eerst door de hervormde predikant gedoopt en daarna te l'1iddelburg 

<~sub conditione» herdoopt. De doop door de hervormde predikant lever

de te Aardenburg soms moeilijkheden op «Lot grote ontstigtinge der 

gemeijnte» doordat het menigmaal voorkwam dat de getuigen geen leden 

waren der hervormde gemeente en soms minderjarig. Daarom werd op 

23 september 1713 door de hervormde kerkeraad van Aardenburg bepaald, 

dat dit moest veranderen. 

Wal het onderwijs betreft. zo de katholieke kinderen van Staats 

gebied, die meestal tot het mindergegoede deel der bevolking behoorden 

al naar school gingen. konden zij alleen terecht bij de hervormde school

meester. die in de regel levens koster en voorzanger in de kerk, dood

graver en lijkbidder was. Alleen voor wat 1-leille betreft kunnen de kin

deren in Middelburg naar school zijn gegaan. Daar werd school gehouden 

door de koster Joseph Henneyn, die daarvoor van deken Kerremans na 

het doen van een geloofsbelijdenis en het afleggen \"an de eed, op 

30 oktober 1696 vergunning had gekregen en later door lgnatius de Corte, 

een Bruggeling en mogelijk broer van pastoor de Corte, die eenzelfde ver

gunning verkreeg op 13 september 1704. lgnatius de Corte was van 

1701 tot 1714 ook wel eens getuige bij huwelijken. 

In Eede waar de bevolking in 1733 reeds voor het grootste deel 

katholiek was. haddeu de katholieken al zoveel invloed, dat men het 

waagde op 13 januari 1733, om een klacht in te dienen tegen de be

noeming van de schoolmeester Berent van Velpen tot hoofdman van de 

parochie Sinl Baafs. Blijkbaar was deze benoemd wegens gebrek 

aan betere hervormde kandidaten. Een aantal bewoners van Sint Baafs. 

te welen Mattheus Mabesoone, Jacobus van Leeuwe, Boudewijn 1'/laertens, 

Filippus van 1-loucke, Jan de Smedt. Care! T ack en Pieter Jacobs vonden 

dat de schoolmeester in zijn kerk en school veel dingen had gedaan die 
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niet door de heugel konden en daarom een benoeming tot hoofdman zeer 

nadelig was voor de parochie. ( 19
). 

In een gebied als de ~treek van Aardenburg, waar tussen de pro

lestanten reeds een beduidend aantal katholieken woonachtig was, kon

den gemengde huwelijken en overgang naar een andere godsdienst niet 

uitblijven. De veronderstelling is gewettigd, dat van de katholieken die 

zich hier hadden gevestigd er een aantal waren die de band met de 

kerk hadden verloren. Toch komt men daar tegenover gevallen legen 

van gemengde huwelijken, waarbij de kinderen te Middelburg katholiek 

gPdoopt werden. Zo bijvoorbeeld de tweeling van Jaarmes Mabesoone en 

Francisca Waulers uil Eed~. welke laatste hervormd was, die op 15 

augustus 1735 te I'1iddelburg werden gedoopt en het zoontje van Livinus 

Burmans en Sara Elias uit de Mauritspolder, welke laatste eveneens her

vormd was, dat op 16 april 1740 le Middelburg werd gedoopt. 

Bekeringen tot het katholicisme vinden we op 21 december 1718, 

toen Adriana Jacaha Broekmans uit Aardenburg die voordien hervormd 

was, onder voorwaarde katholiek werd herdoopt en op 22 augustus 1719 

toen Augustinus I-!ennings uit I-!eille met bisschoppelijke toestemming na 

zijn overgang tot het katholicisme trouwde met Anna Galle. Op 5 mei 

1734 werd te :rviiddelburg met toestemming van de bisschop na overgang 

lot het katholicisme herdoopt Elizabeth Archevecque, die vroeger in de 

hervormde kerk te Vlissingen was gedoopt. 

De hervormde kerkeraad van Aardenburg was, als steeds, attent op 

leden die neiging vertoonden lot de katholieke kerk over te gaan. Op 

12 maart 1707 besloot men om Anna de Kommer aan te spreken en 

haar te vragen naar de reden waarom zij haar kind niet in de hervormde 

kerk had laten dopen. Op 1 juli 1707 zou onderzocht worden of zij niet 

naar de katholieke kerk ging, terwijl men op 10 september 1707 besloot 

haar nogmaals aan te spreken. Als gevolg hiervan beloofde zij zich te 

gedragen zoals een hervormd lid paste, doch op 29 juni 1708 werd ge

rapporteerd, dat zij in legenstelling lot haar belofte niet meer kwam 

luisteren naar Gods woord, steeds afwezig ·was wanneer de deputatie 

(19) RZ Vrije v. S., nr. 179, 13 juni 1705; nr. 184, 28 jan. 1718; nr. 136. 

13 dcc. 1718; nr. 31. 13 jan. 1733. 

5 

Handschr.. n~. 1478. deel I [" 12'3 r" ; nr. 1489, ordon. 18 febr. 1729. 

GA Resol.. 8 maart 1717. 

HG Kerk. hand .. 6 maart 1717. 28 april 1714 e. v .. 19, 26 febr. 1718, 

14 aug. 1717, 23 sept. 1713. 

RB : Nieuw kerkarch .. nr. 417. f" 40 v", 71 v". 

RG : Par. reg. Mid .. nr. 8 huw. 13 Juli. 27 dcc. 1701. juli 1703 ; nrs. 13, 15. 

ov. 26 maart. 21 mei 1719. 10 aug. 1721. 30 aug. 1722. 6 jan. 1723. 

21 maart 1724. 15 apr. 1715, 23 jan. 1726. 
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van de kerkeraad op huisbezoek kwam en kwalijk over de hervormden had 

gesproken. 

Een bijzonder geval mag hier niet onvermeld blijven. Op 22 okto

ber 1731 meldde zich bij de hervormde kerkeraad een zekere Jean Baptiste 

Caesuet, 41 jaar oud, geboorlig van Parijs, te kennen gevende. dat hij 

lid was geweest van de orde der cisterciënsers en uit zijn klooster in 

Picardië was gevlucht vanwege het geloof. Na verscheidene jaren daarover 

nagedacht te hebben, was hij, volgens zijn zeggen, overtuigd geworden van 

de dwalingen der Roomse kerk en was hij genegen om de gereformeerde 

religie aan te nemen en openbare belijdenis te doen. Tevens zei hij ver

nomen te hebben, dat de plaats van Franse schoolmeester vacant was, 

zodat hij zijn diensten aanbood om de kinderen frans of Iatijn te leren 

lezen en schrijven, terwijl hij ook kennis bezat van muziek en clavecimbel 

kon spelen. Na enige ondervragingen werd hij, na belijdenis van de 

gereformeerde religie, toegelaten. ( 20
). 

G. A. C. van VOOREN 

(20) RG : Par. reg. Mid., nrs. 16, 17, geh. 15 aug. 1735, 16 apr. 1740. 5 mei 

1734; nrs. 13, 15, geh. 21 dcc. 1718, huw. 22 aug. 1719. 
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LEENROERIG OVERZICHT VAN AALTER 

Il 

In «Appeltjes van het Meetjesland» nr. 15 ( 1964) werd de eerste 

Yan de twee voorname heerlijkheden die bijna gans het grondgebied van 

Aalter besloegen. namelijk het Land van de Woeslijne, besproken. De 

andere heerlijkheid is die van de \Voe~/e, die. met de haar ondergeschikte 

heerlijkheden. 2270 hectaren uitgestrekt was. Dit is bijna de helft van de 

totale oppervlakte mn de gemeente ( 4633 ha). 

Deze heerlijkheid bestond grotendeels uit gronden die, tot voor een 

tweehonderd jaar. nog grotendeels woest, onontgonnen veld was ; van

daar haar naam. Zij besloeg gans het gebied te westen van een lijn die 

men grosso-modo zou kunnen trekken van het punt waar de weg naar 

Deinze de grens met Lotenhulle kruist, over de Kwadestraat en de 

Nieuwenelam tol op de grens mel Knesselare, 't einden de Buntelarestraat. 

Dit deel van de heerlijkheid vormde een grote aaneengesloten blok. zonder 

enige enclave van andere heerlijkheden daarin. Gans de tegenwoordige 

parochie Sint-Maria-Aalter lag daar binnen besloten. Door haar onder

geschikt leen Biesem kwam het gebied van Woeste van Oosten tot heel 

dicht bij de kerk van Aalter. 

Behalve enkele enelaven van geringe uitgestrektheid lagen er twee 

grote in het gewest van Oostmolen, een op de noordkant van de vaart en 

een op de zuidkant daarvan. Beide deze enclaves paalden len oosten aan 

de grens met Bellem en liepen zelfs door tot op deze gemeente in het 

gewest van Switten. (Er moet echter gezegd worden dat deze enclave 

in Switlen lang hetwist gebied geweest is Lussen Aalter en Bellem en dat 

een proces daarover nog hangende was in 1745. Oe Fransen, als zij hel 

kadaster van 1810 maakten, wezen dil betwiste gebied toe aan de ge

meente Bellem.) Te noorden van de Kranepoel lag nog een andere grote 

enclave van '1}./ oesle. grotendeels echter op het tegenwoordig grondgebied 

van Bt~llem. I-lier ook had er in de Franse tijd een verschuiving van de 

grens plaats, te nadele van Aalter. 

Verder lagen er nog twee andere belangrijke enelaven van Woeste, 

namelijk de heerlijkheid van \Vt~ihroek. in het gewest van I-loulem, en 



de heerlijkheid van Lake, in het gewest van Woestijne, op de zuidelijke 

kant van de vaarL Over deze twee heerlijkheden wordt verder gehandeld. 

Woeste strekte zich ook uit op Lotenhulle middels een grote enclave 

van de heerlijkheid Buigezele, een leen van Wei broek, welke enclave 

gans de driehoek besloeg tussen de Diksmuidse boterweg (grens met 

Aalter). de Poekeweg en de Poekebeek, Ook over Buigezele wordt verder 
gesproken. 

Eindelijk overschrijdt Woeste met twee hoeken de huidige grens met 

Ruiselede, in het gewest van de Aalterseberg en de Visserij, Dit eveneens 

tengevolge van een grenswijziging gebeurd in de Franse tijd, in 1803. 

(Bulletin des lois, 4" série, p. 107), 

Voor de ligging van W oesle, van zijn enelaven en van de verder 

volgende ondergeschikte heerlijkheden, zie de kaart in «Appeltjes van het 
.Heetjesland» XV. 

Die gezegde grote blok van V..' oeste was een deel van het grote 

Bulskampveld. Dienvolgens vormt de ontginning van dit veld. binnen de 

grenzen van Aalter, een voornaam deel van de geschiedenis van Woeste. 

Ik heb daar reeds herhaaldelijk over gehandeld en, om niet in herhaling 

te vallen, verwijs ik naar de volgende bijdragen door mij geschreven en 

verschenen in de aangeduide nummers van «Appeltjes van het Meetjes

land» : 

~ Sint-Maria-Aalter, in nr. 8 ( 1957) ; 

~ Het Vijfringengoed te Aalter. in nr. 11 ( 1960) ; 

~ Het Bakensgoed te Aalter. in nr. 1 1 ( 1960) : 

___, Het oostelijk deel van het Buiskampveld en de ontginning ervan, 

in nr. 10 ( 195Q). 

Ik zal hier niet in het lang en in het breed het denombrement van 

Woeste analyseren, gelijk ik gedaan heb met dat van het Land van de 

\Voestijne ; alle denombrementen gelijken loch in grote trekken op elkan

der. Dit denombrement stipuleert dat het heerschap van de \Voeste een 

leen is van de graaf van Vlaanderen, gehouden van zijn kasteel en Oud

burg van Gent. lol welk leen behoort alle justitie, hoge, middele en nedere. 

Oe heer vermocht le hebben een baljuw, zeven schepenen en een dienaar 

(of veldwachter). Hij had al de gebruikelijke heerlijke rechten (toL vondst, 

bastaardgoed. de boete tot drie pond parisis, de ban uit het heerschap 

en uit het land van Vlaanderen tol honderd jaar en daaronder, recht van 

de straten te schouwen, recht van verscheidene «waarheden> te houden, 

enz.). 

Tot de heerlijkheid behoorrle hel inkomen van verschillende renten, 

zo in geld, als in kapuinen, hoenders en ganzen. 

Van Vv' oeste werden verschillende achterlenen of manschepen ge

houden, aanvankelijk 24 in aantal, maar door splitsing of anderszins ge

groeid lol 42 in 1720. Sommige van die achterlenen vermochten te 
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hebben een baljuw en schepenen en andere heerlijke rechten. Dit waren 

dus ook heerlijkheden. Het waren Biesem. Weibroek. ter Lake en Khplo, 

waarover hierna nog gesproken wordt. (Laat het ons reeds hier zeggen : 

Weibroek had zelfs achterlenen die eveneens heerlijkheden waren, heer

lijkheden in de derde graad. zou men kunnen zeggen. namelijk Buigezele 

op Aalter en Kanegem te Loker bij Poperinge.) 

Oe lotale oppervlakte van de binnen Aalter zelf gelegen lenen was 

757 ha groot. Daarenboven was er 1328 ha renteplichtige grond. Het 

foncier van \Voeste zelf was 34 ha groot en. omstreeks 1700, waren er 

nog 151 ha zogenaamde « 's heerenvelden». Deze laatste waren nog vol

ledig braak li!!gende gronden die door de heer nog niet in leen noch in 

cijns uitgegeven geweest waren. Onder deze 's heerenvelden waren de 

grootste het Egypteveld. 150 gemet groot. en het Hoogveld, 80 gemet. 

beiden op het Aaltershoekje. 

Oorspronkelijk had Woeste geen grond die speciaal aangeduid was 

als zijnde het foncier van de heerlijkheid. want gans de uitgestrektheid 

van de heerlijkheid was «dominium directum» van de heer. Later, als 

door uitgiften in leen of in cijns. het «dominium utile» van het domein 

uit zijn handen gegaan was. werd er gesproken van het «Zegersveld» als 

zijnde het foncier van \Voeste. Dit veld lag gans op de noordkant van 

de gemeente Aalter. in de hoek tussen de Buntelarestraat en de oude 

vaart. Het wordt thans doorsneden door de nieuwe arm van de vaart 

en heet in de volksmond «het Oeste». wat natuurlijk een vervorming is 

van Woeste. Als jonker Mattheus de Wal. gouverneur van het nieuw 

Kasteel te Genl, het in 1583 koopt was dit veld reed~ een «schoon 

behuusl pachthoff met alle de edificien. schuerc. stallynghen, boomen. 

slachaut. cattheylem. ( R.A.G.. Land v. d. W. 23. folio 41). Dit pacht

hof bestaat tegenwoordig niet meer. Kort daarna werd jonker de Wal 

heer van Woeste (zie verder) en van toen af wordt het Zegersveld aan

geduid als zijnde het «fonchier». de «warande» van die heerlijkheid. 

(Zie : Consistentie van de goederen toebehoorende H. Exc. de douairiere 

van de grave van Merode, 1783. Dit kohier werd tot nu toe nog niet 

teruggevonden in het fonds Land van de Woeslijne. waarin het stak 

vóór een herklassering van dit fonds.) 

Over het ontstaan van de heerlijkheid van de Woeste bezitten wij 

~een gegevens, wat trouwens het geval is met zo goed als alle heerlijk

heden. Ik wil hiermede bedoelen dat het vrij laat is vooraleer wij er 

voor het eerst melding van vinden. Dit was in 1473. (Alg. Rijksarch. 

Bmssel. leenboek 1473.) Toen was Lodewijk 111 van Vlaanderen, heer 

van het Land van de WoPstijne en van Praat, eveneens heer van de 

\Voeste. 

De theorie dat hetgeen de heerlijkheid van Woeste geworden is, het 

4'jachtgebied» van de heer van Woeslijne was, kan weerhouden worden. 
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maar moet nog bewezen worden. Indien het werkelijk aldus geweest ware. 

kan de vraag gesteld worden, waarom Woeste een afzonderlijke heer

lijkheid geworden is die het hoge justitierecht bezat. Met de hoge justitie 

gaat ook het jachtrecht. Als nu de heer van 'vVoeste en die van W oestijne 

twee verschillende personen waren. kon men voorzien dat daar moeilijk

heden zouden kunnen uit voortspruiten. (Dit is werkelijk gebeurd in 1686, 
maar uit een andere oorzaak. Verder meer daarover.) 

Ik ben echter van mening dat de oorsprong van Woeste te zoeken is 

in de gifte van honderd bunders en de verkoop van ander tweehonderd 

bunders veld gelegen te Aalter op Lovenzele, gedaan in 1237 aan het 

Onze Lieve Vrouwhospitaal te Rijsel door Margareta, gravin van Vlaan

deren. Gezegd hospitaal verkoopt dit veld in 1242 aan Filip, heer van 

Woestijne. Deze verkoop gebeurde mits de betaling van een jaarlijkse 

cijnsrente van i: 60.15.2 en was dus feitelijk een uitgifte in leen. (lnvent. 

somm. des archives hospitalières de Lille, t. I. passim ; lnvent. analytique 

et chrono!. des archives de la Chambre des compies de Lille, p. 648). 

Als men nu weet dat het denombrement van Woeste zegt dat deze 

heerlijkheid zich uitstrekt. onder meer, ter Loven en op het veld buiten 

Loven, kan men aannemen dat het hier gaat om die driehonderd bunder 

veld die Filip, heer van de Woeslijne, in 1242 kocht. Deze zouden 

hijgevolg de kern geweest zijn van de heerlijkheid van de \Voeste. Later 

is daar nog zeer veel ander veld bijgekomen. misschien wel door gifte van 

de graaf van Vlaanderen Ladewijk van l\1ale. als deze in 1376 de heer

lijkheid van de Woestijne aan zijn bastaardzoon Loclewijk van Vlaande

ren, cl~ Fries. schonk. 

Loverzele, ter Loven, is het gewest dat zich uitstrekt van aan de 

Vijf ringen, aan de Sterrestraat (die trouwens vroeger Loofstraat heette). 

over het Hageland, tot op het Kraneveld, 't einden Straten. Dit gewest 

i:' maar laat ontgonnen geworden en is voor het ogenblik nog grotendeels 

hos. (Een ontwerp ter verkaveling van meer dan 100 ha van deze bossen 

en hun geschiktmaling als residentiële wijk liggen ter studie. Stedebouw 

staat echter nog weigerachtig daar tegenover, maar dit plan heeft toch 

veel kans' er door te komen. Dit gewest, alhoewel ver van het cenlmm 

van Aalter gelegen, werd toch, in de prognosen van de ontwikkeling 

van de gemeente. aangewezen voor villahouw.) 

Op een deel van de bunders gekocht door Filiep. heer van de 

Woeslijne. namelijk op 136 bunder, lag een tiende van de honderdste 

schoof. Deze tiende was een afzonderlijk leen van de Oudburg van Gent 

en hehoorde in het begin van de 16" eeuw toe aan Gillis van der Beke. 

clie ook eigenaar was van het Vijfringengoed. Ongetwijfeld is dit goed 

ontstaan op de bunders van Filiep, heer van de Woestijne. 

Men kan aannemen, gezic>n wat voorgaat, dat, na fdiep, de heren 

van (het Land van de) Woeslijne ook heren waren van \Voestc. lot dat 
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dit laatste in 1591 verkocht werd door Loclewijk V van Vlaanderen. 

Loclewijk lil van Vlaanderen. heer van Woeslijne. was, gelijk reeds 

gezegd werd, heer van Woeste in 1476 en is de eerste die wij uitdrukke

lijk als dusdanig vermeld vinden in een geschreven document. 

\'oor de heren van W oestijne en van \Voeste, zie mijn opstel over 

het leenroerig Aalter in «Appeltjes van het Meetjesland». XV ( 1964). 

Loclewijk van Vlaanderen. Se van de naam, die weduwnaar was 

sinds 1580 van Maria van !'vlarnix, dochter van Filiep, heer van Sint

Aidegonde (die doorgaat als de opsteller van het Eedverbond der Ede

len), zat in geen al te lwste financiële toestand. ]-]ij zag zich genoodzaakt 

de heerlijkheid van de Woeste, wegens schulden gerechterlijk te laten 

Yerkopen. Bij vonnis van de Raad in Vlaanderen van 11 mei 1591 werd 

zij toegewezen aan twee van zijn schuldeisers, Pieter van Botselaere en 

Jan van Crayenbrouck. ( R. A. Gent, Land v. d. W oestijne, 391). Locle

wijk van Vlaanderen overleed op Allerheiligenavond daaropvolgend. 

Üp 10 deCE·mber 1612 (L. v. d. \Voestijne, 78) verkochten van 

Botselaere en van Cracyenbrouck de heerlijkheid van Woeste aan jonker 

Filiep de \Val, heer van Samer, in het hertogdom Limburg. Deze was 

reeds heer van Weibroek, een lef:n van Woeste, dat in 1584 door zijn 

vader gekocht geweest was. 

In 1649 vinden wij zijn beide zonen, Matthieu-lgnace en Philippe

Jacques, als heren van Woeste, Weibroek en Taviers, maar in 1654 

geeft eerslgenot>mde alleen denomhrement over van Woeste en Weibroek. 

Deze was in 1678 overleden. want in dat jaar vinden wij zijn broeder, 

lgnace de Wal, vicomte et haul-wour d' Anthines, seigneur de Woeste, 

Poulseur el du ban de Sclessin. Deze woonde op het kasteel van 

Anthines (provincie Luik) en noemde zich baron van Woeste. Deze 

wordt in 1687 opgevolgd door zijn zoon Conrard-Adolphe de Wal. 

vicomte et haut-wour d'Anthisnes, Poulseur, seigneur de \Voeste el 

W eybroeck. 

In 1717 vinden wij Mher lgnace ( Matteus-lgnace) als heer van de 

gezegde plaatsen. maar deze moel in 1720 overleden zijn, want in maart 

van dat jaar verheft zijn zoon Guillaume-lgnace de heerlijkheid van 

\Voesle. Samen met zijn broeder, Conrard-Adolphe, verkoopt hij de 8 juli 

daaropvolgend de heerlijkheden van Woeste en van Weibroek aan Hunne 

Excellenties Filiep-Fmns en vrouw Louise-Brigitla, prins en prinses van 

f(ubempré en Everberg Deze hadden in 1715 de heerlijkheid van het 

Land van de Woestijne verworvt::n door koop ten decrele in de Grote 

Raad van J'vlechelen van de erven van Willem-Florentijn Rijngraaf. Aldus 

werden Woestijne en Wrwsle. na honderddertig jaar, terug verenigd in 

één en dezelfde hand. gelijk zij hel. vóór 1591. meer dan driehonderd 

jaar lang geweest waren. Wel te verstaan rlat heide heerlijkheden zelf

strmdig hieven l>estaan f·n hun eigen schepenen hieven hebben. Seder! 
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1746 nochtans hadden zij een gemeenzame baljuw. Honderdvijftig jaar 

vroeger. tot in 1591. hebben vVoestijne en Woeste wel een gemeenzame 
schepenbank gehad. 

Louise-Brigitta overleed in 1730 en haar echtgenoot Filiep-Frans, 

prins van Rubempré, in 1748. Na hun dood bleven hun goederen on

verdeeld onder hun twee kinderen, Maxiruiliaan en Sabina, prins en prinses 
van Rubempré. 

Maxiruiliaan overleed in 1769 en zijn dochter, Maria-Jozefina, prin

ses van Rubempré. gehuwd met Maxiruiliaan graaf van Merode, werd 

\'l'ouw van het Land van de W oestijne, Woeste en W eibroek. Zij schonk 

deze heerlijkheden in 1785, bij gifte onder levenden, aan haar zoon 

Willem-Karel-Ghisleen graaf van Merode. Deze was de laatste heer, 

want in 1795 werd ons land officiëel bij Frankrijk ingelijfd en kwam er 

een einde aan gans het feodaal stelsel. 

Omstreeks 1645 is de heerlijkheid van \Voeste samengesmolten ge

weest met die van W eibroek, onder de naam van Woeste en Weibroek 

en was er maar één schepenbank meer voor de nieuwe heerlijkheid. 

De Rijngraven, zich waarschijnlijk steunend op het feit, dat zij als 

heren van het Land van de vVoestijne ook heren waren van Aalter (en 

Knesselare), wilden in 1686 aan de heer van \Voeste het recht van jacht 

ontzeggen binnen zijn heerlijkheid en eisten dat recht voor zich op· 

Proces volgde hieruit en ging, in beroep, tot in de Grote Raad te Meche

len. Deze besloot dat de heer van \Voeste, als hebbende de hoge 

justitie, ook het recht van de jacht had, dit zijnde een recht dat met de 

hoge justitie medeging. (R. A. Gent. L. v. d. W., bundel nr. 21 ). 

Het pilorijn of heerlijkheidsteken van Woeste stond langs de zoge

naamde Pelderijnstraat, zijnde de straat van Biesemveld naar de Sterre

straat. In 1690 is daar een betwisting over geweest en had er een vue 

de lieu plaats. Deze bracht aan het licht (natuurlijk ! ) dat er aldaar 

een «hautten pellerijm stond. Onderhoorde getuigen verklaarden dat dit 

pilorijn daar altijd gestaan had en bekend was als het pilorijn van Woeste 

en dat de heer van \Voeste hier justitie geelaan heeft «bij middel van 

hanghen, geeselen ende soo voorts». een ander getuige zegt «bij middel 

van onthoofden van een manspersoon». (L. v. d. W., 398). ln eer. stuk 

van omstreeks 1720 (L. v. d. \V., 297, oud classement) staat er, dat er 

uit de rekening van de griffier van Woeste blijkt dat er in 1624 criminele 

justitie gedaan geweest is bij middel van torture en ook executie. 

In 1730 werd een persoon. schuldig aan moord en brandstichting 

gebeurd te Oostmolen, «geexecuteert ter plaetse patibulaire wesende op 

het fort te Nieuwendamme, ter suytsijde van de vaerb. 

* * * 
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Het goed en /1eerschap van \Veibroek (varianten : Wybroeck. Wie

broek) was een leen van W oesle. dat volgens de leenboeken 90 gemet 

groot was. In werkelijkheid. naar het uitwijzen van andere documenten. 

was het 102 gemet ( 45 ha 39 a) groot. Het goed te Weibroek omvatte 

bovendien nog 24 gemet allodiale gronden. 4 gemet die leen waren van 

Nevele en 25 gemet (het Vranksleen) die leen waren van het Land 

van de \Voestijne. Alles samen dus 154 gemet of 68 ha 53 a. 

De heerlijkheid lag te noordoosten van de kerk van Aalter en zeer 

ver oostwaarts van de grote blok van Woeste. Zij strekte zich uit van 

over de Houtemstraat te noorden tot de Bellemslraat in Oastergem te 

zuiden ; zij kwam te westen tot aan de Groeneweg (de huidige I\ lolen

straat) en paalde oostwaarts aan de zuidelijke enclave van Vv' oeste in 

Oostmolen. De gebouwen van het goed zelf stonden in het gewest van 

Hou tem. 

Het westelijk deel van de heerlijkheid was de Kouter (Hoge Kouter. 

Weibroekkouter). Üp de zuidoostkant lag het Ooslergembos en op de 

noordoosthoek, aan de Houtemstraat staat een andere oude hofstede. de 

Jakemijnstede. De uiterste oostkant van het goed. langs weerskanten van 

de Weibroekdreef. draagt de typische naam van «d'Helle». Oorspron

kelijk werd de naam 4: W eibroekdreef» slechts gegeven aan dat deel van 

de straat dat loopt van af de toegang naar de hofstede tot op de Oost

molenheerweg. Deze dreef werd in 1552 door de heer van Wei broek in 

erfelijke cijns genomen van de heer van Woeste ( L. v. d. W .. 380). 

\Veibroek ligt in het oudst bewoonde deel van de gemeente : Hou

tem. Oostergem. Oostmolen. Dit bewijzen de archeologische vondsten die 
aldaar in de laatste jaren gedaan werden : in 1951 het praehistorisch 

urnenveld op het zuidelijk deel van de Kouter en de romeinse pompput 

in 1966 ontdekt op het noordelijk deel ervan. Een ander bewijs dat dit 

gewest reeds van in zeer oude tijden bewoond was. is de «mergelput» 

op de Hoge Kouter. Mergel is de naam die men hier gaf aan de geolo

gische formatie genaamd «zand van Aalten en die overwegend bestnat 

uit fossiele schelpen van zeedieren. Dit zogenaamde zand is bij plaatsen 

samengedrukt tot een harde rots. Over veel honderden jaren werd deze 

rotssteen opgegraven en gebruikt voor bouwwerken. Dit is gebleken uit 

de grondvesten van de oudste kerk van Ruiselede, die nog maar pas 

blootgelegd werden. Deze beslaan uit steen die identiek dezelfde is als 

die rotssteen van Aalter. De mergelputten van Aalter zijn bijgevolg oude 

steengroeven. Deze op de Wei broekkouter werd onlangs opgevuld voor 

de aanleg van de verkaveling de Crem en de Meyer. maar er bestaan 

nog andere in het centrum van de gemeente. 
De heerlijkheid van Weibroek vermocht midclele en lage justitie : 

zij had een baljuw en zeven ~chepenen. Zij had recht van tol. vondst. 

bastaarelgoed en stragiersgoecl. boeten tot 3 pond parisis. Zij vermocht een 
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vrije jaarwaarhede te houden en verder huiszoeking en schouwing van de 
straten en wegen. 

Üp onder de heerlijkheid gelegen gronden was een jaarlijkse rente 

bezet van zeven hoet. vier vaten en een achteling evene (haver), 125 

eieren. één hoen en een vierendeel hoens ; voorts een penningrente van 

drie pond zestien schellingen 11 penningen parisis. 

Zij had aanvankelijk zeventien lenen of manschepen, welk aantal 

later gestegen is tot twintig. Zeventien van cleze lenen waren in Aalter 

gelegen en hadden een totale oppervlakte van 125 gemet 104 roeden of 
nagenoeg 56 hectaren. 

Een leen lag in Loker, «in Belle ambacht». dat een van de acht 

parochies was van het Veurne-ambacht en werd geheten de heerlijkheid 

van Kanegem. Deze had een foncier van 56 gemet en had verscheidene 

jaarlijkse renten. Zij Yermocht een baljuw en zeven schepenen te hebben 

en had recht van put en galg. Dit leen werd in 1686 gekocht van jonk

vrouw lsahella-Alexandrine-Theresia van Waterleet door jonker Octa

vianus-Gislenus Bulteel (wettelijke paseringen van W oesle). Het werd 

laatst verheven in 1779 door jonker Albert-Joseph graaf van La Basecque, 

echtgenoot van vrouw Marie-Barhara de Massiet. aan wie het toegekomen 

was uit den hoofde van haar moeder. l'1arie-Comelia BulteeL echtgenote 

van jonker Pieter-Frans de Massiet. ( R. A. Gent. L. v. d. W .. 22). 

Een leen grool elf gemet 148 roeden lag in het ambacht van Lisse

wege. in de prochie van Koudekerke gezeid Heist. 

Nog een leen. groot 7 gemet, genaamd «Boujours» lag te Ronsele. 

De lenen op Aalter zelf lagen nogal verspreid en sommige zeer ver 

van het hoofdleen. Slechts zes lagen in de nabijheid ervan. Vijf lagen 

in het gewest van de Kesterstraal en de Hellebroek, en vijf lagen zeer 

ver van \Veibroek. gans op de zuidkant van Aalter, in de gewesten van 

Akspoele en Diksmuidse Boterweg. Deze laatste waren 93 gem el ( 41 ha) 

groot en daaronder waren er twee die het vermelden waard zijn. Het 

eerste was de heerlijkheid van Buigezele, die hierna volgt. 

I-lel andere is het goed /en llooie, 43 gemet en 9 roeden ( 13 V2 ha) 

groot, liggende langs de Diksmuidse Boterweg en op de Wantebeek. Dit 

is zr,nder twijfel een van de oudste hofsteden van Aalter : men vindt ze 

reeds vermeld ten jare 1391. in de registers van de schepenen van cle 

Keure van Gent. (A. De Vos, lnvent. Janelpachten in de registers van 

de Keure, I. nr. 84). 

l\1et het goed te Weibroek heeft altijd medegegaan het Vranksleen. 

groot 24 gemet 205 roeden ( 11 ha ongeveer) en clat een leen was \'nn 

het Land van de Woeslijne. Het lag Ie noorden van de hofstede van 

het goed. aan de overzijde van de l-Ioutemstraat, in verscheidene percelen. 

l-Iet dankt zijn naam ongetwijfeld ann Vrnncke van Wibrouc, die er in 

1431 de leenhouder van was. 

76 



Deze \ 'ranc-ke van \ Vibrouc is aldus de eerste heer van Weibroek 

die wij J;ermen. Er is nog een Roelanl van Wybrouck die. wij weten 

niet in welk jaar, eigenaar was van de Jakemijnstede. ( L. v. d. Woest., 

164). In 1504 (Stadsarch. Cenl. 7bis, nr 4) vinden wij Hanneken de 

Vricse filius Gil lis, aan wie Wei broek verschenen was van zijn moeder, 

Lysbette Pascharis. 

In 1543 geeft Balthazar de Vriese, als man van voogdij van Jan de 

Vriese filius J'v1er .lans, denombrement over van \ Veibroek en in 1549 

geeft Jan filius .lans, zijn zelfs wezende, een nieuw denombrement over. 

In 1560 kwam Joos Quevyn filius Denijs tot dit leen «door ver

sterfte». maar wij weten niet van wie. Zijn zoon Jan volgde hem op 

in 1584. Jonker îvlattheus de Wal. heer van Vileront en van het nieuw 

kasteel van de stad Gent. kocht Weibroek in 1588 van Jan Quevyn. 

Daarna vinden wij mejoncvrouwe de weduwe van jonker Tvlattheus 

de Wal en vervolgens haar zoon, Filiep de 'vVal. heer van Samer, die 

in 1612 de heerlijkheid van Woeste koopt. Van nu af tot op het einde 

van het oud regiem zullen Woeste en Weibroek steeds dezelfde heren 

hebben en omstreeks 1645 zullen deze beide heerlijkheden zelfs samen

gesmolten worden onder de naam van «heerlijkheid van \Voeste en 

Weibroeb. 
* * * 

De heerlijkheid uan Buigeze/e was een leen van 'vVeibroek en bij

gevolg een achterleen van Woeste. Volgens de oudste documenten was 

haat foncier ï bunder of 2 l gemeten ( 9 ha 34 a) groot. Latere beschei

den (b. v. L. v .d. W., 381) spreken maar van 4 gemet ( 1 ha 78 a) 

meer. Dit is natuurlijk een vergissing en in 1755, ter gelegenheid van 

een verkoop van het goed le Buigezele wordt de koper gewaarschuwd dat, 

moest later bevonden worden dat sommige van de verkochte percelen 

niPt allodiaal zijn, maar deel van het foncier. hij zich daarmede zal 

moelen tevreden stellen. Wat er van zij, het goed te Buigezele was in 

werkelijkheid 42 gemet 211 roeden ( 19 ha) groot, zodat er ten minste 

22 gemet allodiale gronden in zaten. 

I-let goed te Buigezele ligt op de zuidkant van Aalter, op de wijk 

Eendekooi en bijna op de grens met Ruiselede. Het «Buigezele walleke», 

een stuk grond gans omsloten met grachten en waar wellicht de eerste 

huizing op geslaan heeft, lag aan de Kattewegel, zijnde de straat van 

Biesemveld naar Akspoele. Dit walleke werd nog maar onlangs gedempt. 

De hofstede werd later meer naar het noordwesten overgebracht, tot dal 

in 1763 de tegenwoordige hofstede gebouwd werd. Deze staat op de 

zuidkant van de weg die uit de Kattewegel westwaarts loopt naar de 

Beerlovijver en die Buigezele scheidt van de gewezen Oostvijver. Deze 

vijver, zowel als de Beerlovijver, was een deel van de heerlijkheid Liter

velde, waarov(~r gehandeld werd in <Appeltjes van hel i'-1eeljesland» XV. 
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De tegenwoordige eigenaar van dit goed is de heer Egard Lamberty
Bmyneel. nijveraar te Gent. 

Tot de heerlijkheid van Buigezele behoorden nog omtrent 125 gemet 

( 55 ha 60 a) gronden belast met een rente. Deze lagen ten oosten van 

het foncier, daarvan gescheiden door een grote blok die een ander leen 

\vas van \Veibroek. Zij lagen deels op Aalter en deels op Lotenhulle, 

van oost naar west doorsneden door de Oiksmuidse Boterweg, die hier 

de grens is tussen de twee genoemde gemeenten. Ten oosten paalden zij 

aan de Poekeweg, le westen, op Lotenhulle, aan het Oud Leike en te 

zuiden aan de Wantebeek. Het deel op Lotenhulle, door de aanwezig

heid van beken, is vruchtbare grond, en heet de Buigezelekouter. Het 

Aalterse deel, 16 hectaren groot, bestaat uit weinig vruchtbaar stuifzand 

en heet daarom ook de rvlagerbrake of Kalebroek. 

De Aalterse hoek lussen de Poekeweg en de Boterweg, thans beter 

gekend als de Sneppe, werd vroeger geheten het Nauterken of Auterken. 

Dit wijst er op dat er hier vroeger een kruisbeeld gestaan heeft. Dit kmis 

ging terug tot de rondrit van de bisschop van Doornik, Walter de Marvis, 

in 1242. toen hij de grenzen lussen de parochies vastlegde. «Apud cruce 

facta apud Bughensiele incipit parochia de Loo:», «bij het kruis gemaakt 

dicht Buigezele begint de parochie van Lo», zo schreef de bisschop. 

(Zie mijn bijdrage over deze rondrit van de bisschop in «Appeltjes van 

het Meetjesland» XII, 1961). 

Buigezele had geen achterlenen, behalve de tiende op de gronden 

van de heerlijkheid. In Aalter was dit de gehele tiende; in Lotenhulle 

de twee schoven van drie, de derde schoof aan de pastoor van aldaar 

toekomende. Deze leentiende behoorde toe aan de heer van Zomergem. 

tot dat deze ze in 1639 aan de heer van Buigezele overliet. (L. v. d. 

Woest., 389, folio 103 verso). 

De heerlijkheid vermocht te hebben een baljuw en zeven schepenen ; 

zij had justitie fonciere om te erven en te onterven van de gronden die 

ervan gehouden werden. Haar rente bestond in 38 halster evene, Deinse 

mate, een penning mmder, 14 hoenderen en 14 schellingen 5 deniers 

obole parisis in penningrente. Zij had recht van doodkoop, wandelkoop, 

markgeld, te weten de 16e penning van de koopsom als de gronden ver· 

wandelden door koop. Verder tol, vondst, bastaardgoed en de boete tot 

drie ponden parisis. 

Uit het verslag over de rondrit van de bisschop in 1'242 kennen wij 

Raymond van Buigezele ; op het einde van zijn tocht ging de bisschop 
bij hem eten. 

In 1504 ( Leenboek van de Oudburg, Stadsarchief Gent) was Gillis 

Pascharis leenhouder van Buigezele. Later vinden wij Catharina d'Oos

terlynck, huisvrouw van jonker Jacob de Myrob, heer van Sabau en 
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daarna. in 1617, Joanna van Deynse, weduwe van Pieter Ohaemere. 

In 1629 Pieler Alstein. bij koop van de voorgaande. 

Later nog vinden wij de weduwe en hoors van Arnout Speeckaert. 

In 17~9 verkoopt 01aria-Theresia Speeckaert, geestelijke dochter te Gent. 

dochter van m~-;ester Geraard en Françoise van Alstein, Buigezele aan 

heer en meester Pieler-Frans Meys, advokaat in de Raad van Vlaanderen. 

Eindelijk, in 1755. verkoopt Françoise-Claire van Zevecole, weduwe van 

heer en meester Louis-Jean Meys aan heer en meester Charles-François 

Penneman de Boscheyde. Het is deze Penneman die in 1763 de tegen

woordige gebouwen van de hofstede liet bouwen. Hij overleed in 1800 

en wij zullen nog gelegenheid hebben om over hem te spreken als wij 

verder het deel op Aalter van de heerlijkheid Bellem en Schuurveld 

zullen bespreken. 

* * * 

Het heerschap van Biesem was een leen van \Voeste waarvan het 

foncier groot was tien bunder in leenmale. In werkelijkheid was dit 31 

gemet 129 roeden groot ( 13 ha 97 a). Dit foncier was een bewalde 

behuisde hofstede met medegaande land en meers. gelegen zuidwest van 

de kerk, palende oost de weg «alsoo men rijdt van Aelter naer Poucques» 

(de Biesernstraat) en noord den weg 4- alsoo men ga et na er de Vijfringhem 

(de Lindestraat). Oe gebouwen van de hofstede slaan nu aan de zuide

lijke boord van de autosnelweg. die zelfs een hoek van het hof afgesneden 

heeft. (Dit was een gretig aangegrepen gelegenheid om gans de omhei

ningsgrachten te vullen ~) 

Oe lenen van Biesem. voor zover zij op Aalter gelegen zijn, waren 

91 gemet 99 roeden ( 40 ha 60 a) groot en de landen waarop de heer 

van Biesem rente hief 84 gemet 266 roeden ( 37 ha 38 a). Met zijn 

rentegronden kwam de heerlijkheid van Biesem ver ten oosten over de 

Biesernstraat en reikte zelfs tot op een vierhonderd meter van de kerk. 

Te westen. eveneens met zijn rentegronden. strekte Biesem zich uit tot 

aan de Meersenberg en tot op Steenakker, aan de weg vroeger geheten 

de DiepestraaL 

Aanvankelijk had Biesem slechts tien lenen, maar dit aantal steeg 

later tot twaalf. Tien van die lenen lagen in Aalter zelf. maar slechts 

twee daarvan lagen in het gewest van Biesem. Zes ervan lagen zeer ver 

te noorden van Biesem. in het gewest van Woestijne, op de Pietendries. 

Deze lagen in een blok, 8 gemet groot en een daarvan liep zelfs door 

op Knesselare lot aan de voel van de Oriesmolen. Nog twee andere lenen 

lagen ver le zuiden van het hoofdleen. het een op de Zandvleuge aan 

de Oiksmuidse Boterweg en hel andere in de hoek waar het Oud Leike 

in de Wanlebeek stroomt. Palende te zuiden aan dit laatste leen. maar 

over de Wantebeek. lagen nog twee kleine lenen op Ruiselede. 
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Zo goed als alle rentegevende gronden lagen rond het goed te 

Biesem. Daaronder was het welbekend «Papenwalleke» (nog steeds 

eigendom \'all de pastorij. gelijk vroegertijds) en de hofstede staande iets 

noordwest daarvan, aan de zoom van de autostrade. 

Biesem bezat slechts het recht van nedere justitie, vermocht te heb

ben een baljuw en zeven schepenen. had recht van tol. vondst. bastaard

goed. de boelen tol drie pond parisis en markgeld van de gronden gelegen 

op de heerlijkheid die men verkoopt. van de honderd ponden de zes. 

Verder was er jaarlijks inkomen van rente van zeven pond drie schellingen 

twee deniers en een allinck parisis, een paar handschoen, twee hoenderen 

en negenentwintig eieren. 

De oudst bekende leenhouder van Biesem is Mher .lan de Baenst. 

ridder. heer van Lembeke (bij i'-1onnikenrede, te noorden van Brugge)· 

Deze heer. die zoon was var. Zeger. dewelke waarschijnlijk ook heer 

van Biesem geweest was. was ook eigenaar van het goed te Lembeke 

(Driepikkel) op Knesselare. I--lij mag niet verward worden met de andere 

Jan de Baenst'en die heren waren van Sint-Joris en Beernem. maar hij 

was kleinzoon van Jan. heer van Sint-Joris en broeder van Jan. heer van 

Sint-Joris en Beemern. I-lij overleed. ongehuwd, in 1518. ( Bruges et Ie 

Franc, t. I). Hij had maar een zuster. Adriana. gehuwd met Karel van 

Halewijn. maar deze twee overleden vóór Jan. Oe enige dochter van 

deze laatsten, Paschijne van 1-lalewijn. gehuwd met Karel van Praat, 

heer van l\1oerkerke, overleden in 1515. zou ook nog vóór J,an de Baenst 

overleden zijn. De eerste dochter van dezen. Jozijne, huwde in 1517 

met Loclewijk IV van Vlaanderen, ridder \'an het Gulden Vlies, heer 

van hel Land van de \ \' oeslijne. De tweede dochter, Anna van Praat. 

huwde in 1525 Joost van Sint-Omaars gezegd Moerbeke, heer van 

Dranouter, zoon van Karel, heer van Moerbeke bij Hazebroek. 

Anna van Praat werd aldus vrouw van Biesem, dat zij bij haar 

overlijden in 1560 overliet aan haar zoon Karel van Sint-Omaars, die 

kinderloos overleed in 1568. na tweemaal gehuwd geweest te zijn. Deze 

Karel van Sint-Omaars was de heer van Moerbeke en van Dranouter 

en was ook eigenaar van het goed ter \'enne op Aalter en van het goed 

te Lembeke op Knesselare. 

In 1566, nog vóór zijn overlijden. had Karel van Sint-Omaars de 

heerlijkheid van Biesem verkocht aan Geraard de Schepper. heer van 

Raveschoot, die het naliet aan jonker Geraard Liebaert. 

Vervolgens kwam Biesem aan de Casetta' s. 

De Casella behoorden tol een edel geslacht uit i'-1onlserrat, in Italië 

en waren naar de Nederlanden gekomen omstreeks 1620 met de Italiaan 

Spinola, bevelhebber van de Spaanse troepen. (J. Leroux, Recueil de la 

noblesse de Bourgogne, de Flandre, elc .. 1715). 
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]\ larcus Casetta had Biesem in 1608 gekocht van Geraard Lybaerl. 

Zijn zoon. jonker Pi eter C asella. verhief de heerlijkheid in 1634, bij 

wrsterfte van zijn \'ader. Pieler was schepen van het Vrije van Brugge 

in 1621 en 1637, jaar waarin hij overleed. Hij was gehuwd geweest met 

Catharina Peussin. 

De î6 februari 1638 verhief Bernarel Craes, voogd van Jan-Mark. 

zoon van Piet er, de heerlijkheid van Biesem ( L. v. cl. W., 373). Noch

lans zegt baron de Béthune in «1'-1éraux des families brugeoises» (Brugge, 

Emulation 1890) dat deze Jan-l\1ark stierf vóór zijn vader en Gaillard, 

in «Brug es et Ie f rano weel zelfs le preciseren dat hij overleed op 

28 februari 1633. 

Wat er van zij, de zoon van Jan-l\'lark, ook Jan-Mark genaamd, 

volgde zijn vader op als heer van Biesem. Jan-Mark junior had in 1672 

de herbergen de Zwaan, op Aalter-plaats, en de Sterre, aan de Sterre

straat, alsook de «Bissegemseliencle» op Lotenhulle gekocht. In 1680 was 

hij commies van de belastingen van het Brugse Vrije, een winstgevende 

post. Hij was reeds in 1685 overleden, want in dat jaar maakt men de 

rekening van de onkosten gedragen door «wijlent» jonker Jan tvlarcus 

Casetta, heer van Biesem, lot het opmaken en herbouwen van de hofstede 

genaamd de heerlijkheid van Biesem. ten jare 1684 afgebrand door de 

Franse troepen. (Stadsarchief Gent, Pycke de ten Aerden, 27). (In ge

zegd jaar 1684 verbrandden de fransen niet alleen het hof ter Biesem, 

maar ook verscheidene huizen op het dorp, dil als represaille, omdat de 

oorlogsbelasting niet tijdig betaald geweest was (Oud gemeentearchief). 

Jan-l\1arcus Casetta junior had maar één zoon, die pater Augustijn 

werd en in 1689 overleed. Aangezien hij, als kloosterling, civiel dood 

was, had hij geen heer van Biesem kunnen worden na het overlijden van 

zijn vader. Baron de Béthune, in «Méraun zegt dat Biesem alsdan 

overging naar de broeder van Jan-Mark, namelijk Engelbert-Viglius. Het 

is mogelijk, alhoewel ik geen verhef van Biesem gedaan door hem vind 

in de leenboeken van Woeste. Het feit dat het slechts in 1693 is dat 

er een denomhremenl van Biesem overgegeven wordt door jonker Louis 

\Vinkelman is van aard de bewering van de Béthune te slaven. (Land 

V. cl. W., 150). 

Louis Winkelman de Biesem was gehuwd met Petronelia Caselta 

en een leenboek van b1esem ( S. A. Gent, Pycke de ten Aerden, 28) 

zegt dat Pieternelle Casella aan Biesem kwam per mortem patris. Dit 

zou bijgevolg Engelbert-Viglius als heer van Biesem uitschakelen. 

Pieternelle Caselta stierf in 1710 en haar dochter, Maria-Catharina 

\Vinckelman. douairiere van jonker rheofiel-Augustien Casetta, zoon 

van Engelbert-Viglius, volgde haar op. Zij overleed in 1745. Na haar 

werd haar dochter tv1arie Casetla, in 1715 gehuwd met Frans-Rahert 

Maroucx, heer van Üphrakel, vrouw van l3iesem. Frans Maroucx was 
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in 1742-43 burgemeester van het Vrije van Brugge geweest en overleed 

te Opbrakel in 1761. Zijn zoon Frans-Jacob-Theofiel Maroucx volgde 

hem op als heer van Biesem. Deze was schepen van Brugge geweest 

in 1756 en huwde te Luxemburg Catharina Baalon. Deze echtelingen 

hebben op het goed te Biesem gewoond en hadden drie kinderen geboren 

te Aalter (waarvan twee zeer jong stierven en in de kerk aldaar begraven 

liggen) ; een vierde kind werd geboren in 1753 te Bellem, alwaar zij toen 

op het (thans afgebroken) kasteel Stuivenberg woonden. 

Frans Maroucx overleed te Mons, in Henegouwen, in 1775 en zijn 

vrouw te Brussel in 1805. In 1764 ( L. v. d. \V.. 35 f" 2) echter hadden 

zij het goed te Biesem verkocht aan Joan Oiericx, baljuw van Sint-Pieters 

neffens Cent. Deze had in 1715 het kasteel van Stuivenberg gekocht 

( R.. A G., Bellem 19, fol. 206). !-lij overleed omstreeks 1770 en Biesem 

werd geërfd door ~!'her Louis de Keerle, die zich de Keerle de Biesem» 

betitelde en later «baron Je Keerle» werd. Hij was gehuwd met de 

dochter van Joan Diericx. l'1aria-Catharina-Joanna. en overleed in 1787. 

Zijn \veduwe overleefde hem nog veel jaren en woonde in 1802 op het 

kasteel van Stuivenberg te Bel!em. Reeds in 1789 had zij, als gift met 

warmer hand. al wal aloeliaal was in het goed te Biesem geschonken 

aan de vier minderjarige kinderen van M'her .loseph-Louis baron de Keerle 

en van Ru fine-Carol ine van der Straeten de ten Aerclen. ( L. v. cl. W .. 

42, fol. 166). Of wat leen was in gezegd goed te Biesem later geërfd 

werd door die kinderen heb ik niet kunnen achterhalen. In 1810 (kadaster) 

behoorde gans dil goed aan Maes, payeur général te Gent. T egenwoorclig 

is het eigendom van Jaak, Krisliaan en l\1arie-Louise van Caloen de 

Basseghem te Varsenare. Het deel ervan, gelegen op de noordkant van 

de autosnelweg, wordt thans als bouwgrond verkaveld. 

Gelijk wij zagen bij Woeste. had de heer van Biesem ook moeilijk

heden uil den hoofde van zijn pilorijn of heerlijkheidsteken. Voor het 

hofhekken had er van immemorabele lijden een vierschaar gestaan. in 

welker plaats de heer van Biesem in 1699 een pilorijn met een enkelen 

halsband «in signum jurisdictionis» had laten plaatsen. Zijn opperheer. 

de heer van de \Voeste, eiste de verwijdering ervan. Proces volgde en 

aan de heer van de \Voeste werd gevraagd wat onderscheid hij was 

makend lussen een vierschaar en een pilorijn. om dit laatste te kunnen 

weren ( L. v. cl. W .. 399). De uitslag van het proces is niet gekend. 

* * * 

Oe heerlijkheid van Luke was een leen van Woeste, groot volgens 

de leenboeken 74 gemet ( 33 ha), maar in werkelijkheid slechts 70 gemet 

e 1 roeden ( 31 ha 27 a). (Waarschijnlijk werd het verschil in de \'aart 

gedolven). Zij lag ver te noorden van de kerk. op de zuidkant van de 

vaart en len oosten van de tegenwoordige brug over die vaart. Bijna gans 
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het gtbied er\'an is IJegrepen in het industrieterrein. Haar zetel was de 

hofstede le Lake. welker Yoortbestaan ernstig bedreigd is door de uitbrei

ding Yan gezegd terrein. 

Voor het delven van de vaart ( 1613-1623) paalde ter Lake met zijn 

nomdkant aan het \Voestijnegoed. daarna echter aan die vaart. Te zuiden 

liggen de heerlijkheden ter W alle en Ven akker. 

De heerlijkheid had de fonciere justitie (L v. d. W., 225) en had 

een baljuw en ?even schepenen, had recht van tol, bastaardgoed en slra

giersgoed ; zij mocht boeten opleggen tot drie pond parisis en hief een 

markgeld van 6 pond op 100 van de daarvan afhangende gronden als 

die verkocht werden. Verder had zij een inkomen van renten, bestaande 

uit zes kapuinen en 194 schellingen in geld. Ter Lake had geen achter

lenen. 

De oudst gekende heer is M'her Jan de Baenst, ridder, heer van 

Lembeke. Te ter Lake, tot aan Karel van Sint-Omaars, is de opvolging 

dezelfde als die van de heerlijkheid van Biesem. 

In 1576 had Catheleyne Peusens, huisvrouw van Jacob Cortewijle, 

ter Lake gekocht van de heer van Hellemont. (L. v. d. W., 370, 39e 

leen). Rechtstreekse gegevens over die heer van Hellemont, die tevens 

heer van Lake was, hebben wij niet. Doch Karel van Sint-Omaars, die in 

1566 kinderloos overleed, had een zuster, Joanna die in tweede huwelijk 

getreden was mel \Villem van Bronckhorst, heer van Steyn. Dit huwelijk 

was ook kinderloos, maar .Joanna had een nicht, Catharina van Halewijn, 

die gehuwd was met Joos van Courtenbach, heer van Helmonl, Wippel

gem, burggraaf van Veurne, overleden in 1560. Deze had een zoon, 

Adolf, heer van Helmont, burggraaf van Tervuren, die vermoedelijk wel de 

gezochte heer van Helmont, Levens heer van Lake, zal geweest zijn. (Naar 

,Bruges et Ie Franc»). 

Catheleyne Peussen kocht, gelijk gezegd, ter Lake in 1576 en het 

werd de 28 november 1579 verheven door jonker .Jacob Cortewylle, als 

kerkelijk voogd en bedienlijk man van leen van haar. In 1586 werd het 

wrheven door joncheere Roeland Corlewylle, hun zoon. Doch op 4 juli 

1588 wordt ter Lake opnieuw verheven door joncvrauwe Catheleyne 

Peussen, weduwe van Jacob Cortewijle. Wij veronderstellen dat dil was 

op het hoofd van haar wellicht nog minderjarige zoon Jan, die heer van 

Lake werd door het sneuvelen van een oudere broeder, tijdens het beleg 

van Oostende. (Zie Gailliard, Bruges el Ie Franc, t. l en de Hellin, 

I-list. évêques Gand, ll 231). Jan overleed zonder nageslacht en Lake 

werd nu verheven op naam van zijn zuster Catharina de Cortewijle door 

haar echtgenoot er. verwant, llendrik Corlewijle, heer van lncourt en 
Heyde. 

In 1 () 16 werd dil leen verheven door de voogd op het hoofd van 

Emmanuel de Cortewijle, zoon van Hendrik en Catharina. Deze werd 
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schepen van beide banken te Gent, van 1639 lot 1659 en huwde, in 

eerste huwelijk, rncl Cornelia van der Noot. Hij had een zoon, Joris, die 

waarschijnlijk voor zijn vader overleed. Zijn weduwe, Adriana Deynaert, 

verhief in 1682 de heerlijkheid van Lake op het hoofd van haar dochter, 

l'-1arie-Caroline de Cortewille, die huwde met Jonker Augustien Pasquier, 

heer van Riaucourl. In 1705 (L. v. cl. \V .. 74. minute 481) legde jonker 

Guillaurne-Dorninicq Corlewille beslag op Lake «datte tot verhael van al 

zulke pretenlies als de verzoeker kan hebhem en in de emstelling van de 

belastingen van 1709 staal dit goed werkelijk op naam van deze laatste. 

Doch in 1719 verkoopt de douairiere van Augustien Pasquier het aan de 

heer Nicolas Le Blon, raad en ontvanger van Zijn Majesteits domeinen te 

Gent. (L. v. cl. W .. 29, folio 212). 

Nicolas werd opgevolgd, als heer van Lake, door zijn zoon Bernard. 

die het goed overliet aan zijn zusters, Theresia-Catharina en Nobertina

Françoise .. Beiden waren geestelijke dochters ; de eerste was de hoir feo

daal van Bernarel en werd bijgevolg vrouw van Lake.. Op 5 september 

1759 verkopen deze gezusters Lake aan Lieven Aemaut filius F rançois, 

«jonghrnan. vrijlaet van Ursel. Lande van den Vrijen. oud beth 24 jaer». 

Daar men niet wist te separeren welke goederen allodiaal en welke leen 

waren in deze koop, kwam het tot een akkoord nopens de aan de heer van 

Woeste te betalen som als tiende penning. (L. v. d. W., 34. folio 110). 

I-lier moeten wij kennis rnaken met de familie Aernaut en mel de 

pasterij te Aalter. Wanneer het relais van de paardepasterij te Aalter 

voor het eerst ingericht werd weet ik niel. Dergelijk relais bestonden in de 

volgende plaatsen van Vlaanderen : Vlaams Hoofd. \V aasmunster. Ek

saarde, Cent. 'f\1eulestede. Petegcm, Vijve, Kortrijk, Aalst. Kwatrecht. 

Dendermonde, Aalter. Brugge, Oudenhurg, Ruddervoorde, Nieuwpoort. 

Ooslerzele. Brijvelde ( Grotenberge), Geraardsbergen en Oudenaarde. Te 

Aalter was de posterij ingericht op het goed van Lake. I-lier kon men, op 

reis Zijnde, paarden hurtn of van paard verwisselen ; men kon ook een 

sjees huren om zich te laten vervoeren. De posthouders mochten belastings

\1'ij genieten van een stuk wijn en twaalf tonnen bier 's jaars. Bovendien 

genoot de posthouder van Aalter een vrijstelling van belasting gelijk aan 

die welke hij zou moelen betalen voor het gebruik van 10 bunder ( 30 

gemet) land. Later werd deze vrijstelling gebracht op 1~3 bunder. «ter 

eausen de post aldaer is eenen post en alf>. (Resolutieboek Aalter. L. 
v. cl. W., 264, sub anno 1720). !Je pasterij le Aalter werd in 1784 af

geschaft en naar I.:eklo overgebracht. nadat de steenweg van Gent. over 

Eeklo, naar Brugge voor het verkeer geopend geweest was. 

Als posthouders le Aalter kent men : 

........., in 1701 : Lieven Aernaut. die misschien van Oostakker of van Destel

donk afkomstig was. en van 1716 lol 1724 zijn weduwe Judoca de 

Keyser; 
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in 1724 hun zoon Lieven ll. die in 1727 overleed en wiens weduwe 

Cath. Limmens. die hertrouwd was met J B. van Hecke, de dienst 

\'oorlzette tot omstreeks 17Ll0 ; 

van omstreeks 1740 lot aan zijn dood in 1749 : Frans Aernaut, broe

der van Liewn li en daarna tot 1770, zijn weduwe Franscisca de 

!'vluynck ; 

in 1770 hun zoon Lieven lll,die bleef tol in 1784, wanneer hij naar 

Eeklo verhuisde wegens het overbrengen naar daa rvan de post van 

Aal ter. (Gebaseerd op de gemeenterekeningen). 

Doch er heeft reeds veel vroeger een posthouderij bestaan te Aalter, 

misschien reeds van kort na hel delven van de vaart ( 1613-23). De 

dijken van de vaart ( Leibarm geheten) waren immers goede openhare 

wegen. In 1660. bij voorbeeld, zien wij dat er een «armenhus>) hangt in 

de herberg «de Orij Posthoorns». Het is klaar dat deze herberg, die op de 

zuidelijke oever van de vaar! stond, nevens het goed te Lake, en die te 

7ehren lijde aan de Aemouts toebehoorde, haar naam aan de posterij 

ontleende. (De « Orij Posthoorns» stonden daar waar nu de villa van de 

heer Emiel Thienpont staat Deze villa verving een huis dat in 1842 

g<'bouwd is geweest door .1. B. de l~uyter in de plaats van de oude 

herberg die toen ::~.fgebroken werd). De barg ie. die een dagelijkse dienst 

reizigers verzekerde tussen Gent en Brugge en omgekeerd, verwisselde 

Yan paarden in de Drij Posthoorns. 

Lieven Aernout, vooraleer in 1784 naar Eeklo te vertrekken, alwaar 

hij in 1788 overleed. verkende nog een rente van 550 pond wisselgeld. 

gehypolekeerd op de Drij Posthoorns en op het goed te Lake «zijnde 

geweest een fonchier ofte leen, alsnu geconverteert in allodiale gronden». 

Hiermede eindigt bijgevolg de geschiedenis van dit goed als heerlijkheid. 

Wanneer het got:d Ie Lake nadien door de Aernauts verkocht ge

weest is en aan wie weet ik niet. Laat ons opmerken dat Maria Geemaerts. 

de weduwe van postmeester Livinus lil, slechts in 1810 te Eeklo overleed 

en dat het kadaste~ van dat jaar Bruno Penneman als eigenaar van ter 

Lake opgeeft. In 1930 was El isabeth Pycke de Peteghem eigenares en in 

1952 de kinderen van Pi eter cl 'Ou! lremont-Pycke de Peteghem. 

Laat ons nog opmerken dat dil goed te Lak.:), dat een leen van 

\Voesle was. niets gemeens heef~ met het goed Ie Lake te Knesselare

Overleie dal onder het Land van de Woestijne lag. 

* * * 

K/ip/o (in de volksmond «Kiippelhof-.) was een leen van Woeste, 

waaraan heerlijke rPchren verhonden waren. maar dat eigenlijk nooit 

vermc·ld worril als «hPerschap> of «heerlijkheid:.. 
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Volgens de leenboeken was het vijflig bunder of 150 gemet ( 66 ha 

70 a) groot·. wal nagenoeg overeenstemt met de grootte volgens het ka
daster. namelijk 67 ha 11 a. 

Dit leen ligt in de uiterste westhoek van Aal ter, « 't midden van den 

velde, daer Ünse Lieve Vrauw placht te staen in een trappelken boamen 

ghenaempl den Oroghen Boom, de wegh daer deure gaende die van 

!'1eerberghe naer Lootenhulle loopt, ligghende noort aen desen wegh met 
seven of acht vijvers». 

Gans Kliplo is onontgonnen veld gebleven, tot dat men tussen 1770 

en 1780 met de ontginning ervan begon. In 1784 stond er een hofstede 

op campeterende aan de heer Versmessen. (L. v. d. W., 391. folio 84). 

Tot het leen van Kliplo behoorde tol. vondst, recht op baslaard~:::,ed 
en de boete lot drie pond parisis. liet had wet «van alle saecken der 

waerheyt tselve leen aengaende. met bailliu ende weth van Woeste». 

In 1504 behoorde dit leen toe aan Raas van den Heede. daarna 

aan Jacob van den Heede en vervolgens. ';, 1522. aan Geleyn de Voo, 

Na dezen werd Kliplo verheven door Pieter de Vos, die in 1550 zijn 

huiswouw bracht «van levende lijve ter dool» en daarover met het zwaard 

terechtgesteld werd en al zijn goed door de schepenen van Kortrijk ge

confiskeerd verklaard. Kliplo werd daarop toegewezen aan de heer van 

de Woeste die hel publiek liet verkopen. Het werd de 10 mei 1550 toe

gewezen aan Thomas de I-lardewijn. 

In 1784 vinden wij als leenhouder een jonker Versmessen tot Sint

Niklaas en als eigenaar geeft het kadaster van 1811 Antoine Versmessen 

le Sinl-Niklaas. Omstreeks 1865 was Pieter-Livien Claeys er de eigenaar 

van. Deze is burgemeester van Aalter geweest van 1867 tol 1872. de 

enige burgemeester van Aalter die ooit op het Aaltershoekje gewoond 

heeft. Sedertien werd dit goed in verscheidene delen gesplitst, waarmede 

wij ons hier niet kunnen bezig houden. 

* * * 

I let perceel nummer 1091 in hel oude landboek van Aalter was ook 

een leen van \Voeste, 15 bunder groot. belast met een gans ieder jaar 

Daartoe behoorde Lol. vondst, de boete tot 3 pond parisis en de leen

houder vermocht te stellen een baljuw «ende soo wanneer noot is soo 

moet men de weth van Woeste ontleenen omme weth ciaermede te 

doene». Waarschijnlijk heeft nooit een leenhouder daar gebruik van ge

maakt. Nog in 1811 was de Vijfhoek. die thans grotendeels in de resi

dentiewijk Bt•ukenpark zil, nog grotendeels onontgonnen veld. 

Dit leen. de Vijfhoek. kwam al reeds in de 16° ePuw in handen van 

de heren van Bellem en, werd door transactie van 1745 door dezen afge

staan aan de heren van Aalter. Hierover zal meer gezegd worden als de 

heerlijkheid van Ekenhcke hiema zal besproken worden. 

* * * 
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Archief van Woeste en onderhorige heerlijkheden is vooral te vinden 

in het Rijksarchief te Gent. in het fonds Land van de \Voestijne, bun

dels 370 tot 394. Doch elders in dit fonds zit ook zeer veel over \Voeste. 

Ondermeer. de minuten van de verkoopakten en de staten van goed zijn 

vermengd met die van het Land van de Woestijne. De registers en de 

indices daarop van de gezegde zaken echter zijn te vinden onder de aan

gehaalde nummers. Wanneer andere bronnen gebruikt werden heb ik, 

indien het nodig bleek. die aangeduid-

* * * 

Hiermede is het overzicht van de heerlijkheid van de Woeste en de 

daarvan afhangende heerlijkheden ten einde. 

Hierna ,-olgt nu een overzicht van de heerlijkheden die zich op Aalter 

uitstrekten, maar die niet in gebondenheid lagen noch met het Land van 

de Woeslijne, noch met \Voeste. 

* * * 

De h('erlijk/1eid unn Nevele, die een leen was van het grafelijk 

leenhof van de Oudburg van Gent, had op Aalter vier lenen liggen en 

twee percelen helast met een rente. Twee van die lenen worden hierna 

besproken onder Ekenbeke. Een ander leen, het « Schildknechtleem, werd 

reeds vermeld hij Wei broek. Het was ongeveer 4 gemet ( 1 ha 75 a) 

groot en lag in de noordwesthoek van de Weibroekkouter, ongeveer daar 

waar men onlangs de romeinse pompput ontdekt heeft. 

Het vierde leen was 4 gemet 252 roeden ( 2 ha 15 a) groot en lag 

in twee partijen «deur reden dat de wegh daer deur gaet van Aeltre 

plaetse na er het goed te W eibroeb (de Bellcmstraat). De eerste partij 

lag op de T eirlinkkouter én paalde met haar noordwesthoek aan de 

\ Varande en met haar zuidzijde aan de Bellems!raat. Oe andere partij 

de «<Jriehuizen», lag daar rechtover en strekte tot aan de Oude- of 

Kesterslraat. 

Oe !wee percelen land op Aalter die in de renteboeken van Nevele 

ingeschreven staan. zijn 2 gem el 125 roeden ( 1 ha) groot en liggen op 

de linkerkant van de Kesters!raat. op de rechterkant van het straatje dat 

in de richting van Oastergem loopt. Zij palen aan elkander en heten 

respectievelijk het Potters- of Poortersstedeke en de Lindebulk. 

* * * 

De fwerlijkhrid Ekenheke ( Eeckenheke) bestond oorsprankel ijk uil 

twee lenen van Nevele. namelijk Ier Beke en ter Eecke. 

Het voornaamste deel van Ekenheke was een zeer grote blok land, 

s!rekkemle van west naar oost. gaande van de Kerkhemstraat (steenweg 

r1aar Lotenhulle) tot aan de Keslerslraat. flichl de Kranepoel. Deze blok 

is thans de resiflen!iewijk d.ovelrh. Een andere blok lag op de «Eken

akker», op fle oostkant van de straat die uil de Keslerstraa! naar het Lo-
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veld loopt en komt lot heel dicht bij het kasteel «Loveld>. Een enclave 

van Ekenbeke. de «Keutelmers», meer dan 8 gemet groot, lag tussen de 
Keslerslraal en de 1-Iellebroek. 

(Laat het mij hier nogmaals zeggen dat het kasteel omstreeks 1912 

door wijlen graaf de Grunne gebouwd en de daar juist genoemde resi

dentiewijk ten onrechte de naam van «Loveld» dragen. Het eigenlijke 

Loveld. ligt veel meer zuidwaarels en de residentiewijk ligt op het histo
rische Aalterveld.) 

In leenmale zou ler Eken 10 bunder en ter Beke 15 bunder groot zijn. 

Dat is 75 gemet of iets meer dan 33 hectaren. In werkelijkheid geeft het 

kadaster 114 hectaren[ rviaar het grootste deel van Ekenbeke was tot op 

het einde van het oude regiem ongebroken heide. Nog in 1811 was er 34 

ha veld en 47 ha hos. In 1835 was er nog slechts een halve hectare heide, 

maar integendeel 103 ha bos. Zelfs vroeger landbouwgrond was bebost 

geworden. 

Ter Eken was de westkant van dit domein, ter Beken de oostkant. 

Op heide delen heeft er vroeger een hofstede gestaan. Die van ter Eken 

is reeds misschien sedert vier eeuwen verdwenen en is te zoeken in de 

Wilde mote. iets zuidwest van het kasteel Loveld. De hofstede van ter 

Beken stond t' einden de Kesterslraat, dicht bij waar nu de bossen be

ginnen. De beek. het Leiken. stroomt door de grond ervan. In 1886 werd 

deze hofstede afgebroken en herbouwd op de oostkant van de Walsberg. 

op de \Valsbergstukken. Deze stukken waren geen Ekenbeeks. maar heb

ben sedert immemorabele lijden aan de heren van Ekenbeke toebehoord. 

De nieuwe hofstede werd in 1911 op hare beurt afgebroken om plaats te 

maken voor het kasteel Loveld. 

Zowel ter Eken als ter Beken hadden recht op een baljuw en zeven 

schepenen, tol. vondst, bastaardij, de boete tot drie pond parisis, et cetera. 

Beiden hadden het recht van lage en middelbare justitie en waren reeds 

sedert lang gekend onder de gezamenlijke naam van heerlijkheid van 

Ekenbeke als. in 1581, Karel Rym, leenhouder van de twee lenen van zijn 

opperheer, de heer van Nevele, ook het hoge justitierecht in leen kreeg. 

Ekenlwke had ook inkomen van renten, namelijk zes schellingen zeven 

penningen «hall inc poytevine parisis» 15 halsters en eer. halve achteling 

evene, Aalterse maat, en vijf hoenderen. Bovendien, iets wat ik nog hij 

geen een van de reeds hesproken heerlijkheden vond, moest iedereen die 

van de heerlijkheid verhuisde zes per honderd van de waarde van zijn 

medegedmgen goed aan de heer hetalen ( issuegeld). rviaar . . . de leen

Loeken vDorzien ook een «incommelincgelt», vvaarvan het heelrag niet ver

noemd wordt! 

In het leenboek van Nevele van 14ó0 wordt Jan van de Winchle 

vermeld als heer van ter Beke en van ler Eke. Vervolgens Jan Pascharis 

en in 1547, 1551 FrançDis Pascharis .Jansseune. De Pascharis' blijken 
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een oud Vlaams geslacht te zijn : Een lustaas (Eustache) Pascharis was 

in 1339 medeondertekenaar van het alliantieverdrag tussen Vlaanderen 

dl Brabant. Wij vonden ook Pascharis' onder de heren van Wei broek. 

Ekenheke werd in 1557 gekocht door Gerard Rym, raad van de ko

ning. advokaat fiscaal, souverein baljuw van Vlaanderen in 1556, overle

den in 1570. Hij gaf in 1563 de heerlijkheid van Ekenbeke aan zijn zoon 

Karel, tot vordering van dezes huwelijk met Catherina de Bruxeiies. Deze 

overleed in 1563 en Karel Rym hertrouwde met Elisabeth de Locquen

ghien. Karel zelf overleed in 1583 te Gent. 

Karel Rym, die lid was van de privé-raad van de Majesteit, kocht 

van deze laatste in 1577 de parochie en de heerlijkheid van Beiiem en de 

heerlijkheid van SchuurYeld (R.A. Gent. Staten van Vlaan., 539, fol. 

167), welke heerlijkheden verenigd werden onder de naam van Beiiem en 

Schuurveld. Gedurende een lange periode zal Ekenbeke nu dezelfde 

heren hebhen als Bellem-en-Schuurveld. 

Karel Rym werd ogevolgd dor zijn zoon Phihbert. die geboren werd 

in 1567 te Brussel. nog minderjarig was bij de dood van zijn vader en 

slechts in 1596 denombrement overgeeft van Ekenbeke. Hij overleed te 

Gent in 1634. Zijn zoon Karel, ridder van het Gulden Vlies. volgt hem 

op. Deze stierf te Brussel in 1677. Zijn zoon en vermoedelijke erfgenaam 

Jan-Frans stierf vóór hen. te Genl in 1676. Aldus werd M'her Karel op

gevolgd door de zoon van Jan-Frans Rym, Karel-Frans, die echter reeds in 

1715 overleed. Zijn weduwe, Anne-Marie van den Eeckhoute overleefde 

hem nog zeer vele jaren : zij overleed slechts in 1758 en overleefde zelfs 

haar dochter. Marie-Anne-Thérèse Rym, die reeds in 1739 overleed. Dezes 

E:chtgenoot, Louis-François de Montmorency, was reeds in 1736 te Gent 

overleden. Hun erfgenaam. Louis-Emest-Gabriël de Montmorency, gebo

ren in 1735, was bijgevolg nog een klein kind als zijn ouders overleden. 

Zijn grootmoeder, ;v1arie-Anne van den Eechoute was zijn voogd.. 

In deze hoedanigheid sloot zij in 1745 een transactie met de heer van 

de Woestijne en Aalter. Mher Maximilaan-Leopolci-Joseph prins van Ru

bemré, waardoor er een einde gestelel werd aan de geschillen en de daar

uit voortspruilende processen die sinds vele jaren lussen de respeclieve 

heren van Aalter en van Bellem gerezen waren. De heer van Aalter stond 

aan die van Bf~llem af al de rechten die hij in Bellem bezat. Zijnerzijels 

stond de heer van Rellem aan die van Aalter af de heerlijkheid van Eken

beke, met alles wat daarbij behoorde : ook het leen van het land van de 

Woeslijne, genaamd de Walsbergstukken en het leen van Woeste, ge

heten de V;;fhoek en waarvan de heer van Bellem tot dan toe de leen

houder was. (Privaat archief elP Grunne. I hans op het kasteel van I-lans

beke). 

Van dan af hacl Ekenheke dezelfde heren als het Land van de 

Woeslijnc: na Maximilaan-L·opolcl-.loseph van Rumheré zijn dochter 
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Marie-Josephine (gehuwd met Maximilaan van Merode) en, bij gif te van 

in 1785, haar zoon Willem-Karel-Gisleen van .f\1erode, die de laatste heer 
was. 

Voor Nevele en Ekenbeke werd vooral gebruik gemaakt van de num

mers 9, 20. 170, 284 en 1281 van het fonds Nevele uit het Rijksarchief 

te Gent. Voor de f\ym's, zie nog hierna. onder Bellem-en-Schuurveld. 

* * * 

De heerlijkheid van Bellem en Sclnwrveld, ontstond, gelijk daar zo 

juist gezegd werd, in 1577, door samenvoeging van de parochie en heer

lijkheid van Bellem en de heerlijkheid van Schuurveld, die in gezegd jaar 

door Karel Rym gekocht geweest waren. De eerste heerlijkheid hing voor

dien af van de Oudburg \'an Genl. terwijl de tweede van de \Vetachtige 

Kamer van Vlaanderen afhing. De nieuw geschapen heerlijkheid werd 

aan het gezag van de W etachtige Kamer onderworpen, waartegen de 

Oudburg wel protesteerde, maar te vergeefs. (Zie bij voorbeeld in het 

resolutieboek van de Oudburg van 1580, R.A. Gent, Oudburg, nr 156, 

passim.) 

Bellem-en-Schuurveld strekte zich in Aalter uit over een zeer groot 

gebied in de zuidoosthoek van de gemeente, van aan de steenweg naar 

Lotenhulle tot aan de grens met Bellem aan de Kranepoel. Te noorden 

paalde dit gebied aan de heerlijkheid Ekenbeke en aan de reeds meer 

vermelde Vijfhoek, leen van Woeste. Te zuiden sloot dit gebied op Aalter 

aan bij het gebied van deze heerlijkheid op Lotenhulle, en ten oosten, 

over de Kranepoel, bij dat in Bellem. 

I-lier lag het eigenlijke Lovelel en daarin lagen verscheidene vijvers, 

waaronder de Kranepoel en de Ganzeplas de voornaamste waren. In 

1635. als het landboek geschreven werd, was gans dit gewest nog on

ontgonnen veld en voor het grootste deel zelfs nog niet gemeten. 

Volgens het kadaster is het Lovelel ( Aalters deel) 135 ha 20 a 

groot Pn de Kr ancpoel (met de ertoe behorend veld) 48 ha 08 aren. Bel

lem-en-Schuurveld op Aalter was bijgevolg 183 ha 28 a groot. Oorspron

kelijk was dit deel van de heerlijkheid van Schuurveld. waarvan het foncier 

het goed le Schuurveld was op Lotenhulle in de T'vlalsemwijk. 

De heerlijkheid van Schuurveld bestrekte gans de noordkant van 

L.otenhulle (bijna 1/3 van gans de gemeente), gans de zuidelijke helft 

van Bellem, de .f\1arkettewijk uitgezonderd, en het gezegde Lovelel op 

Aal ter. 

Deze heerlijkheid had een baljuw en schepenen en bezat het recht 

van justitie in alle graden. Zij behoorde in de 14e eeuw toe aan Jan van 

Schuurveld. Zij werd, om onbekende redenen, aangeslagen door de graaf van 

Vlaanderen, Ladewijk van l\1ale, die ze aan zijn bastaardzoon Jan van 

Vlaanderen. gezegd <aonder lancl» gaf. Jan van Orinkham, zoon van .Jan 
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zonder land, werd er vervolgens de heer van. Toen ten slotte de kleinzoon 

van eerstgenoemd·~ zonder erfgenamen overleed, keerde Schuurveld 

terug lol het domein van de graaf. ( Leenboek Oudburg 1504, Stadsarch. 

Gent.- Verhoustraete, bijdrage over Lotenhul Ie in Appeltjes IX, 1958.) 

In 1577 werd de heerlijkheid van Schuurveld, te zelfder tijd als die 

van Bellem. door de Majesteit verkocht aan Karel Rym, heel van Eken

beke. (Zie hiervoren.) Beide heerlijkheden werden nu samengesmolten Lot 

een enkele, onder de naam van «heerlijkheid en prochie van Bellem en 

Schuurveld». De Rym's behoren tot een oud Gents patriciersgeslacht, dat 

opklimt tot lordan Rym, zoon van Jordan, die door Boudewijn, graaf 

van Vlaanderen, ridder geslagen werd bij de inneming van Constantinopel 

in 1203, en tot Boudewijn Rym, grootvader van Jordan, die door Filip 

van den Elzas ridder geslagen werd in het Heilig land. (Goethals, Oic

tionnaire généalogique.) 

Karel Rym, die Bellem en Schuurveld kocht, was reeds heer van 

Ekenbeke. Over de Ryms. heren van Bellem en Schuurveld en van Eken

beke werd hiervoren reeds gehandeld, onder Ekenbeke. Hierna volgen nog 

biezonderheden over hen. 

Over de gezegde Karel Rym verscheen een bijdrage in tomus 20 van 

de «Biographie Nationale» waaruit wij vernemen dat hij filosofie studeer

de te Leuven en doctor werd in civiel en in kanoniek recht. Keizer Maxi

miliaan li gebmikte hem gedurende vijf jaar als ambassadeur te Constanti

nopel en hij werd in 1574 lid van de privé-raad. Tijdens de Calvinistische 

dictaluur le Gent werd hij op 30 october 1583 door Hembyse gevangen 

gezel. maar in september 1584 op huisarrest gesteld. Hij overleed kort 

daarna, in november waarschijnlijk van dit laatste jaar. Zijn zoon Philibert, 

ridder in 1623, had veertien kinderen. waaronder Karel. 

Deze Karel 11 Rym werd ridder gemaakt in 1642 en kreeg de titel van 

baron van Bellem in 1657. Sanderus, die zijn « Flanelria illustrata» schreef 

te dien tijde, wijdt aan hem een passus vol superlatieven: «Faecundus 

orator, suavissimus poëta, aculus phdosophus, omnisque historiae et anli

quitatis scientissimus. Denique sex linguarum jurisque romani non leviler 

perilus et ad res omnino natus. Edidit carmen elegantissimum in gentem 

!.(ymiam ... ». Karel Rym 11 overleed te Brussel de laatste van .Juni 1677 en 

werd des anderen daags le Bellem begraven, omtrent drie uur in de namid

dag. Parochieregister van Beflem.) Zijn zoon, .Jan-Frans overleed te Gent 

in 1676, zodat Karel opgevolgd werd door zijn kleinzoon Karel-Frans. 

geboren te Gent in 1673 en aldaar overleden in 1715. I-lij was gehuwd 

geweest met Anne-J'VJarie-Ferdinande van den Eeckhoute. vrouw van 

Zomergem. Deze c,verleefde zeer lang haar echtgenoot, want zij overleed 

slechts in 1758. Zij overleefde zelfs haar dochter, Anne-Marie-Thérèse 

Ryrn. barones van Bcllem en Schuurvefd. vrouw van Ekenheke. die in 

1739. op 32 jarige ottclerrlom overfped. Deze was gehuwd geweest Louis-
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Frans prins van Montmorency, baron van Frankrijk, graaf van Loignies, 

Lurggraaf van de stad en het Land van Roeselare, Kleef en Langemark. 

die echter nog vóór zijn vrouw in 1736 te Gent overleed. 

Hoor feodaal van Anne-Marie-Thérèse Rym was haar zoon, Louis

Ernest-Gabriël prins van Montmerency, geboren in 1735. Het was tijdens 

dezes minderjarighEid dat zijn grootmoeder en voogdes, Anne-Marie van 

den Eeckhoute de bovenvermelde transactie sloot met de heer van Aalter, 

waardoor Ekenheke aan deze laatste afgestaan werd. Verloren de heren 

van Bellem nu de titel van heer van Ekenbeb, er was compensatie : 

Anne-T'vlarie van den Eeckhoule zou de titel van heer van Zomergem in 

het huis van Bellem brengen. 

Louis-Ernest-Gabriël de Monlmorency, die ook burggraaf was van 

Roeselare en na de dood van zijn grootmoeder nog heer van Zomergem 

werd, droeg, onder meer andere, de titel van eersten Christen baron van 

Frankrijk. I-lij overleed te Parijs in 1768 en een plechtige zielerust werd te 

Bellem gedaan. I-lij was gehuwd geweest te Amsterdam in 1761 met 

Margarela de W assenaere, die hem overleefde en in 1776 te Drongen 

overleed. Hun dochter, Louisa-Augusta-Eiisabeth prinses van Montmo

rency, geboren te Gent in 1762, zou de laatste vrouw van Bellem en 

Schuurveld en van Zomergem zijn. Zij huwde in 1778 te Parijs, in de 

kapel van de bibliotheek van de koning, prins Marie-Joseph de Lorraine

Eiboeuf. te welker gelegenheid de koning hem lilel en de naam gaf van 

Lorraine-Vaudemont. Veel schone titels en veel eer, maar helaas, hel oud 

regiem beleefde zijn laatste dagen. In 1789 brak de franse revolutie uit en 

prinses de Montmorency en haar echtgenoot namen de wijk naar het 

buitenland. Het goed van de «émigrée» de Monlmorency le Bellem werd 

nationaal goed verklaard. maar werd niet verkocht, zodat, als de tijden 

keerden, zij er terug in het bezit van gesteld werden. Zij verkocht het echter 

(daaronder was ook de Kranepoel) in 1808 aan Jacob-Lieven van Cane

ghem. Deze liet het vervallen kasteel van Bellem herbouwen en ging 

ondertussen (lot in 1816) wonen in een lusthuis dat hij aan de boord van 

de Krunepoel, r-ip Aalter gezet had. (Nu bewoond door de heer Joos.) 

Laat ons, na deze lange uitweiding over de heren van Bellem en 

Schnurveld. verder het territoriaal gedeelte op Aalter van hun heerlijkheid 

bespreken. Eerst de Kranepoel. In het leenboek van de Oudburg (St. 

ctrch. Gent. fonds 7-his, nr 4, fol. 80) zien wij dan de lenen die wij 

hierna gaan citeren ten oosten palen nan .lan \Vyts, het is te zeggen aan 

de Kranepoel. .Jan Wyts. heer van Berenlrode, Wildenburg, Wijtsvliet. 

was baljuw en ontvanger geweest van Bellem en Schuurveld van 1502 lot 

1504. Dit laatste gegeven noopt ons hier een parenthesis te openen. I-lier

boven schreven wij dat Bellem E:n Schuurveld in 1577 samengevoegd 

werclen lol een enkele heerlijkheid Dit is juridisch juist, maar aangezien 

deze heerlijkheden alle twee hij het domein van de graaf behoorden, 
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vormden ;.-ij reeds ten feitelijke eenheid en zo komt het dat wij in het ar

chief van de Rekenkamer te Brussel rekeningen vinden van de baljuws 

en ontvangers van lang vóór 1577. 

In 1629 verkoopt jonkvrouw Jacqueline Wyts, bijgestaan door haar 

broeder, ionker Loys, aan Oralio Bertelly een stuk veld, groot 39 bunder, 

waarin gelegen zijn den Grooten ende Cleenen Craenepoel en nog enkele 

éi11dere kleinere vijvers, «al soo die ligghen ende vloeyen met hunne dam

men, canten ende grachten» en gaande lot aan de wagenweg van Bellem 

naar Loo. ( R.A.G., Bellem nr 1!, folio 123.) In het landboek van Aalter 

van 1633 staat de Kranepoel O]J jonker Erasmus de Bertelle. 

Op î 3 april 1706 koopt Mher Karel-Frans Rym, baron van Bellem, 

van vrouw i'larie-Î' larguerile Liégeois, douairiere van jonker Frans-Domi

nique Bertelle, heer van het Poekse op Nevele, de Kranepoel. (L.v.d. 

\Voesl. m 386 en nr 150.) Sedertdien is de Kranepoel deel gebleven van 

het domein van het kasteel van Bellem, tot dat het Aalters deel van dit 

domein in 1955 verkocht en verkaveld werd tot een residentiële wijk. Het 

is zelfs voornoemde Jacob-Lieven van Caneghem die hem omstreeks 1810 
verdiept en ingedijkt heeft, zodat het aan hem te danken is dat die poel 

tot heden ten dage bewaard gebleven is. (Archief van het kasteel van 

Bellem.) 

Volgens het aangehaald leenboek van de Oudburg van 1504, op fo

lio 80, onder de achterlenen van Schuurveld, vinden wij dat op wat men 

daarna het Loveld is komen noemen, maar toen nog «Haehervelb heette, 

dat Willem van Lake verscheidene lenen hield waaronder de Langendam 

en nog andere vijvers (waaronder de Ganzeplas), met de velden en dijken 

daartoe behorende, palende oost aan Jan Wyls, gelijk reeds gezegd, en 

west aan de Sassenvijver. Deze Sassenvijver is de strook land die ligt langs 

de westkant van de straat naar Lotenhulle, van af de Veldstraat tot aan 

de grens met Lotenhulle. 

In 1623 behoorde dit goed Loe aan jonker Lowys Wyts, de broeder 

van Jacqueline, die de Kranepoel bezat. Hij neemt er een hypotheek op 

en in het stuk worden de volgende vijvers vermeld : Langendam, Cleene 

Langendam, 1-Iollenplas, de Gherostijnen, Strytvijver, I-lulstvijver, Grooten 

en Cleenen Gunseplas, GansepoeL (R.. A.G., Bellem, nr. 11, fo 28). 
Al die toponiemen, behalve Ganzeplas, zijn thans niet meer bekend. 

In hel landboek van Aalter ( 1633) zien wij, gelijk hiervoren reeds 

gezegd werd, dal dit goed toen nog Lolaal onontgonnen en zelfs ongemeten 

veld was· Volgens de gegevens van het kadaster bleek het 135 hectaren 

groot te zijn. ( Landboek, percelen nummers 1059 tot 1063). 
In 1678 ( Bellem 17, folio 97) wordt dit goed door vrouw Marie 

Bertelly, douairierP van jonker Louis Pally, aan raadsheer Joris Dubois 

verkocht. Door erfenis komt hel vervolgens aan Norhert van Voorspoel, 

raadsheer in de Grote Raad te Mechelen, gehuwd met Livina du Bois 
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filiu Joris en overleden in 1722. Dezes kleindochter, Michèle de Deckere 

en haar echtgenoot Benedikt de Pape, heer van Glabbeke. verkopen het 

in 1756 onverdeeld aan Petrus-Judocus van Laerebeke en Karel-Frans 

Penneman de Boscheyde. ( Bellem 22. folio 100 verso). In 1771 verkoopt 

van laerebeke zijn deel (dat nog altijd indiviso lag met Penneman) aan 

Hendrik-Frans van der Stadt, licentiaat in de medicijnen te Gent. «Dit 

met cl' helft van dl~ boomcatheylen ende visch op de vijvers daer in lig

gende te bevinden». (B<~llem. nr. 23, folio 107). 

Hetzelfde jaar 1771 ( Bellem 23, foio 151) besluiten Penneman en 

van der Stadt uit üiWerdeeldheid te treden. Penneman neemt het westelijk 

deel, met de Ganzeplas, en van der Stadt het oostelijk, naast de Krane

poel. Al spoedig wordt nu aangevangen met de ontginning. In 1773 sluit 

de pastoor van Aalter een overeenkomst met van der Stadt nopens de 

tiende op zijn gronden genaamd Loveld. ( Kerkarchief). Deze had op 

zijn deel twee hofsteden, tevens stokerij zijnde. gebouwd. de eerste te 

wielen van de Kranepoel, op de grens met Lotenhulle (heden ten dage 

bewoond door Jozef Vercruysse) en de andere zuidwaarts daarvan. aan 

de Lippenshoek op Lotenhulle. (Het hier besproken goed strekte inder

daad ook iets op Lotenhulle). (Bellem, nr 23, folios 125, 172. 242, 246). 

l\1aar van der Stadt geraakt in moeilijke omstandigheden en verkoopt 

zijn goed op het Loveld. Uiteindelijk zal dit versplinterd geraken, maar 

het zou ons te ver voeren ieder van de delen daaf\·an te bespreken. Uit

eindelijk loch. na enkele jaren, zal alles toch in handen komen van Karel 

Frans Penneman. Behalve de twee hofsteden-stokerij hiervoren vernoemd 

had van der Stadt er een derde gebouwd op de noordwesthoek van zijn 

deel. namelijk deze tegenwoordig nog bewoond door de weduwe Vereecke. 

maar die begrepen is in de verkaveling « Î'1atexi» en op de zuidwestelijke 

boord van de autosnelweg slaat. Deze hofstede verkocht hij in 1779 aan 

Penneman. ( Bellem, nr. 24, foio 246). 

Van zijn kant had Penneman op zijn deel de hofstede Ganzeplas 

gebouwd en. langsheen de straat naar Lotenhulle, de herberg de Gans 

en nog enkele andere kleine boerenbedrijven. ln een pachtbrief van de 

hofstede Ganzeplas van 1779 lezen wij dat dat de heer verpachter houdt 

aen sigh sijne kamer soo ende gelijck hij die te vooren heeft gebruyckt>. 

(Papieren gevonden in het sterfhuis van de heer Huiin de Loo te Loten

hulle en door schrijver dezes afgestaan aan het Rijksarchief te Gent, 

zonder dat hij enig idee heeft alwaar die daar nu te \'inden zijn). Oe 

zoon van Karel-Frans Penneman, trouwde te Aalter in 1797 met Î'1larie

Louise Roeianclts en ging wonen op de hofstede die zijn vader in 1779 

van van der Stadt gekocht had, alwaar hij aan paardenfokkerij deed. 

gelijk zijn schoonbroeder Jan-Baptist Roeianclts junior het deed op de 

Blekkervijver, op het Aaltershoekje. 
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Het ware Ie verwonderen dat er ook hier gelijk wij het reeds zagen 

bij andere heerlijkheden, geen moeilijkheden zouden ontslaan zijn be

treffende feodale kwesties. Hier ging het om de jurisdictie op de grond 

die eigendom was van Penneman en van der Stadt. Alhoewel, volgens 

het hierboven aangehaald leenboek van de Oudburg van 1504 Schuurveld 

zich ten westen uitstrekte tot aan de Sassenvijver en alhoewel de heer 

van het Lïncl van de \ Voeslijne zelf schrijft dat die heerlijkheid zich 

uilstrekte tot aan die vij\·ers «gelegen in den westcant der slraete van 

Aeltre naar Lootenh ulle» ontstonden er moeilijkheden. Vóór schepenen 

van geclele te Gent werd de 21 januari 1776 een transactie gesloten lussen 

Je- heer van het Land van de W oestijne en die van Bellem en Schuur· 

veld, volgens dewelke de dreef. die de eigenelom van van der Staclt 

scheidt van die van Penneman. ook de scheidingslijn zou zijn tussen het 

gebied van de twee heerlijkheden. Wat te westen van die dreef lag 

werd geannexeerd aan de jurisdictie van de heer van het Land van de 

\Voeslijne en wal te!1 oosten ervan lag was jurisdictie van de heer van 

Bellem en Schuurveld. ( Bellem. nr. 24, folio 123). Deze transactie werd 

de 14 oktober 1778 door nog een andere gevolgd die de eerste nader 

toelichtte. ( Bellem 24. folio 205 verso). En lot meerdere zekerheid plaat

ste men in 1780 «pille paelen» langs de scheidingslijn lussen beide heer

lijkheden. (Bellem. nr. 25 folio 259 verso). 

Karel-Frans Penneman. die eigenaar geworden was van gans het 

Loveld. was, herinneren wij het ons, ook eigenaar van het goed le 

Buigezele en had naar alle waarschijnlijkheid (na 1795 ?) ook het goed 

te Lake gekocht. I-lij overleed in 1800 en liet zijn uitgestrekt grondbezit 

te Aalter over aan zijn zoon Bruno. Deze, die gelijk reeds gezegd is, had 

aanvankelijk op het Lovelel gewoond. maar was in 1811 te Gent gedomi

cilieerd. In 1827 was hij terug, maar woonde nu op de «wijk plaetse». 

\Vas hij geruïneerd of niet. de zaak is lot nog toe niet uitgemaakt. 

Op hel Lovelel begon hij met de bouw van een kasteel. dat nooit afge

werkt werd. I-lij verkocht dit gebouw, zoals trouwens al zijn an

dere goederen. aan zijn schoonbroeder Jan-Baptist-.loseph Roelandts. Deze 

Roelandts liet al zijn goed op Aalter (hij was ook eigenaar van de Blek

kervijver) na aan zijn nicht. de echtgenote van Alexander Jullien. Deze 

verkocht m 1849 het Lovelel aan llenri 't Kinl de Rodenbeke. die hel 

kasteel met een verdiep verlaagde en er een boerenwoning van maakte. 

Omstreeks 1960. na de dood van graaf 't Kinl de Rodenbeke werd het 

Lovelel verkaveld onder zijn drie erfgenamen. Een ervan (graaf de Mar

nix) verkavelde ui spoedig het deel dat Ie zuidwesten aan de autostrade 

paalt en dat aansluit bij het domein van de Kranepoel, als bouwgrond. 

Nog andere delen van dit goed werden mel dat doel verkaveld. of zijn 

op weg het te worden. Sic transit gloria mundi f 



In «Appeltjes van het Meetjesland», V ( 1955) liet ik een bijdrage 

verschijnen waarin gehandeld werd over de Ganzeplas en bewees daarin 

dat de Potter en Broeckaerl. (Geschiedenis van Aalter) zich vergissen 

als zij menen dat Boscheyde, die de Penneman's als titel droegen, te 
vereenzelvigen is met de Ganzeplas. 

* * * 

De heerlijkheid van Gijsela was een leen van Bellem en Schuurveld 

waarvan het foncier was de hofstede met die naam te Ruiselede (Kruis

kerke). Deze heerlijkheid had een leen liggen op Aal ter, Meersbroek 

genaamd, 10 gemet of 4 Y2 hectaren groot, dat in 1504 (leenboek Oud

burg, reeds vermeld) gehouden werd door Gillis Pascharis. In het land

boek van 1633 slaat het op naam van de heer van Bellem (percelen 

nrs 2091 en 1214, samen 7 gemet 39 roeden groot). 

In het kadaster draagt het de nummers 821 Lot 824 van sektie H. 
groot 3 hectaren 21 aren en het ligt tussen de Meersenberg (Oiepestraat) 

en het Donkergat 

* * * 

De heerlijkheid van \V essegern, waarvan de zetel het Koningsgoed 

Le Ursel was, hing af van de \Vetachtige Kamer van Vlaanderen. In feite 

was zij het deel van Ursel dat onder de kasseirij van de Oudburg van 

Gent lag. (Het ander deel, met het dorpscentrum, was Vrije van Brugge). 

Dez~ heerlijkheid had lenen en rentegronden op Aalter liggen. Zij 

had op Aalter een baljuw en schepenen die onafhankelijk waren van die 

van Wessegem in Ursel. (R.A. Gent, Land v.d. \Voest. 30. folio 140). 

De lenen, vier in aantal, waren samen 28 gemet 128 roeden ( 12,46 

hectaren) groot, daarin begrepen Ven akker, dat hierna nog volgt. Het 

eerste dier lenen, 7 gemet 41 roeden groot, lag op de noordkant van de 

vaart, ter wijk Doorn, aan de oostkant van de Lippenshockwegel en niet 

ver van de Buntelarestraal. Het tweede, 4 gemet ( 1,78 ha) groot. lag 

op de wijk Venakker, 't einden het Drogenbroodstraatje, dat er zelfs 

dwars door liep. Het derde leen 1 gemet 156 roeden ( 66 aren) groot, 

lag wat te zuiden van de kerk, achter heL Sint-Antoniusgesticht. 

Oe rentegronden van Wessegem op Aalter waren 27 gemet 124 

roeden ( 12,09 ha) groeit. Zij lagen over drie groepen verspreid. De eerste 

groep lag in een halve cirkel die begon op de Lostraat, te zuiden van 

het SinL-AntoniusgestichL, westwaarts liep Lol aan de Biesemkerweg, zuid

waarts draaide over de PapenwaL om verder terug de Lostraat te bereiken 

m de hofstede waar nu Omer J-iuys woont. De tweede en de derde 

groepen lagen op of heel dicht de grens van Ursel, op de wijk Dries 

(de gewezen Pielkapel stond op Wessegemse grond) en op de wijk 
Ooslmolen. 

96 



Vroeger lagen er nog partijen land die onder Wessegem renleerden 

langs weerskanten van de Stationsstraat. Rond 1545 had de tDenmalige 

heer van het Land van de \Voestijne. Loclewijk IV van Vlaanderen, ridder 

van het Gulden Vlies zich een «huus» of builenverblijf gebouwd omtrent 

op de plaats waar nu het gemeentehuis staal. Om zijn hovingen en 

~bevancb te vermeerderen had hij een daarneven gelegen hofstede met 

medegaande land gekocht. die echter op het Wessegemse lagen. I-lij vroeg 

aan de Majesteit toelating om die te mogen vermangelen met andere 

partijen van huizingen en landen gelegen le Ursel onder de heerlijkheid 

van \Voeslijne. Dit werd hem toegestaan door keizer Karel V, bij octrooi 

van den 16 januari 1545. (Archives du Nord. !\ijsel. B 1620). Loclewijk 

van Vlaanderen was toen raadsheer, tweede kamerling en hoofd van de 

financies van Karel V. (Onder de vermangelde percelen waren er, boven 

die aan de Stationsstraat ook drie gelegen in den hoek gevormd door 

het Rozestraatje en het Lettenburgstraatje ( Buntelare) en een in de 

kleine Warande (Bellemslraat). Opmerkenswaardig is dat er in het per

ceel gelegen op de zuidkant van hel « f\lorliersslraatje» 14 roeden \V esse

gems bleven. Om welke reden ? 
l-Iet vomnoemd Papenwall eke, gelegen zuidwest van de kerk, niet 

ver van het goed te Biesem. behoorde toe aan de kapelanij van Onze 

Lieve Vrouw in de kerk van Aalter. l-Iet gold jaarlijks aar. de heer van 

Biesem een paar hertelederen handschoen en lwee deniers parisis en aan 

de heer van Vv' essegem 2 Y2 achtelingen evene. Daar die rente aan de 

heer van Wessegem, na de Geuzenberoerten, gedurende veel jaren niet 

betaald geweest was, werd dit motje in 1613 door de ontvanger van die 

heer aangeslagen. De pastoor kocht het terug in 1617. aan een zeer 

hoge prijs. zo zegt hij, namelijk voor E 5.11.7 gmten. ( Kerkarchief en 

stuk in archief de Crunne, kasteel I-lansbeke). 

Een andere eigenaardigheid : de kerk van AaiLer was aan de heer 

van W essegem een jaarlijkse rente verschuldigd van zes g-roten, geheten 

~DHerpenningenu. Niets is geweten over den oorsprong noch over de 

reden van deze renle, maar, gezien het gering bedrag ervan, zal zij zeker 

lot zeer oude tijden opklimmen. Zij werd betaald door de pastoor en 

door de kerkmeesters. elk voor de helft. ( R. A. Genl, rolrekening nr. 287, 

anno 1533. Kerkarchief Aalter. rekeningen). Deze renle werd nog in 1633 

betaald. maar daarna vindt men er geen spoor meer van. 

Voor hel \Vessegemse in Aalter. zie mijn bijdrage daarover in «Ap

peltjes van het l'vleetjesland», X (1959). 

* * * 

De heerlijk/wiJ van Venakker was een leen van Wessegem, gelegen 

te Aalter in de wijk nu Venakker genoemd. noordwest bij het goed ter 

Venne. waarmede hel niet mag verward worden. I-Iet was onbehuisd en 
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zou volgens de leenboeken 24 gemet groot moelen zijn. ln werkelijkheid 

was het maar 15 gem el 231 roeden groot ( 7 ha). De grond ervan zit 

~hans geheel in het industrieterrein. 

De heerlijkheid vermocht een baljuw en zeven schepenen om wet 

te doen in civiele zaken : zij vermocht tol. vondst en de boete tol drie 

pond. Zij had inkomen van heerlijke renten belopende 46 schellingen 

parisis, maar bij gebrek aan renteboek is het niet mogelijk al de percelen 

terug te vinden die met die rente belast waren. 

Het leenboek van Wessegem zegt dat dit leen lag in een «eeghe

noote daer ment eerlyds Winenacker noemde», maar het is eerder aan

nemelijk dat de naam Venakker duidt op de veen- en moerasachtige grond 

die men aldaar vindt. 

Het foncier van Venakker is altijd bloot zaailand geweest ; het 

paalde aan het goed ter \V alle, waarmede het samen gebruikt werd. 

Venakker had trouwens dezelfde heren als ter W alle. Daarom werd er 

reeds O\'er gesproken als de heerlijkheid ter Walle behandeld werd in 

<i Appeltjes van het l\leetjesland» XV ( 1964), blz. 253. 

Voor archief van het W essegem se op A alter, zie R. A. G., fonds 

Ursel. 
* * * 

De heerlijkheid van ter Straeten was een leen van de Oudburg van 

Gent waarvan de zetel te Lovendegem gevestigd was. Zij strekte zich 

aldaar uit op de wijk Kattenhoek. alsook in Sleidinge. 

Een leen ervan, groot elf bunder ( 33 gemet) lag in Aal ter. Volge11s 

de gegevens in het landboek was het maar 28 gemet 157 roeden 

( 12,40 ha) groot. Dit leen was bekend als «het Lovendegems goed». 

Het lag aan de zuidkant van de Bellemslraat, langs de kant van Ooster

gem en reikte. over de SchevestraaL lol aan de Kesterstraal en paalde 

te westen gedeeltelijk aan de Processieweg. Enclaves lagen noordwest 

daarvan, op de T e'rlinkkouter. 

ln «<nventaris van de landbouwpachten in de registers van de Keure 

van Genl», door Achiel De Vos, l, blz. 29, wordt het goed van Loven

degem te Aalter vermeld met Olivier de Jaghere. ridder, als eigenaar. 

Het leenboek van de Oudburg van 1504 geeft Symoen Borluut als 

man van voogdij van jouffrouw Kathelijne slagers. Deze Simoen Borluut. 

geboren in 1642, wu.s de broeder van Boudewijn Borluut, heer van Schoon

berge. Hij stierf zonder nageslacht en aldus kwam het Lovendegems goed 

in het bezit van de heren van Schoonberge, in wiens bezit het gebleven 

is tol het einde van het oud regiem. (Voor die heren, zie in «Appeltjes 

van het fvleetjesland», XV, 246). Karel-l~obert-Jan l\1aelcamp de Schoon

berge stierf kinderloos in 1809 en het Lovendegems goed werd geërfd 

door zijn neef. Emmanuel Rodriguez d'Evora y Vega, markies van Rode, 

baron van Beerlegem, geboren le Gent in 1763. Na dezes overlijden in 
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1846 geraakte het goed verkaveld en verspreid onder verschillende per

sonen. Een dePI ervan werd gPkocht door .J. B. Roelandts. advokaat te 

Gent. en kwam, door deling. in het bezit van Ernest en Helena Thiebaut, 

van Gent, die daarop het hoog wil huis aan de BPllemstraat in Ooster

gem bouwden. 

GegevPns over het Lovendegems goed werden, behalve uil het land

boek en het kadaster, geput uil het familiefonds Borluul, Rijksarchief te 

Gent En uil een stamboom van het gPslacht Maelcamp door baron J'vlarcel 

i'laelcamp, mPt medewerking van schrijver dezes gemaakt. 

* * * 

Ten slotte waren er te Aalter nog twee rechtstreekse lenen van het 

grafelijk leenhof van de Oudburg te Gent en die geen verband hadden 

met enige heerlijkheid. 

Het eerste was een I iende, waarover hiervoren, onder \Voeste, reeds 

gesproken werd. bestaande uil de honderdste schoof van alle vruchten 

die wassen en ten bande of te mate komen zullen op al de gronden van 

erve die liggen in de prochie van Aalter, op het Bulskampvelcl. tussen 

de Loofstraat (nu Sterrestraat) en de Zandweg (de straat van den 

Aal tersenberg naar Grand'mère). op beide zijden van de heerweg die 

naar Brugge leidt. (Stadsarchief Gent, Leenboek Oudburg van 1504). 

Deze tiende ging mede met het Vijfringengoed en geraakte in onbruik 

als dit goed verviel. Toen dit vervallen goed in 1780 verkocht werd. was 

er geen sprake meer van cliP tiende. ( R. A. Gent, L. v. cl. Woest.. 38, 

folio 191 en 384, folio 41). 

Het ander leen, de «tien gemeten». landboek nr. 1069, groot 11 ge

met 205 roeden ( 5 ha) lag op het Aalterveld. nevens het «Aalterkem, 

dicht de Kranepoel. liet paalde aan Ekenheke en werd begrepen in de 

goederen die door de transactie van 1745 door de heer van Bellem 

afgestaan werden aan die van Aalter. Thans zit het in de residentiewijk 

Lovelcl. in de mieloosthoek daarvan. Als bron kan ook. builen de ge

bruikelijke kadastrale bronnen, nr. 806 van het fonds van Oudhurg 

geraadpleegd worden. 

A. VERHOUSTRAETE 
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ZOMERGEM EN DE SPAANSE SUCCESSIEOORLOG 

1702- 1713 

De inkt. waarmede de Vrede van Rijswijk tussen Frankrijk en Enge

land op 20 september 1697 was getekend geworden, en waardoor men 

op een lange en duurzame vrede meende te mogen hopen, was nog niet 

helemaal opgedroogd, of de wapens werden opnieuw opgenomen. 

De Spaanse koning Karel !I stierf op 1 november 1700, zonder 

erfgenamen na te laten, en twee vorsten eisten de Nederlanden voor 

zich op, n. I., Loclewijk XIV en Karel van Habsburg. Deze greep naar 
de troon draaide op een oorlog uit. 

In mei 1702 verklaarden Duitsland. Engeland en de Verenigde 

Provinciën van Nederland de oorlog aan Frankrijk en Spanje. Frankrijk 

op zijn beurt verklaarde de oorlog aan de Verbondenen op 22 juli daar

na. De Spaanse Successieoorlog brak los. 

Frankrijk blijft de toestand meester en houdt de Verbondenen in 

het noorden van Vlaanderen staande. Onze streek blijft van krijgstonelen 

gespaard. maar zal niettemin gedurende vele jaren de ondraaglijke last 

moeten torsen die de bezetting door de diverse legers met zich brengt. 

Aan de dagorder van de Spaanse Successieoorlog verschijnen, even

als voor alle voorgaande oorlogen, langdurende bezettingen, het afschui

men van de bevolking, ondraaglijke leveringen van fourage, levensmidde

len en materialen ten behoeve van de legerafdelingen binnen en buiten 

de parochie, opeisingen van werkkrachten en vervoenniddelen voor het 

opwerpen van verdedigingsstellingen. 300 pioniers werden ingezet om 

verdedigingsstellingen op te werpen langs de Brugse vaart. 

Zomergem, dat ten noorden van de Brugse vaart gelegen was. leefde 

het krijgstoneel mede onder vorm \'an vluchtende en opmarcherende le

gers, zowel van de Fransen als van de Verbondenen. Telkens was het 

een andere bezetting, hetzij, als men het zo mag noemen, van vriend 

of vijand. Maar het verschil was eigenlijk niet merkbaar, vennits beide 

legers, inzake militaire verplichtingen, af persingen en bmtaliteit elkander 

niets te verwijten hadden. 

Gedurende de eerste vijf jaren waren het de Fransen en de Span

jaarden die in ons dorp floreerden en goede sier maakten op de kosten 
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van de bevolking. In de kom van het dorp zelf lagen geen grote smal

delen ingekwartierd. maar in de buitenwijken daarentegen, en vooral op 

de wijken Durmen en Schipdonk. langsheen de Brugse vaart. logeerden 

ganse regimenten in barakken, die aldaar op de kosten der parochie 

waren opgetimmerd. ( 1 ). Veel soldaten, bijna allen huurlingen waren 

verg·ezeld van hun vrouw en soms van hun kinderen, terwijl de officieren 

er knechten en meiden op nahielden, die met hun bazen de vetste 

brokken deelden. Het is bijna een onbegonnen werk om al de rekenings

posten bijeen te garen en na te tei!en wat door deze belegeringen ver

bruikt en verbrast werd. 

Laten v.rij deze Successieoorlog voor Zomergem in enkele aspecten 

belichten. 

Op het einrte van april 1702 liet de druk van de Hollanders op 

de Franse stellingen zich bijzonder sterk voelen en men vreesde een 

massale inval. Begin mei zag het tussen Sluis en het Sas van Gent 

zwart van Hollandse soldaten. Zes regimenten Franse infanterie kwamen 

ter verdediging hun tenten opslaan langsheen de Brugse vaart tussen 

Lovendegem en Bellem. om alzo een verrassingsaanval der Hollanders 

al te slaan. ( 2 ). Door de omliggende dorpen moest onmiddei!ijk het 

nodige materiaal worden geleverd. waaronder 260 vorken of sprieten, 

130 staken, 130 piketten \'oor de tenten, 220 bussels brandhout, 585 

bonden stro en 130 rantsoenen f0urage voor de paarden. De dorpen ten 

zuiden van het kanaal hadden van deze troepenbeweging zodanig de 

schrik op het lijf gekregen. dat vel en have en goed in de brand lieten en 

op de vlucht sloegen. De landerijen bleven vaag liggen en sommige paro

chies, gelijk Aalter en Knesselare lagen totaal verlaten en gemineerd. ( 3 ). 

Het leger van generaal Spar kwam rond half augustus uit Brussel 

naar onze gewesten afgezakt en een groot deel van zijn troepen sloeg 

zijn tenten op op de Lovendegemse Kouter, op het land van Seger Allaert. 

die daarvoor :2 pond 10 schellingen groten vergoed werd. Het order 

luidde, dat de generaal alles zou laten platbranden, indien de bevolking 

aan de troepen het gevraagde onderhoud niet zou geven. ( 4 ). 

300 gewapende burgers werden opgeroepen en er werden wacht

posten uilgezet te Durmen, op Schipdonk. aan Lovendegem brug, aan 

de brug te BierstaL aan I-lansbeke-veer en aan de brug van Bellem. 

Vier jaar lang duurde de druk van de Hollanders op de f-."ranse 

stellingen. De wachten hielden steeds het geweer klaar en hij het minste 

( 1) R.A.G. ( = Rijbarehief Gent) Zomrrgem n" 24 

(2) R.A.G. Oudburg n" 272 f" 121 Pn 122 

(3) R.A.G. Oudburg n" 272 f• 124 Ourlhurg 
(4) R.A.G. Oudburg n" 275 f" 49 n" zSO fo so 
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verdacht teken. die op een mogelijke aanval zou kunnen duiden moest 

alarm worden geslagen en de klok geluid. ( 5 ). 

De wethouders der parochies wederzijden het kanaal, weigerden 

unaniem de gevraagde hulp te \'erlenen. zodat zij door het Kasseirijbe

stuur werden uitgenodigd om overleg te plegen ; maar deze van de 

parochies langs cl~ noordzijde van de vaart. waaronder Zomergem en 

Lovendegem. slumden hun kat. ( 6 ). Vooral de wethouders van Zomergem 

verhieven krachtig hun stem tol protest om reden dat de legers langs 

cle zuidzijde van het kanaal lagen. en normaal door de dorpen van de 

overkant niet moesten gefourageerd worden. gelijk omgekeerd evenmin 

het geval was geweest. ( 7 ). 

Wederom druk der Fransen. De Hollanders trekken zich van Brugge 

weg en slaan hun tenten op op de heiden rond Maldegem. Zomergem 

wordt samen met \Vaarschoot en Oostwinkel belast met de levering van 

500 rantsoenen groene fourage, 500 bonden stro en 300 bussels brand

hout daags. Inmiddels was een ander smaldeel te Kaprijke en te Bas$e

velde komen kamperen. ( 8 ). In der haast werden in de Oudburg 3000 

kloeke mannen opgetrommeld om nieuwe versterkingen aan te leggen 

langs het kanaal Gent-Brugge E'I1 de Sassevaart. ( 9 ). 

De geldelijke bijdragen die Zomergem moest opbrengen voor zijn 

deel in de contributies van de Oudburg. vormden op zichzelf reeds een 

drukkende lastpost. Daar de parochierekeningen in hun geheel niet kon

den geraadpleegd worden kunnen wij slechts gedeeltelijke cijfers mede

delen. doch zij mog·en ruimschools volstaan om ons een 1dee te vormen 

van de ontzaglijke uitgaven waarvoor de bevolking van Zomergem gedu

rende deze periode geplaatst werd. en dit ondanks het feil. dat het dorp 

i!1 1684 door de legers van Loclewijk XIV. bijna totaal verwoest en 

platgebrand werd. 

Zomergem hetaaide in de contributie van het jaar 1702 ruim 7000 

pond groten. ( 10
). Voegen wij daarbij dat in dit jaar de meeste parochies 

nog subsidies schuldig waren van de aanslag van 1698 ( 
11

). 

De weinige jaren die er lagen lussen de Vrede van Rijswijk in 1697 

en het ontbranden van de Spaanse Successieoorlog in 1702. hadden onze 

mensen de tijd niet gegund om zich uit het puin en de economische 

ontaarding op te richten. Huizen en hoeven waren verbrand en de vee-

(5) RAG. Oudburg n° 272 f" 115 

(6) RAG. Oudburg n° 276 fo 10'> 

(7) R.A.G. Oudburg n" 277 fo 95 

(8) ILA..G. Oudburg n° 274 fo 80 

(9) RAG. Oudburg n° 274 f" 85 

(10) R.A.G. OudLurg n° 272 fo 26 

( 11) R.A.G. Oudburg n° 272 fo 21 
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stapel en de landbouw hadden onherstelbare verliezen geleden. tv1aar 

daar hielden de militairen geen rekening mede. 

Nauwelijks hadden de legers zich in beweging gezet of ergens hun 

kwartieren opgeslagen. of men begon de bevolking af te schuimen door 

opeisingen van fourage. stro, brandhout. lichtkaarsen, levensmiddelen en 

kledingstukken. Werkkrachten voor het opwerpen van verdedigingstellin

gen en gespannen voor de transport van legermateriaal en fourage, werden 

door de bezetter opgeëist en ononderbroken werden de parochies met 

deze lasten beschreven. Het spreekt vanzelf dat de wethouders voort

durend nieuwe belastingen moesten vorderen, om het hoofd te kunnen 

bieden aan de enorme uitgaven. die tot vele honderden ponden opliepen. 

Reeds in maart 1702 hadden de parochies van de Oudburg aan de 

regering een hulpgeld van 800.000 gulden gevraagd om al hun achter

stallige schulden te kunnen betalen. (1 2
). 

Niet enkel aan de troepen die ter plaatse zelf ingekwartierd lagen 

moest Zomergem fourage en levensmiddelen leveren. maar ook deze welke 

op andere gemeenten lagen moest het helpen onderhouden. 

In juli 1702 gaf men verbod aan de inwoners van Zomergem. hun 

dieren in de weiden en meersen te laten grazen, omdat het gras diende 

gehooid en aan de troepen geleverd. ( 1.
1

). 

Vooral met het leveren van pioniers of werkkrachten had de parochie 

veel last. Het opeisen van deze pioniers gebeurde hij middel van een 

loting. De officieren liepen al df' wijken af om plaats en datum van de 

loting hekend te maken. Deze loting had meestal plaats op het plein 

voor het schepenhuis. ( 14
). ledere pionier kreeg 1 schelling loon daags 

en een brood per zes dagen. leder van hen moest een spade en een 

houweel dragen en gewapend zijn met een geweer. Overal trof men onze 

Zomergem se pioniers aan ; te Doornik, te leper. te Brugge, ja zelfs te 

Lnnchin in Artois. «ende lol in d'uytterste limieten van het pays con

quis» (1 5
). De uitbetalingen van cle lonen en het zakgeld aan de pioniers 

gebeurde zeer onregelmatig en vele parochies hieven er totaal mede in 

gebreke. Een klachtbrief van de legeroversten te Gent aan de welhouders 

van Zomergem gericht laat ons weten dat deze laatsten sedert gemime 

tijd de betalingen van hun pioniers hadden verzuimd, zodat velen ge

deserteerd waren. Bevel werd gegeven hun mannen het achterstall i ge loon 

uit te hetalen en hun voldoende van zakgeld te voorzien. teneinde alle 

«'voordere onaenghcnat>mheden Ie voorcomen». 

( 12) R.A.G. Oudburg n" 272 f" 78 

(13) R.A.G. Zomergf'm n" 2 

(14) R.A.G. Zomcq:wm n" 29 

(15) R.A.G. Oubclurg n" 282 f" 131 1'11 134 
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De parochies hadden alle moeite om hun pioniers aan het werk te 

houden. die bij gebrek aan voedsel en geld de vlucht namen, zich bij de 

landbouwers verscholen of als vagebonden en bedelaars het land afket

sben en de bevolking overlasten bezorgden. 

Voor de transport van legermateriaal en fourage werden in alle paro

chies wagens en paarden opgeëist. Men noemde ze trekpaarden, kets

paarden, kanonpaarden of zadelpaarden. naargelang hun bestemming. Een 

wagendienst werd normaal betaald aan 26 schellingen groten daags. Zo 

kreeg de burgemeester van Zomergem in juli 1702 75 pond 8 schellingen 

groten voor een gespan met vier paarden gedurende 58 dagen. ( 16
). 

Al had Zomergem geen bestendige troepenbezetting:, niet minder 

kostelijk waren de braspartijen van doorreizende soldaten. die van de 

bevolking het beste opeisten en met dP levensmiddelen kwistig omsprongen. 

De levensduurte ging met rasse schreden de hoogte in en dit niet 

enkel bij gebrek aan voedsel. maar evenzeer door het feit dat de sluik

handel hooglij vierde. doordat geldwolvPn het graan aan hoge prijzen 

opkochten om naar het vijandelijk kamp over te smokkelen. De strengste 

maatregelen die door de regering en de wethouders tegen deze laakbare 

praktijken genomen werden. konden daartegen geen dam opwerpen. 

Gedurende gans de kampagne liep het platteland vergeven van vage

bonden, deserterende soldaten en pioniers uit beide kampen, bedelaars en 

ongelukkige fortuinzoekers. die onze mensen bestalen en hun allerlei over

lasten op de hals wierpen. Deze vulgaire lieden waren vooral talrijk in de 

streek rond Zomergem, waar de bossen hun een veilig schuiloord boden. 

Er kon geen sprake zijn van vriend of vijand, want zowel de soldaten uit 

het ene als uit het andere kamp. betaalden met dezelfde munt. ( 17
). 

's Nachts staken de soldaten van de vijand de Brugse vaart over 

en plunderden huizen en hofsteden. Dit gebeurde ondermeer op 24 sep

tember 1702. wanneer een bende Hollanders te Lovendegem de Brugse 

vaart was overgestoken en over Zomergem zwermde met alle gevolgen van 

dien. (1 8
). liet waakzame oog van de wachten. en wie weet hoe vaak 

zij niet een oogje loken om een rleel van de buit. kon deze infiltraties 

niet beletten. ( 19
). In decemher klonk het bevel dat alle vagebonden en 

5uspecle personen, waaronder de vrouwen en kinderen van soldaten, uit 

de parochie moesten worden verjaagd en desnoods dienden gevangen ge

nomen. I-let was tenandere ten strengste verboden aan vagebonden en 

Ledelaars onderdak te verlenen. ( 20
). 

(16) R.A.G. Oudburg n" 280 [0 189 

(17) R.A.G. Oudburt! n° 278 f" 216 

(18) R.A.G. Oudburg n° 274 f" 31 

( 19) R.A.G. Oudburg n" 272 f" 261 

(20) R.AG. Zomergem n° 2 
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Verschillende decreten werden nopens de vagebenderij uitgevaardigd. 

Zo verbood een ordonnantie van 15 april 1702 aan de herbergen te plat

ten landen, brandewijn of andere sterke dranken te verkopen aan onbe

kenden en aan de soldaten. ]'vJaar drinken behoort nu eenmaal tot de 

persoonlijkheid van de soldaat. zodat de legeroverheid maar al te dikwijls 

het oog look voor haar eigen wetten en besluiten. Trouwens waren die 

heren zelf niet in staat hun soldaten naar behoren te onderhouden en 

waren plunderingen en diefstal wel enigznis hulpmiddelen om de moraal 

in het leger op peil te houden. ( 21
). 

In september 1702 werd zekere Kerckerynck, wonende te Zomergem, 

wegens co!Iahoratie met de vijand aangehouden en voorgeleid. ( 22
). 

Zomergem kreeg een aantal soldaten ter bescherming van z.ijn bevol

king, maar moest de kosten van onderhoud voor zijn rekening nemen, wat 

niet in de goede smaak van de wethouders viel, aangezien deze kosten zo 

hoog opliepen. dat de parochiekas er degelijk mede bezwaard werd. Deze 

vriendelijke «:Souvegarden» waren lang geen welkome gasten en werden 

spoedig naar hun garnizoen teruggezonden. ( 23
). 

Ten slotte werd ingevolge een decreet van 31 juli 1702, het stoken 

van brandewijn bij middel van graan en vruchten verboden. ( 24
). 

\Vat de excessen betreft kunnen wij niets beters doen dan de ge

troffenen zelf aan het woord laten. ( 25
). 

Dans les villages qui ont eslé chargez par des logements declarent 

qu'il leur est impossihle de loger en leur maison des soldats sans leur 

communiquer leur tahle ou de donner a manger de ce qu'ils ont chez eux, 

I'on par des helles parolies autres pour vivre avecq Ie soldat en paix 

et autres craignans leur vexalions et dornmages notament a hruler Ie bois 

en faisant grand feu. 

De laquelle nourriture neantmoins les patrons ne pretendent aucune 

recompensc sont ceux declarez cy apres a savoir, 

Le village se Somerghem. ayant par ordre de S, E, loyé qualre com

pagnies du regiment de cavallerie du Colon el Caelano, des Ie 9° d' aoust 

jusque au 27 d'octobre dernier. 11 y a douze pairons qui pretendent 

( :autre Ie fourage:) recompense à cause d'avoir nourry autant de soldats 

de la compagnie du Capilaine Gisigny du regiment cluranl Ie tems 

dudit logement. 

(21) R.A.G. Oudburg n° 276 f• 72 

(22) R.A.G. Oudburg n" 272 f" 237 

(23) R.A.G. Oudburg n" 272 f• 166 

(24) R.A.G. Zomergem n° 2 

(2'5) R.A.G. Oudburg n• 1914 
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Un eertaio paysan, nommé piere Claeys, prétend 42 patacons pour un 

jambon qu\m soldat cavallier de ladite compagnie, nommé nicolas Boone 
lui a dérobé. 

Un cavallier de la mème compagny, nommé Loys Pères, a mal traitté la 

femme de son patron el d0nn& de coups dont elle a este contraint de 
lenir Ie liet deux jours. 

Un autre cavallier de ladite compagny de Gisigny a aussi hatlu la femme 

de son patron dont elle a porté des marques et contufions, et a emporté 

un chaudron de la velem de quinze sols. 

Guillaume haert, paysan et sa femme se plaignent q'un cavallier, nommé 

piere, de la elite compagnie leur a contraint de donoer la oomriture dez 

Ie 22 d'octohre faisant de feu en excez qu'il a fallu d'esteindre, craignant 

qu'il auroit allumé la maison, en outre hattu ladite femme par ce qu'elle 

contre disait que le dit cavallier donnait de son pain a un chien du 

soldat mais non pas pour des autres. 

Un paysnn, nommé jan Criel a souHert plussiers exces de son soldat de 

la mème compagny logé chez luy dont il ne sait Ie nom. ayant mis son 

eh eva! dans la chamhre, !edit patrons'en plaignant a !edit ca vallier appelé. 

un autre cavallier. logé chez gerard standaert, lequel dernier cavallier a 

donné plusieurs coups du plat d'espée si vehements que !edit espée 

estait forcée, comme il a esté aussi battu d'un autre cavallier de la mesme 

compagnie, logé chez un certain george de Rycke. !edit jean criel en 

ayanl faicl de plaintes, Ie soldat logé pour se vanger a laché un coup 

de pistolet vers luy, dont la balie a donné dans la muye du bois. 

Ï .a femme de phlxe lwrteleer, agé de 67 ans. voulant empecher Ie vallet 

clu capitaine de guisigny, d'abatre les pomes, !edit vallet, accompagné d'un 

cavallier ont tant battu a dite femme aprez qu'ils l'avayent couché par 

terre qu 'elle estoit pour mourrir. 

Un cavallier de ladite compagnie, nommé piere françois bourchoy, a 

tourmenté son patron a fin de Ie contraindre a luy donoer la nourriture, 

mesmes aussi pour exiger de l'argent, ayant apposé ce qu'il avait a la 

maison. l'a jetté de la tahle par terre souz prétexte qu'il n\· avait pas de 

viande, a fait porter les meubles hors de la chambre y voulant faire du 

feu. non obstant qu'il n y avait pas de cheminée. faisanl un feu excessif 

dans la cuisine. les aulres paysans. y venanis pour des affaires, battu et 

poussé hors ladite maison. un cheval donné des espiez de froment el 

carottes, non obstanl que Ie palron avait fourny foin, avonie et paille, 

dont ayanl faict les plaintes au cornetle el Ie dit cavallier estant adverty 

a menacé !edit palron de coupper les bras. de sorte que leclit patron a 

esté contraint de donner oomrilure audit cavalliers. 

Les paysans qui ont logé les cavalliers de la compagnie du capitaine van 

I louen. prétendent tous (hors mis deux) recompense cl'avoir donné les 

despens de houche aux cavalliers de larlile compagnie. 
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Sans qu'il y a des plaintes ou pretentions a la charge de la compagnie de 

Bourtenbourg nayant pendant Ie tems susdit aussi lotré audit village de 

Somer[!hem. sauf qu 'tm ca vallier a emporté une estrille et courhé de son 

patron. nommé Anthoine Bauts. 

n estant aucune plainte a la charge de la compagnie colonelle ayant aussi 

esté logée au mpsme village cle Somerghem avec la compagnie du capi

taine Bodar. 

Het jaar 1703 \Vas voor ZornPrgem bijzonder rampspoedig. Beladen 

met onoverkomelijke lasten. leveringen en contributies en uitgezogen door 

de soldaten van kapitein îv1elaert. die de uitzinnigste excessen pleegden ; 

hetaaide de bevolking rulm 65.000 pond. ( 26
). Het was dan ook niet 

zonder reden dat het college van de Oudburg krachtig zijn stern verhief 

en deze gruwelijke uitspattingen aan de kaak stelde. Lees wat wij daarover 

uit het archief oppikten : «Ghemerckt dat deselve insetenen, soo pro

prietarissen als ghebruyckers ghebrocht syn tot d' ytterste aermoede door 

de ghedurighe succesive oorloghen ende besonderlyk door het bederF, 

ruynP, ende als fouragerynghe van alle heurlieder vruchten te velde, be

gonst met d'ouverture \'ande campagne, ende nogh continuelyk durende 

door al reede menichte persoonen de lantbouw hebben moeten verlaeten, 

ende heurlieder landen als vague, desert ende geahandonneert by ghebreke 

vande nodighe graenen tot consumptie van vrouwe ende kinderen, ende 

als fouragie voor heurlieder bestiaelen tot d' agricultur~ gherequireert, mits

gaeders. dat sy van pennynghen onvoorsien syn om als 't selve te coopen 

<'nde daervan provisie te doenc jeghens den aenstaenden Winter. boven 

de swaere lasten vande vyantlyke contributien ende andere presserende 

publique schulden, leveringhen van waeghens, pioniers ende dierghelyke, 

daer med;; sy excessivelyk beswaert, ende te coste syn, ciaerdoor alle de 

selve prochien gebrocht syn ott d'uylterste aermoede ende misserie, mer

ckelyk degone van het zuvdtquartier tusschen d'opperschelde ende de 

Brughsche vaert, dewelcke door de naebuericheyt aende Fransche bodem 

inde verleden oorloghe. door mil ilaire exécutien, campementen der leghers, 

mortaliteyt van menscher. ende beesten, verbranden ende afwerpen van 

huysen, schueren ende stallynghen, cappen van hoornen ende loopende 

parlyen, teenemael uytgheput ende immense schulden belast. soo danich 

dat een groot deel der landen aldaer gheleghen, vague ende geabandonneert 

ligghen. ende hetwelcke nocg meer sa! ghebeuren lot prealabele desolatie 

der vootseyde prochien,oock mede tot schaede ende ondienst van gheheel 

het landt ende pr<>Vinf'ie van Vlaend eren ... ( 27
). 

(26) De Landwacht 24-5-1935 

(27) R.i\.G. Oudburg n° 672 
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Te Zomergem lagen toen 61 gemeten 84 roeden onbenut landbouw

land, waarvoor de parochie 9 pond 13 schellingen 4 groten aan pachtprijs 
moest betalen. ( 28

). 

Het aantal paarden en pioniers dat door het leger werd opgeeist was 

zo groot, dat de parochies daaraan onmogelijk konden voldoen. In augus

tus 1703 bekloeg de legeroverheid er zich over dat de fortificatiewerken 

langsheen de Brugse vaart niet naar wens opschoten en wanneer men 

een onderzoek naar de reden daarvan instelde kwam men tot de triestige 

vaststelling dat het merendeel der ingezette pioniers nog slechts kinderen 

waren, zodat er van de 400 meer clan de helft naar huis werden gezon
den. ( 29

). 

Om de weegschaal van het onheil te doen doorslaan werd in 1703 

de oogst bijna lotaal door de hagel vernield en stortregens deden de nog 

Yerbouwde persden onder water lopen. ( 31
'). De schade door dit onheil 

leweeggebracht bectroeg voor Zomergem 40 pond 30 s·chellingen gro
ten. ( 31

). 

Wij schrijven januari 170"1. Het wintert fel en Zomergem biedt een 

somber en desolaat aspect. De Brugse vaart en de overstroomde lande

rijen liggen vele weken dichtgevroren. Maar de oorlog gaat verder. Speci

ale wachten worden weerskanten het kanaal uitgezet om infiltraties te be

letten en de pioniers moeten met behulp van bijlen en mesthaken het ijs 

breken om de overgang van het kanaal door vijandelijke soldaten te belet

ten. (32
). 

Üp het einde der maand juni waren grote benden geallieerden samen

gellokken rond het dorp Lapscheure en alles liet vermoeden dat de hol

lanelers een massa!~ in val op de franse stellingen beraamden. Versterkin

gen werden langsheen de Brugse vaart aangevoerd en een intensievere 

waakzaamheid werd geboden. Alle weerbare mannen van de parochies 

langs de zuidzijde van het kanaal werden gewapend met geweren en 

kregen een voorraad kogels en buskruit. ( 33
). Op 1 juli staan de Verbondenen 

voor de poorten van Bmgge die ze onder vuur nemen. De soldaten die 

de Brugse vaart bew·aken worden ler versterking naar Brugge geroepen ( 34
). 

De streek rond Eeklo vult zich met soldaten van het leger der Verbon

denen. De parochies worden met lew•ringen van wagens, pioniers, fourage 

en brandhout beschreven. Zomergem levert aan het kampement te l'vblde-

(28) R.A.G. Zomergem n° 2·1 

(29) R.A.G. Oudburg n° 273 fo 96 

(30) R.A.G. Oudburg n° 273 [0 95 

(31) R.A.G. Oudburg n° 274 fo 19 

(32) R.A.G. Oudburg n° 274 fo 5 

(33) R.A.G. Oudburg n° 274 [0 75 

( 34) R.A.G. Oudburg n" 274 f" 79 
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gem 1750 mutsaarden hout, 700 bonden stro en 3500 rantsoenen groene 

fourage. .35 wagens worden per dag opgevorderd voor de transport. Aan 

de troepen te Bassevelde en te Eeklo worden geleverd ; 8400 rantsoenen 

groene fourage, 4200 bonden stro en 4200 mutsaarden brandhout. Een 

karavaan met fourage, hout en stro voor het kwartier te Eeklo moet on

verrichter zake temg keren omdat de regimenten aldaar hun matten hebben 
opgerold zonder voorafgaande verwittiging. ( 35

). 

Ondertussen worden steeds maar paarden en wagens opgeëist voor 

de transport. In 1704 leYerde Zomergem 206 paarden waarvan er meer 

dan de helft achterbleven. ( 36
). 

Door de overstromingen en overlasten waren de wethouders verplicht 

hun belastingen op de Ghestaethede te verminderen. Er kon slechts geïnd 

word ei; op 9 à 10 bunder, tegen 114 bunder in 1630. ( 37
). De belastingen 

op het bedrijf waren van 49 bunder op 10 bunder 261 roeden terug

gelopen. ( 38
). lVlen telde te Zomergem in dit jaar 7 graanwindmolens en 

1 oliemolen, die deels aan de dorpsheer en deels aan particulieren toe
behoorden. ( 38

). 

Zo stond de parochiekas in 1704 nog voor 183 pond 4 schellingen 

4 groten in het krijt bij de belastingontvanger op de aanslag van het jaar 

levoren ( 39
). en voor 230 pond 4 schellingen 10 groten op de aanslag 

van 1702. ( 40
). 

Einde april begin mei 1705 doet de druk van de geallieerde legers 

zich sterk voelen tegen de franse stellingen langs de Brugse en Sassevaart 

tn overal komt er beroering. In mei dringt de Engelse generaal Marlbou
rough Vlaanderen langs Brabant binnen en neemt weldra Gent in. Hij 

wordt echter spoedig door de Fransen teruggedreven maar in mei van 

het jaar daarop herneemt hij een onverwachte en felle aanval legen de 

franse stellingen die moelen wijken lot achter de muren van Rijsel. Gans 

Vlaanderen is in de handen der Verbondenen. ( 41
). In augustus 1705 

was een smaldeel Hollanders de Brugse vaart overgestoken en had in vele 

dorpen brand gesticht. Er werd enorme schade aangericht waarvan de 
kosten in 1712 nog niet waren betaald, zodat de betrokken gemeenten 

een proces inspanden, dat in 1713 in de Raad van Mechelen nog hangend 

was. ( 42
). Zomergem werd in de contributie gekwoleerd voor 4270 pond 

(35) R.A.G. Oudburg n° 745 

(36) R.A.G. Oudburg n° 745 

(37) R.A.G. Oudburg n" 93 

(38) R.A.G. Oudburg n° 9l 
(39) R.A.G. Oudburg n° 670 

(40) R.A.G. Oudburg n° 670 

( 41) R.A.G. Oudburg n" 275 f• 33 

(42) RAG. Oudburg n" 277 f• 104 en 282 f• 124 
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groten. ( 
43

). Deze last werd voortdurend bezwaard met uitzendingen voor 

het onderhouden van pioniers en het betalen van transporten. Zomergem 

betaalde nagenoeg het tiende deel van de totale uilzend van de Oudburg. 

De bevolking werd belast met een bezetting en moest de legers helpen 

fourageren die in de omLggendr:: gemeenten ingekwartierd lagen. In augus

tus 1705 werden 153 pioniers van Zomergem door het lot aangeduid om 

in dienst van generaal Spar de brugse vaart te gaan versterken, met een 

hongerloon van 14 stuivers en een brood daags. 40 andere pioniers werden 

ingezet langs de Sassevaart tegen een dagloon van 14 stuivers. ( 44
). 

\ Vaarschijnlijk was er ten behoeve van het leger een veldhospitaal 

ingericht te Oostwinkel zoals blijkt uit een paar rekeningposten van het 

jaar 1705. «Guille De Neve pretendeert over ghelevert thebben sijn wae

ghen ende peert met synen knecht op den 29 july 1705 tot hel vervoeren 

van eenighe hollanders. si eek sijnde. naer de prochie van Oostwynckeb ( 45
). 

«Item selven de Neve ter ghelycken eausen op den 1 augustus» (46
). 

Dat de inwoners op allerlei manieren aan de korveeën trachtten te 

ontsnappen hoeft zeker niet gezegd. Zo vindt men menige gevallen dat 

een landbouwer aan de officier die de opeisingen kwam doen een certi

ficaat overhandigde. waarin vermeld stond dal zijn paard miet in staet 

was om te voyageren terwyle dat het creupel of met het araineloen besmet 

was». (47
). Vele dieren werden gedurende de transport mishandeld en 

gekwetst. zodat zij «verder onbequaem waren om me nog te voyageren» ( 48
) 

De landbouwers werden daarvoor enigszins schadeolos gesteld, zoals blijkt 

uil de volgende rekeningposten : dooris Sierens pretendeert ter eausen 

syn peirt is ghequetsl gheweesl van een partye hollandtsche dragonders 

ende uytgheweest op den 7 Augusli ende dit den 8 inghecommen, dus 

per billet van acht schelynghen gr. {'19
). «Pi eter Standaert, schepen, geeft 

te kennen dat het peirt van Pieler Ryckbosch welck naer 't legherken van 

generael Spar was ghereden ten dienste van den Ontvanger Dufour, 

'tselve peirt is ghequelst gheworden ende verbleven twee daeghen, waer 

vooren hy pretendeert volgens den taux, acht schellinghen gr.» ( 50
). 

Na hun nederlaag te Rammillies op 23 mei 1706 verlieten de Fran

sen ons land en kregen wij een geallieerde bezetting. In november zag 

Zomergem zwart van soldaten. Alle omliggende parochies moesten hen 

( 43) R.A.G. Oudburg n° 275 fo 78 

( 44) R.A.G. Zomergem n° 24 fo 22 en vlg. Oudburg n" 275 f" 27 

(45) R.A.G. Zomergem n° 33 

( 46) R.A.G. Zomergem n° 33 

(47) R.A.G. Zomergem n° 35 

(48) R.A.G. Zomergem n° 33 

(49) R.A.G. Zomergem n° 33 

(50) R.A.G. Zomergem n° 33 
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fourageren. ( 51
). Lomergem zelf leverde aan deze troepen, die onder het 

bevel stonden van de hertog Yan \Vurtenbergh. 1100 rantsoenen haver en 

hooi, 2950 piketten, 18250 bonden stro en 9325 bussels brandhout. ( 52
). 

Op 11 november werd het kamp van generaal Wurtenbergh opge

broken en door de burgemeester van Zomergem openbaar geveild. De 

opbrengst bedroeg 18 pond 14 schellingen 8 groten. ( 5 :
1
). Nadien werd 

Zomergem belast met het onderhouden van de troepen die te Bellem, 

te Lovendegem en te Zeizate gelegerd waren. ( 54
). Aan deze te Bellem 

werd voor een bedrag van 9194,16 gulden geleverd ( 54
bis 1914 Bo). 

De wethouders Yan Zomergem Yroegen een hulpgeld om de bezet

~ingskosten en de schade door de soldaten veroorzaakt te dekken, maar 

hun verzoek werd afgewezen omdat volgens de heren van het College 

van de Kasseirij van de Oudburg, de wethouders zelf de schuld droegen 

van de excessen. aangezien zij geweigerd hadden aan de gevraagde leve

ringen te voldoen. ( 55
). 

In december worden de wethouders van Zomergem er opnieuw toe 

aangespoord «een generaele jaght te maecken» op vagebonden, bedelaars 

en alle suspecte personen die niet in het bezit zijn \'an een paspoort. Zelfs 

de soldaten die geen regelmatige verlofbrief op zak hebben moeten worden 

aangehouden en voorgeleiel om in het gevang op water en brood te wor

den gezet. ( 56
). 

De leveringen \'an Zomergem aan de troepen te Bellem waren enorm 

groot en benaderden de 10.000 gulden. ( 57
). De troepen van generaal 

F ayel te Mariakerke werden bijna volledig door onze inwoners gefoura

geerd. De biljetten maken melding van ossen, hoenders, schapen. eieren, 

boter. kaas en andere levensmiddelen. ( 58
). 

De verliezen door de ZDmergemse bevolking door de kampagne van 

1 707 geleden bedroegen 71395 pond. 2 schellingen, 8 groten. De staat 

door de wethouders opgemaakt ziel er als volgt uil : ( 59
) 

(51) RAG. Oudburg n" 275 f" 333 

(52) RAG. Oudburg n° 1913 

(53) R.A.G. Zomergem n° 24 

(54) R.A.G. Oudburg n" 276 f" 239 en Oudburg n° 1913 

(55) R.A.G. Oudburg n° 276 [0 127 

(56) R.A.G. Zomergem n" 2 

(57) RAG. Oudburg n" 1914 

(58) R.A.G. Oudburg n" 745 en 1914 

(59) R.A.G. Oudburg n" 1914 f'n 1916 
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Verlies beesten en meubilair 

Leveringen brandhout : 

Verlies vruchten le velde : 

Verlies op de meersen : 

Verlies huisraad en kaleilen 

Verlies van bomen : 

Fourageringen : 

Leveringen van hout 

4974-14- 4 

120- 8- 4 
20000- 0- 0 

5000- 0- 0 

8350- 0- 0 
800- 0- 0 

4150- 0- 0 
12000- 0- 0 

Verlies van wortels, hooiingen en 

boomgaarden : 6000- 0- 0 
Totaal 71395- 2- 8 

Om het enorme bedrag van dit verlies le doen uitschijnen geven wij 
de cijfers voor enkele omliggende gemeenten : 

Hansbeke : 6251- 7- 4 Bellem : 21223-18- 2 
Lovendegem 35833- 2-11 Oostwinkel 7904-10- 4 
Merendree : 14477-15- 8 Ronsele : 3351- 6- 8 
Landegem : 7452-19- 6 Waarschoot : 13926-12- 8 

Uitgezogen lDt in hel merg kreeg Zomergem eindelijk een kwijtschel

ding van 800 pond groten op de uilzend van 1706. ( 60
). 

De armoede was in gans hel gebied der Kaselrij van de Oudburg 

in 1707 zo groot dat in elke parochie grote landbouwbedrijven ten onder 

waren gegaan en gans het economisch stelsel uiteen was gevallen. De 

levensduurte was fel de hoogte in geslegen en sommige dorpen boden nDg 

slechts het aspect van een verlaten wildernis. Te Zomergem lagen 90 
gemeten landbouwgrond onbenul waarvoor de parochie 80 pond groten 

aan belasting moest betalen. (st). 

In vele parochies werd de ontvanger te Gent gevangen gezel omdat 

de belastingen niet werden ingelost. Te Zomergem viel het lot op Pieter 

Ou Four omdat hij nog voor 2023-12-9 p. g. in hel krijt stond van de 

uitzendingen van 1705 en 1706. J'vleer dan 4 maanden heeft de brave 

man daarvoor geboet. ( 62
). Hij werd er bovendien van beticht het geld 

der belastingen voor persoonlijke uitga ven te hebben gebruikt. ( 63
). 

De HertDg van Wurtenbergh laat welen dat hij rond half mei 1708 

zijn kamp zal komen opslaan tusen Bellem en Zomergem, n. I. te Nekke, 

Hoetsel, Spinhoutstraat en Bellem's Hoekje en daarvoor nodig heeft 

S937 rantsoenen fourage, 7500 bonden stro, 3200 piketten en 60 wagens 

(60) R.A.G. Oudburg n° 276 f0 58 

(61) R.A.G. Zomergem n° 24 f0 69 en vlg. 

(62) R.A.G. Oudburg n° 675 

(63) R.A.G. Oudburg n° 276 fo 58 
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brandhout. De omliggende parochies worden met de levering belast. 

Zomergem zal voor zijn deel 2800 rantsoenen fourage, 800 bonden stro 

en 15 wagens hout leveren. ( 64
). 

Bij de invasie van het leger van generaal Spar in mei 1708, worden 

vele huizen langsheen de Brugse vaart in brand gestoken. ( 65
). 

In juni 1708 komt generaal Muray met zijn troepen kamperen langs 

de Brugse vaart tussen rviariakerke en Drongen. Zomergem zal het grootste 

deel der onderhoudskosten voor zijn rekening moeten nemen. ( 66
). 

De laatste beschikbare wagens voeren 9635 bonden groene fourage, 

825 bonden klaver en 859 bonden stro naar het kampement. ( 67
). 

De Franse generaal Villeroy valt in ongenade bij zijn koning Lode

wijk XIV en wordt vervangen door generaal Vendome, die tegen de 

stellingen der verbondenen aanbeukt en op 5 juli 1708 te Gent voor de 

Sint-Lievenspoort staat. ( 68
). Drie dagen daarna neemt hij Gent in en 

een groot detachement troepen komt te Lovendegem zijn tenten opslaan. 

De bevolking van Zomergem krijgt hiervan zodanig de schrik op het lijf 

dat velen zich in de kerk en op het kerkhof gaan verschuilen. De wet

houders, inziende dat de soldaten van deze omstandigheid gebruik zullen 

maken om huizen en hoeven te plunderen, vragen bescherming aan de 

Kasselrij, maar de bevolking, die reeds meermalen had moeten ervaren wat 

dergelijke bescherming kost, vraagt aan de wethouders om hiervan af 

te zien, wat een proces uitlokt voor de Raad van Vlaanderen, die de aan

vraag van de bevolking afwijst. Zomergem krijgt de gevraagde hulp, maar 

moet er ook de hoge kosten van dragen, die lot 650 pond groten oplo
pen. (69). 

En weerom worden werkkrachten opgeeist. Zomergem levert op 14 

juli 1708 65 kloeke mannen aan wie 904 1 broden worden gelevedr voor 

een bedrag van 301 pond 7 schellingen 4 groten. (1°). Uitgehongerd en 

Lij gebrek aan 7akgeld heter. veel pioniers hun werk in de steek en ver

scholen zich in de bossen en bij de landbouwers. ( 71
). 

Lang blijft de Franse bezetting echter niet duren want half juli 1708 

herneemt generaal Marlbourough, bijgeslaan door Prins Eugène, een ver

woede aanval tegen het Franse heir, dat terug wijkt Lot over de Brugse 

(64) RAG. Oudburg n° 277 f• 77 

(65) R.A.G. Oudburg n° 278 f• 122 

(66) RAG. Oudburg n° 277 f• 92 

(67) R.A.G. Oudburg n° 1914 

(68) R.A.G. Oudburg n° 276 f• 108 

(69) R.A.G. Zome>rgem n° 202 

(70) R.A.G. Oudburg n° 1916 

(71) RAG. Oudburg n• 277 f• 129 
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vaart, waar zich opnieuw bloedige krijgstonelen afspelen. De ellende onder 

de bevolking van de opliggende parochies is zo groot, dat op zondag 19 

augustus 1708 een veertiendaagse bidstonde wordt ingesteld om de zegen 

over de wapens van de twee kronen af te smeken en om een generale 

vrede te bekomen. Deze bidstonde ving aan met een solemnele mis en een 
generale processie. ( 72

). 

Na en pauze van enkele weken komt er weer beroering in het kamp 

worden grote troepenconcentraties gesignaleerd en de opmars begint. Te 

der verbondenen en wordt een nieuwe invasie gevreesd. Rond Gavere 

Zomergem worden vee, huisraad en levensmiddelen in veiligheid ge

bracht. ( 73
). In december 1708 ligt Gent weerom onder een geallieerde 

bezetting. ( 74
) . 

Deze kampagne had aan de parochies ontzeglijke verliezen gekost. 

Veel partijen land en meersen waren geabandonneerd en aan de parochie 

opgedragen en de openbare verkopinegn van het gras en het houtgewas 

bracht niets meer op, zodat de parochiekas met de belastingen van deze 

geabandoneerde landen zwaar belast bleef. ( 75
). 

Üp 10 januari 1709 kwam een smaldeel van het Hollands leger te 

Zomergem zijn tenten opslaan in de wijken Nekke en Durmen. De land

bouwers werden andernaai geVIld en de bevolking moest de gesel van de 

uitspattingen maar voor lief nemen. ( 76
). Een groot deel van de inwoners 

was met have en goed naar Gent gevlucht. (7 7
). De leveringen liepen zo 

hoog op dal de welhouders bij de legeroverheid de knieval moesten doen 

om hun verplichtingen te doen milderen, «aenghesien geheel het landt 

gheravagiert was» en men medelijden zou hebben met de arme landslieden 

die zelf hel nodige niet meer hadden om in hun levensonderhoud te voor

zien. ( 78
). Van d0 200 paarden die Zomergem op het einde van 1708 

nog bezat. waern er 178 door het leger opgeeist en er waren geen werk

krachten meer om het hoogstnodige werk op de akkers te verichten. ( 7q). 
In juni 1709 werd de voorraad graan te Zomergem geteld ; men noleerde 

nog slechts 32 zakken en zes mudden rogge en 14 zakken boekwei,t die 

door de wethouders in Gent waren aangekocht omdat er ter plaatse sedert 

lang geen graan meer was. En dit voor 670 huisgezinnen met een totale 

(72) RAG. Oudburg n° 2ï7 fo 129 

(73) R.A.G. Oudburg n° 277 fo 158 en 168 

(74) R.A.G. Oudburg n° 277 fo 176 en Zomergem n° 369 

(75) R.A.G. Zomerge;n n' 29 

(76) R.A.G. Zomergem n° 2 

(ï7) RAG. Oudburg n° 278 fo 140 

(78) RAG. Oudburg n° 278 fo 147 

(79) R.A.G. Oudburg n° 1919 
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bevolking van 3139 zielen. ( 80
). Op 9 juni 1709 werd in de Oudburg be

sloten 2000 pond groten graan uit Holland in te voeren en aan een schap

pelijke prijs aan d(:') parochies te verkopen, naar rate van hun kwote of 

naargelang hun behoeften. ( 81
). De bedeling begon op 28 juni aan de 

prijs van 2 pond 5 schellingen goreln de zak. Zomergem kreeg voor zijn 

deel 220 zakken. ( 82
). Het dagelijks rantsoen werd vastgesteld op 1 pond 

graan per persoon. ( 83
). Telkens er graan te krijgen was, hetzij ter plaatse, 

hetzij in Gent, werd in de parochie met de bel rondgegaan. ( 83
). Een 

brood kostte in 1709 4 stuivers. ( 84
). 

Het aantal plattelandsbewoners dat in de steden graan ging opkopen 

groeide zo snel aan dat dit bij koninklijk decreet van 26 augustus 1709 

verboden werd. ( 85
). In juni reeds had een decreet het brouwen van bier 

en het stoken van brandewijn bij middel van rogge- en tarwegraan ver

boden : enkel gerst en haver mochten hiervoor worden gebruikt. ( 86
). 

Op 11 october werd toestemming gegeven wekelijks 179 Y2 zakken graan 

aan de meest behoeftige parochies uit te delen. ( 87
). 

Ondertussen duurt de bezetting voort en het is een gedurig komen 

en gaan van kompagnieën die moeten gefourageerd worden en de bevol

king overlasten berokkenen. Op 31 october komen 16 eskadrons en 4 

bataljons soldaten, op doortocht van Gent naar Brugge, te Bellem logeren 

en het zijn weerom de inwoners van Zomergem die met hun onderhoud 

worden belast. ( 88
). 

De slag te Malplaquet op 11 september 1709 bezorgt aan de verbon

denen de uiteindelijke overwinning en de vrede van Utrecht. op 11 april 

1713 gesloten, brengt voor onze gewesten een Hollandse bezetting. Maar 

de oorlog is daarom nog niel gedaan. Op 17 november 1709 strijkt in de 

late avond een bende soldaten neer in het wethuis te Zomergem. De 

officier, Arent Coddens, wordt uit zijn bed gelrommeld en de baan op

gezonden om brood, boter, tabak en pijpen voor de manschappen in te 

zamelen. ( 89
). 

In 1709 moesten onze Zomergemse pioniers het hard verduren. Voor 

het beleg van Doornik in juli 1709 werden 84 Zomergemse pioniers op-

(80) R.A.G. Oudburg n" 278 f" 145 

(81) R.A.G. Oudburg n" 1919 

(82) R.A.G. Oudburg n" 278 f" 168 en 187 

(83) R.A.G. Zomergem n° 29 

(84) R.A.G. Oudburg n° 279 f" 38 

(85) R.A.G. Oudburg n" 278 f" 230 

(86) R.A.G. Oudburg n° 278 f" 139 

(87) R.A.G. Oudburg n" 278 fo 247 

(88) R.A.G. Oudburg n" 278 f" 257 

(89) R.A.G. Zomergem n° 29 
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getrommeld. Hun verblijf aldaar duurde van 7 tot 36 dageu. ( 90
). 41 pio

niers werden te Zomergem opgeroepen op 4 september om te gaan werken 

op de citadel te Doornik. ( 91
). Üp 7 sepetmber vertrokken 28 jongens 

uit Zomergem naar Bergen. ( 112
). Ondertussen komt het bericht dat onze 

jongens te Kortrijk beginnen te deserteren en wordt aan de wethouders 

bevolen hen zo spoedig mogelijk van voedsel en zakgeld te voorzien. Oe 

parochiekas was tol op de bodem leeggehaald en men moest een lening 

aangaan van 48 pond hij zekere Frans Reylof, om aan de pioniers het 

gevraagde te kunnen geven. ( 93
). Vele parochieontvangers zaten te Gent 

op water en brood. De ontvanger van Zomergem. Guillaume Sierens, was 

een van hen. Tegen betaling van 100 pond groten werd zijn vrijlating 

afgekocht. maar enkele tijd nadien werd hij lemg opgehaald en het zou 

nog duren tol 8 october eer hij de vrijheid zou terug krijgen. ( 94
). Zijn 

ambtgenoten van Knesselare, Aalter en Merendree moesten er nog een 

hele tijd over doen. ( 95
). 

\Ve schrijven 1710 en de oorlog dm kt nog steeds op de bevolking. 

De paarden zijn van de transport nog niet temggekeerd of een nieuw 

marsbevel ligt op hun le wachten. De wagens rammelen van de slijtage 

of staan gebroken langs de wegen. Maar de oorlog eist zijn tol. 

Op 26 october moest Zomergem 30 koppels paarden leveren aan 

kommandant \Vinters op het Sas van Gent. Daar de wethouders met 

«alle devoiren» daaraan niet konden voldoen, vermits de parochie op 

dezelfde dag 16 gespannen moest leveren volgens orders van de Kasselrij. 

kwam de kommandant «hem selh met 90 man naar hier, nam de burge

meester en twee schepenen gevangen en legde heslag op de 32 paarden 

die vertrekkensgereed stonden en liet ze door de wethouders ter bestem

In ing brengen. ( 96
). 

Fabelachtig waren de sommen geld die de parochiekas te dragen had 

door het verteer van doorreizende troepen. Zo verbrasten een dertigtal 

soldaten van het leger van de herlog van Wurtenbergh, die op 3 decem

ber 1710 te Zomergem op doorlochl waren van Gent naar Kortrijk, 376 

pond 12 schellingen 8 groten. ( 97
). 

Niettegenstaande de Fransen in feite de oorlog hadden verloren, 

kreeg Zomergem nog verscheidene malen het bezoek van deserterende 

(90) R.A.G. Zomergem n° 29 

(91) R.A.G. Zomergem n° 2 

(92) R.A.G. Zomergem n° 2 

(93) R.A.G. Zomergem n° 369 

(94) R.A.G Oudburg n° 278 fo 248 

(95) R.A.G. Oudburg n° 279 fo 239 

(96) R.A.G. Oudburg n° 1920 

(97) R.A.G. Oudburg n° 1925 
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soldaten. Üp 4 februari 1710 werden hier drie partisanen ingerekend en 

gevankelijk naar Gent overgebracht waar zij werden opgesloten. Maar 

denk nu niet dat deze gevangenen het aldaar bepaald slecht hadden, 

bijlange niet, want Guillaume Maigné, concierge van het Kasselrijhuis, 

bracht 4 pond 17 schellingen en ·1 groten in rekening voor «eenighe 

ordinaire nieuwjaeren ende thaire van dese dry fransche ghevangene 
partisans». ( 98

). 

In de nacht van 27 en 28 october 1710 streek een drieste bende 

fransen van wel 70 man sterk neer in de herberg van Maarten Wille te 

Zomergem en eiste met geweld brood. bier. kaas, brandewijn, brandhout, 

boter en 18 pond tabak en werd een groot deel van de winkei leeggehaald. 

De rekening \'an dit nachtelijk bezoek bedroeg 11 pond, 1 schelling 10 
groten. ( 99

). 

Dat de inwoners van de parochies die deel uitmaakten van de Kas

seirij van de Oudburg tot de grootste ellende waren gebracht is reeds 

herhaaldelijk gezegd. Laten wij nog maar eens de klacht van de wethouder 

horen : «Dat d' opsetenen deser casselrye te gronde gheruineerd ende uyt

gheput syn, soo door desen Ianckdurighen oorloghe ende d'immense on

casten vande daeghelycksche passagien. repassagien, escorten, convoyen 

ende logementen der Leghertroepen. alsoock door de continuele accumu

tatie vande oude ende nieuwe schulden van opghelight ende croiserende 

pennynghen tot betaelynghe van syne Majesteits ordinaire ende extraor

dinaire subsidien, 's vyants cantibmtien ende tot het coopen van graen 

ende fourage tot subsistentie van hunne huyshoudens ende besliaelen, 

naementlyck inde leste dierte ende schaersheyt ende dat sy door hunne 

crediteurpn als nu soodaenigh overvallen worden tot prompte betaelyn

ghe mnden apparenten oogst. dat sy hunne vrughten promptelyck ende 

ghedurigh ten desen pryse moeten vercaopen end hun daer van ghedwon

ghen worden t' ontmaecken om te prevenieren ende te doen cesseren 

d'oncoslen van de ex ecutien, afhaelynghen ende vercoopynghen door de 

baillus officieren ende deurwaPrders, soo dat deselve insetenen deser 

Casselrye binnen corle tyt wederomme sullen sitlen sonder ghelt ende 

vmghten, hoven dat sy ghedurigh ghestolen ende opgheëten worden door 

de loopende partyen ende lantloopers van alle sorten ende natie». (1° 0
). 

In de om mestelling van 1710 die uitgeschreven werd tot betaling 

der Franse contributie, waren niet mindPr dan 150 huisgezinnen als 

(insolvent> aangetekend, niettegenslaande het verschuldigd bedrag slechts 

22 pond groten bedroeg. ( 101
). 

(98) R.A.G. Oudburg n" 279 fo 31 

(99) R.A.G. Oudburg nu 1923 

( 100) R.A.G. Oudburg n" 279 f" 1 f'iO Pn vlg. 
( 101) R.A.G. Zom<:>rgem n° 369 
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Door de verlatenheid van de dorpen en het desolate aspect van de 

landerijen en hoeven kwamen vossen, wolven en «andre quaede beesten> 

naar onze streken afgezakt zodat premies werden uitgeloofd aan hen die 

deze dieren konden vangen of doden. Deze premies gingen van 5 Lot 10 

schellingen per kop. De vangst van deze dieren was te Zomergem minder 

groot dan in de omliggende parochies en zeker kleiner dan in de zestiende 

eeuw, toen ons dorp schier Lotaal verlaten was. Pieter Hoste en Christoffel 

Van Hyfte kregen 13 schellingen 4 groten voor het doden van een moer

vos met twee jongen. ( 102
). Jacques De Wilde kreeg 16 schellingen 

8 groten voor het vangen van 5 jonge vossen en Jan Van Schelle ver

diende 10 schellingen groten voor 2 vossen uit zijn klem. ( 103
). 

Üp 6 mei 1711 kwamen op het dorp te Zomergem omtrent honderd 

Franse soldaten met dertig Engelse krijsggevangenen hun tenten opslaan, 

vielen de herbergen binnen. stalen al de brandewijn waarmede ze zich 

wasten en eisten -tpar force» van de schepene Joris De Beir, levensmid

delen en drank voor 200 man. Na alles verbrast te hebben eisten ze 

twee dozijnen Hollandse zijden neusdoeken en drie paar nieuwe schoenen. 

Daar de schepen daarop antwoordde dat het niet in zijn bevoegdheid 

lag dit alles te leveren werd hij door de soldalen zo lelijk toegetakeld dat 

hij het bed moest houden en door de chirurgien Jan Berth moest behan

deld worden. T'-1aar laten wij de brave man over dit voorval zelf aan 

het woord. 

«dat hy, jooris De beer, ten selven daeghe door ordre vanden com

mandant der selver parlye is ontboden gheweest ende by hun comende 

gesien t'hebben dat deselve commandanten hun waeren wasschende soo 

handen als aensicht met Brandewyn, de weleken sy gheordonneert hadden 

voorts te bringhen door den weirt Jan de poortere, ende daer naer vanden 

selven schepenen begeirt dat hy soude voorts doen bringhen, cost dranek 

etra voor twee hondert mannen van syne parlye mel de ghevanghenen 

daerinne begrepen, alswanneer den voorseyden schepenen heeft doen 

voorts bringhen een tonne alf goet bier, veerthien brooden van ieder twaelf 

pondt, sessentwintich pondt boter ende eene rolle toeback die sy hem 

par forse hebben doen haelen, ende ciaermede niet tevreden wesende, 

hebben vande selve schepenen begeirl daL hy voor hun soude haelen 

lwee dosynen hollantsche zyde neusdoeeken ende dry paer nieuwe mans

schoen, wanof hy een paer par forse heeft ghelevert, waerop hy voorders 

antwoorde dat het in syne macht niet en was, neusdoeeken ende voorder 

schoenen te connen cryghen, ncohte sulcx niet en conoen verantwoorden. 

en alsdan sonder voordere sprekens, hebben dien gheseyden schepenen 

(102) R.A.G. Oudburg n° 277 f• 91 

( 103) R.A.G. Oudburg n" 279 f• 82 en 91 
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vehementlyck gheslaeghen. soo dat alhier bevonden wordt dat hy daervan 

noch was hebbende een groot gheswel op syn hooft ende daervan den 

arm noch roodt siende. verclaert voorts danof meerdere slaeghen ende 

ongherief soude ghevolght hebben indien hy hun niet en hadde ontlopen 

midts hy alhier verclaerde dat sy hem rtreighden doodt te smyten .... 

Jan de Poorter. herbergier. komt de verklaring van de schepenen 

bevestigen en noemt de namen van de twee kommandanten. n. I.. Amaut 

en Cambroy, die de schepenen met een stok afranselden. Hij zegt dat er 

in zijn huis door de soldaten van dezelfde kompagnie. verbrast en verteerd 

werd voor 6 pond groten. waarvoor hij nog niet werd vergoed. (1°4
). 

Op 21 april was een grote legerafdeling te Bellem komen logeren. 

Zomergem werd belast met het leveren van 3960 bonden stro, 1560 bus
sels hout en 1 j80 piketten. (tos). 

Op 17 augustus 171 1 moest de Oudburg 411 pioniers leveren voor 

het leger te Rijsel. Zomergem kreeg er 27 voor zijn deel. Acht dagen 

nadien bleven er van de 411 nog slechts 300 over. de anderen waren 

gedeserteerd omdat zij sedert hun vertrek uit Rijsel nog niets te eten 

hadden gekregen. De meesten zaten toen reeds in Mastain. ( 106
). 

In januari 1712 wordt door het Kasseirijbestuur andermaal de nood

klok geluid : «Segghen dat de prochien ende insetenen deser Casselrye 

meer als eenighe andere vande gheheele provintie ghedesoleert ende ghe

plettert syn, niet alleene door de excessieve uytsendinghen van subsidien 

ordinaire. extraordinaire. contributien. waeghens. pioniers, croisen van 

rente ende dierghelycke. maer wel sonderlinghe door d'immense oncosten 

vande campementen. logementen. passagien. convoyen ende escorten der 

militaire troupen. continuelyck ende daghelyckx soo te waeler als te lande 
alhier voorvallende, daervan d 'oncoslen van levering he van haver, hoy, 

stroodt. hou.t waeghens, schepen en peirden. onghelovelycke sommen be

loopen. boven het verlies ende ruines van particulieren in hunne meubelen. 

bestiaelen ende labeur, soo dat sy met reden ende institie souden maghen 

bidden ende betrouwen ghexcuseerl te worden van in dit extraordinaire 

subsidie te moeten contribueren.> (1° 7
). 

l"vlaar de sombere klank van deze noodkreet versmachtte onder de 

dikke slapels aanslagbiljetten en dreigbrieven die dagelijks door de leger

oversten áan de parochies werden toegezonden of werd overtroffen door 

de kreten van de soldaten die de dorpen binnenvielen en er zich aan de 

meest brutale uitspattingen overleverden. 

(104) R.A.G. Oudburg n" 1926 

(105) R.A.G. Oudburg n" 280 f• 111 
( 106) R.A.G. Oudburg n" 280 f• 280 

( 107) R.A.G. Oudburg n" 282 f• 45 <'n 46 
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Op 23 januari 1712 verteerden 15 F amse soldaten. alhier op door

tocht, in de herberg van Jan De Poorter, 3 pond 14 schellingen 7 groten 

aan bier. brandewijn en levensmiddelen. ( 108
). 

Het logement van een afdeling Deense ruiters op 22 maart 1712 

kostte aan de parochie 26 pond 3 schellingen 4 groten. (1° 9
). 

Ondertussen moest Zomergem de Denen en Engelsen te Drongen, 

Mariakerke en Bellem van stro en brandhout voorzien. ( 110
). 

In november 1712 richten de wethouders van Zomergem de zoveelste 

bede tot het Kasseirijbestuur om bescherming tegen landlopers en vage

bonden, die dagelijks de parochie binnenvallen en zich aan plunderingen, 

afpersingen en diefstal overleveren. ( 111
). 

De vrede van Utrecht, op 11 april 1713 gesloten tussen Engeland 

en de Republiek enerzijds en Spanje en Frankrijk anderzijds, zette een 

eindpunt achter deze jarenlange oorlog, maar voor Zomergem was de 

miserie nog lang niet voorbij. In october-november 1713 lag een leger 

dragonders onder het bevel van de generaals W alleff en Vander Nath. 

in het Brugse Vrije gekampeerd. De bevelhebber, brigadier-generaal Sutton, 

verzocht de Kaselrij van de Oudburg om onderhoud van deze troepen 

met de bedreiging, dat, indien daaraan niet voldaan werd, hij een deel 

van zijn manschappen naar hier zou sturen. Daar de Kasseirij op dit voor

stel niet wilde ingaan werden ingevolge een order van 23 november 8 

regimenten op ons afgestuurd, «pour manger tout Ie plat Pays de la 

flandre sans aucune espargne ny menagement, pour Ie detruire entierre

ment, ny ayant aucune apparence que ces Regiments seront rappelez ny 

paye de l'Angleterre, mais plustost qu'ils sont destinez à désoler tout 

Je dit Pays, suivant qu'il paroit évidament de la conduite du general 

Sutton.> Bevel werd gegeven om met twee regimenten naar Zomergem 

op te marcheren : dl est ordonné à monsieur Ie Capiteine Branforel et 

deux officiers avec cent vinght Dragons, de marcher à Somerghem, ou 

ils logerons ce soir. Les officiers du village leur fourniront toute chose 

necessaire.» Er zou van de inwoners niets anders mogen worden opgeëist 

dan dekens en fourage en de manschappen zouden de bevolking geen 

overlasten mogen aandoen. maar zich hoogst diciplinair moeten gedragen. 

Maar al deze beloften waren slechts ijdele woorden, want zodra de dra

gonders, die ten getalle van 150 waren, zich te Zomergem hadden ge

nesteld, begonnen zij de bevolking af te schuimen door opeising van alles 

wat maar enigszins bruikbaar was. Het protest vanwege de wethouders 

had een streng onderzoek naar deze praktijken voor gevolg, dat echter 

(108) R.A.G. Oudburg n° 1921 

(109) R.A.G. Zomergem n° 370 

(110) R.A.G. Oudburg n° 282 fo 317, 140 en 245 

( 111) R.A.G. Oudburg n° 282 fo 349 
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op een sisser uitliep. ( 112
). Twee schepenen, die het hadden gewaagd de 

wandaden van de soldaten aan te klagen, werden met een ferme afrossing 

gestraft. ( 113
). De parochiekas was met dit bezoek van onze bevriende 

troepen 579 pond 17 schellingen 8 groten armer geworden. ( 114
). 

Ter illustratie willen wij nog enkele rekeningposten vermelden om 

het verlies door onze bevolking geleden nog feller in het licht te stellen. 

Guillaume Steyaert verloor zes à zevenhonderd bomen met een waar

de van 350 pond groten. 

Joris De Neve verloor 5 koeien, drie runders, een kalf en twee 

zwijnen voor een bedrag van 48 pond 16 schellingen groten. 

Jonkheer Jan Theodoor de .longhe, heer der Parochie, verloor zes

honderd bomen met een waarde van 216 pond groten. 

Pieter De Meyere verloor 125 schapen Ler waarde van 110 pond. 

Het huis van de juffers Jeanne en Marie Ryckebourgh was door 

de soldaten van colanel Guinaldi in brand gestoken, waardoor de juf

frouwen 200 pond groten verloren. 

Jonkheer de Briarde, heer van Beauvoorde, verloor 260 pond met 

325 bomen. 

Christoffel Claeys verloor een paard. 10 koeien, 2 renders, twee 

kalveren en zes varkens, ter waarde van 79 pond groten. 

looris Versluys bracht 450 pond groten in rekening voor verlies 

van vruchten te velde, bomen, huisraad. graan, vee, wagens en veld

werktuigen. 

Dit zijn op verre na niet al de kosten die door de inwoners in reke

ning werden gebracht. Er zijn er tientallen meer en hun sommatie loopt 

in de duizenden pond. 

Het mag gerust gezegd dat na de Successieoorlog Zomergem het 

aspect vertoonde van een woestenij en de bevolking vele jaren zou nodig 

hebben om aan zijn financieel herstel te werken. 

Gelukkig zou er een periode volgen van betrekkelijke rust en econo

mische heropleving. 

* * * 

Maar de klap op de vuurpijl kwam in 1702. Loen men in Vlaanderen 

een legertje op de been wilde brengen bij middel van een militaire 

conscriptie. 

Üp ·1 januari 1702 liet de Pranse zonnekoning, Ladewijk de XlVe een 

dekreet uitvaardigen. waarbij het oprichten in Vlaanderen, dat toen voor 

( 112) RAG. Oudburg n" 677 

(113) RAG. Oudburg n" 1921 

( 114) R.A.G. Oudburg n° 677 
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het grootste deel onder zijn gezag stond. van vier bataljons soldaten, ieder 

hestaande uit 650 man. zeggij in totaal 2600. leder dienstplichtige zou 

door het lot worden aangeduid. 

Dit hesluit kwam als een felle kaakslag in het gezicht van onze 

Vlaamse mensen, omdat het de meest bmtale en rechtstreekse aanslag was 

op de vrijheid. de rechten en het leven van onze voorouders, en de stoutste 

inbraak tegen het aloude recht in Vlaanderen, waardoor niemand aan 

militaire conscriptie mocht onderworpen worden. 

Het leger had inderdaad altijd bestaan uit huurlingen en vrijwil

ligers. die en zich slechts tijdelijk. en tegen een vergoeding toe verbonden. 

en na het verstrijken van de termijn of na de veldtocht opnieuw naar hun 

haardsteden mochten terugkeren. 

Het gebeurde niet zelden dat een huurling dan opnieuw voor een 

bepaalde tijd in dienst trad. Sommigen zelfs tekenden voor meerdere dienst

hernemingen. Maar van de dienstplicht had nooi tsprake geweest. 

Lodewijk d~ XJVe was de terste vorst die de stoute poging aanwendde 

om de militaire dienstplicht in de gebieden onder zijn gezag in te voeren. 

Hij zou er slechts gedeeltelijk in lukken en dan nog ten koste van veel 

moeilijkheden en het kranig ve!7et vanwege het volk. dat zich in Vlaan

deren niet gemakkelijk liet verknechten. 

Het dekreet luidde als volgt. ( 115
). 

Tres chers et bien aimez 

Sa Majesté nous ayant ordonné une angmentation des troupes à 

lever pas dochers sur la province de Brabant, flandres. gueldres, Limbourg 

et Namur pour en former des régiments de province, sur Ie pied que l'on 

a levé les battallions de luxembonrg et d'haynau. et la quote de la pro

vinee de flandres an ladite levée estant de quatre battallions à six cent 

cinquante hommes chaque battallion, qui faict deux mille six cents hom

mes pour la généralité de la province, et votre quote dans lesdites quatre 

battaillons estant de trois cent cinquante quatre hommes. nous vous 

faisons cette. pour vous ordonner au nom et de la part de sa Majesté 

d'en faire incessament la répartition sur chaque communauté, et de charger 

chaque mayer ou autre officier de ladite communeauté d' avoir soing de 

faire proceder incessament au choix du nombre des hommes que la com

muneauté devra livres pour les présenter dans les lieux de son quartier. 

qui sera désigné aux officiers generaux, que nous nammerons pour la 

formation des dites battallions, en les avertiassant que les dites hommes 

ne doivent ètre seulement et recus à la solde de sa Majesté et que 

les habits et les armes seront livréz de la part de sa Majesté. et pour 

tant plus animer les habitants de ladite province Èt rendre Ie service à 

(115) R.A.G. Oudburg n° 272 f0 6 en vlg. 
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sa l'1ajesté. pour la Defence de leur patrie, nous dedarons que nous 

avons choisi pour leurs colonels et tous aulres officiers. les persennes 

dt: noblesse. de mérite. et de plus aisez de la province qui se sont présen

tées. et que les dites habitants ne seront engagez et obligez à servir que 

pendant Ie terme de trois ans. dont sera donné à chacun, un billet par 

écrit, signé par !'officier general qui sera chargé de les recevoir. et par 

Ie colonel du regiment auquel ilz seront aggregez en vertu duquel billet 

ilz pourront librement se retirer chez eux à I' expiration de trois ans, et 

la communauté sea orbligé de livrer un autre en la place au capitaine 

de la compagnie dan~ laquelle il aura servy, mais les capitaines seroot 

obligéz de remplacer à leurs fraiz. tous ceux qui seroot morts ou dtésertez. 

Les communeautéz devront livrer leur quote à I' officier general sur la 

fin de ce mois de Jam'ier, des gens h marier. de I' age depuis vingt jusq'à 

quarante ans. de tai!lt~ et activilé pour Ie service, auquel efect ilz seront 

Lirer au sort entre eux, jusque au nombre que chaque communeauté devra 

livrer. à moins qu 'iJ y ait dans la communeauté qui se veuilient engager 

Yolontairement et qui seroot preferez el particulierement considéréz pour 

leur avancement et les mayeurs devronl à eet effect les distinguer dans 

ia declamtion qu 'ilz devront delivrer au x dits officiers generaulx. 

Et comme les dits officiers genereaux ont ordre de ne recevoir aucun 

hom me qui ne soit de I' agc, taille et activité cy desus exprimez, nous 

ordonnons aux mayeurs des lieux, aux dits officiers et aux grands baillys 

des chatellenyes ou il y en a de f'aire la revue de lous les hommes de 

leurs quartiers qui auront esté choisis par Ie sort. ou se feront engagez 

volontairement. pour juger s'ïls ont de l'age, taille et activité pour Ie 

service. Et au cas qu'ils ne soient pas tels. nous ordonnons aux mayeurs 

et gens de loy de faire tirer Ie sort entre les autres jeunes gens qui ayent 

Îes qualitéz requises jusques au nombre de leur quote. 

Nous avons parediement défendu aux officiers generaux dénommez 

pour recevoir les dites hommes d' en recevoir aucuns qui ne soyent du 

mesme lieu ou du quartier. Et nous ordonnons au mayeur et gens de loy 

et aux chefs officiers de delivrer aux dits officiers generaux une déclaration 

du nom de bap!esme, du sumom el du lieu de leur naissance et actuelle 

résudence de chacun de ceux qu'ïlz présenleront pour leur quote, avecq 

distinction s'yls ont esté choisis par Ie sort ou s'ilz se sont engagez volon

lairement. Ilz jouiront du pain et de la solde dez Ie jour de leur reception. 

Et vous dénommerez des députez de votre collège qui soient chargez 

du soin de la levée desdits trois cent cinquante quatre hommes, comme 

vous Ie trouverez mieux convenir pour la plus prompte exécution. en la 

forme el manière qu 'il est règlé cy dessus. et que chaque communeauté 

ait choisi par Ie sort ou volontairement ses hommes pour Ie 20 de ce 

mois et afin que chacun en puisse hien estre informé, vous ferez imprimer 

cetle notre lettre avecq ma repartition au pied sans perte de tems, ni sans 
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nous faire aucune representation ou replique, au contraire, pour estre 

aunsi la royale volonlé de Sa l\1ajeslé qui es père du zele et de I' amour 

de ses bons sujets. qu'ilz s'engageroot tous volontairement à rendre ce 

service pour la défence de leur patrie, et nous nous confions du vostre. 

que vous Pmployerez toutes vos persuasions pour faciliter cette levée 

avecq Ie succes qu'il convient au bien et la securité du pays. 

A lant très chers et bien aimez. nostre Seigneur vous ait en sa 

Sainte garde. De Bruxelles Ie 4o de I'an 1702, et esloit signé Marquis 

de Bedmar, plud bas clarissé et cachetté du cachet de Sa Majesté. la 

supercription estoil. A nos tres chers et bien aimez les Bailly et hommes 

de fief du vieubourg de Gand. 

Wat stond er nu eigenlijk in dit dekreet. 

Bepaald werd. dat in Vlaanderen, in Brabant, Gelder, Limburg en 

Namen, vier bataljons krijgsvolk zouden opgeroepen worden, volgens de 

manier waarop dit vroeger reeds in Luxemburg was gebeurd. Deze vier 

bataljons zouden bestaan uit 2600 manschappen of 650 per bataljon. De 

kasseirij van de Oudburg van Gent had daarin voor haar deel 354 man. 

Instructies werden aan het college gegeven om de repartitie te doen tussen 

dé parochies die onder de kasseirij ressorteerden en dit volgens de trans

port van 1517. Deze transport was een percentsgewijze kwotering van elke 

gemeente in alle rijkslasten en verplichtingen allerhande. Zomergem, dat 

m deze transport zeer hoog gekwoteerd stond. n. I. voor 30 schellingen 

6 groten of 6.28 %, moest dus 23 man leveren. Als vergelijking geven wij 

het getal voor de omliggende gemeenten. ( us). 

Aalter 14 Merendree 12 

Bellem 4 Oostwinkel 5 

I-lansbeke 8 Ronsele 3 

Knesselare 17 Ursel 3 
Lovendegem 13 Waarschoot 12 

Elke gemeente moest het opgelegde getal soldaten in dienst honden. 

Telkens wanneer er een wegviel door desertie, overlijden of ontslag wegens 

ziekte of lichamelijk gebrek. moest hij vervangen worden door een vrijwil

liger of een die door het lot werd aangeduid. 

Deze bataljons zouden voor doel hebben het land te verdedigen in 

dienst van de koning en er de rmt te bewaren. Zo luidde het tenminste. 

Maar het doel was eigenlijk een groot deel van deze jonge soldaten naar 

Spanje te zenden om er 's konings belangen te gaan verdedigen. wat nooit 

gelukte. aangezien er weinigen het land van de mandarijntjes bereikten. 

Velen deserteerden onderweg of lieten er hun leven door heimwee en aller

hande ziekten. 

(116) R.A.G. Oudburg n° 272 fo 6 
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De soldij en de uitrusting van ieder soldaat zou door de koning ge

leverd worden. Over het bedrag van de soldij wordt in het fameus dekreet 

echter geen melding gemaakt. Uit een parochierekening van het jaar 1702, 

lichtten wij de volgende twee rekeningposten : 

«Ontfanghen bij mij, onderschreven, van Joos De Meyer, de 

somme van thien pond twaalf schellynghen en vier grooten. vyt 

crachte vande resolutie van date hedent. tot betaelen van het 

eerste jaer gaege van dry soldaeten op dese prochie aengelevert 

desen xvre februari 1702. ( 117
) 0 

«Den onderschreven bekent ontfanghen te hebben van Jan van 

Overschelde, ses patecons en ses schellynghen wisselghelt t' or
conden des en 16 februarie 1702. (lts}. 

getekend : Dit is het merck van 

Jan + lnghels 

Wij menen dal de soldij van ieder soldaat ongeveer 6 pond groten 

s jaars bedroeg. 

Uit deze rekeningposten moeten wij verstaan, dat het niet de koning 

was die het soldijgeld voor zijn rekening nam, maar dat deze last op de 

nek van de parochiekas werd geladen. 

De rekrutering werd gedaan bij middel van een loting, die plaats had 

door de wethouders van elke gemeente en in het bijzijn van een leger

overste. Op elke wijk werden door de officieren (veldwachters) lijsten 

opgemaakt. De officieren zouden gekozen worden onder de adel en onder 

de inwoners van de kasseirij met gezag en standing. Het eerste regiment 

kreeg de naam van; «Regiment Royal van Vlaanderen» en werd onder 

het bevel geplaatst van Hypoliet F erdinand Della F aille, heer van Huyse 

en Hoogbaljuw van de Kasseirij van de Oudburg van Gent. 

De diensttijd werd vastgesteld op drie jaar, waarna de soldaat vrij 

naar huis zou mogen terugkeren, met dien verstande, dat de gemeente 

een ander in zijn plaats zou aanduiden. 

De eerste soldaten moesten legen het einde van de maand januari 

geleverd zijn. 

Voor de dienst kwamen alleen in aanmerking, alle huwbare jonge

lingen van 20 tot 40 jaar oud, die de vereiste grootte en de lichamelijke 

geschiktheid bezaten. De officieren kregen streng bevel, geen mannen in 

( 117) R.A.G. Zomergem n° 388 

(113) R.A.G. Zomergem n° 388 
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hun compagnieën op te nemen die aan de streng in acht te nemen voor

waarden niet voldeden. Ook mochten ztj door de wethouders niet tot de 
loting worden toegelaten. 

Niettegenstaande de aanwer\'ing door loting zou geschieden, was het 

loch de uitdrukkelijke \Vens van de koning dat er zich zoveel mogelijk 

vrijwilligers zouden aanbieden, die op de anderen voorrang zouden ge

nieten in geval van promotie. De wethouders waren dan ook verplicht 

hun namen op de lijst in het bijzonder te vermelden. 

De drie eerst gerekruteerden le Zomergem waren vrijwilligers. Het 

waren Pieter l'vlelckebeke, Jan Slock en Nicolas Lognon. Zij maakten pro

paganda voor het leger en werden als ronselaars aangeduid. Zij ketsten 

de wegen van het dorp af. van \Vijk Lot wijk, van huis tot huis, om de 

jongelingen voor de militaire dienst warm te maken en konden er enkelen 

aanbrengen. ( 119
). 

Door Pieter l\1elckebeke 

Door Jan Slock 

Door hun gedrieën tezamen 

Maarten Lootens 

Comelis Le Feb ure 

Jacobus Vanden Broecke 

François Van Hulle 

Jan De Volder 

Jan De Neve 

Jan lngels 

Jan De Vreese 

Pieter Steyaert 

Zij ontvingen daarvoor vamvege de wethouders een premie van 

pond 12 schellingen groten. 

Aangezien het vereiste getal voor Zomergem 23 was, moest er nog 

om de 11 anderen geloot worden. Deze loting had plaats in de herberg 

van Guillaume De Saegher op 30 januari 1702. dag vóór deze waarop 

de gemeente haar deel moest leveren. ( 120
). Aangezien Zomergem zo 

wat als de belangrijkste gemeente werd beschouwd, kwamen ook de lote

lingen van andere parochies hier hun nummer trekken, nl., deze van het 

oud contributieland. ( 121
). 

(119) R.A.G. Zomergem n° 388 

( 120) R.A.G. Oudburg n° 272 f0 54 

( 121) R.A.G. Oudburg n° 2i2 f0 54 
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Na de loting zag de lijst voor Zomergem er als volgt uit ( 122) 

Pieter J'vlelckebeke .38 jaar Jan De Meyer 23 jaar 
Jan Slock 26 jaar Adriaan De Pauw 21 jaar 
Nicolas Lognon 31 jaar Frans Geirnaeet 22 jaar 
Jan De Neve 21 jaar Pieter Steyaert 20 jaar 
Arent De Lanckere 25 jaar Pi eter Van Üoleghem 20 jaar 
~1aarten Wieme 21 jaar Co melis Le Feb ure 21 jaar 
Pieter De Ruylere 21 jaar Emmanuël Vander Moeren 18 jaar 
Maarten \\/ille 25 jaar Jan lngels 31 jaar 
Françis Van Hulle :22 jaar Jan De Volder 20 jaar 
Comelis De Keysere ')~ _.) jaar Jan De Vreese 26 jaar 

Jacob Vanden Broecke 23 jaar Frans Cnockaert 20 jaar 

l\1aarten Lootens 24 jaar 

Elke loteling moest een aanwervingsbrief ondertekenen, waarvan wij 

hierna een specimen geven. ( 123
). 

«lek. onderschreven, François Van Hul ie. bekenne by desen my 

verbonden te hebben ten dienste van syne conyncklycke maje

steyt, onder het regiment royal de Flandre. ter ontlastynghe 

vande prochie van Somerghem. ende dat voor den tyt van dry 

jaeren, waervan het eerste sal ingaen den 14 februari 1702 

ende dat voor de somme van 45 patteeons contant te betaelen 

Actum desen 23 l\1aerte 1702. 

Het ondertekenen van een aanwervingsbrief scheen een feestelijk 

karakter gehad te hebben, want de waard van de herberg waar deze 

formaliteit plaats greep, reklameerde aan de wethouders niet minder dan 

10 pond 14 schellingen 6 groten, «voor bier ende brandewyn bij de sol

daeten deser prochie ghebruyckt op den 22, 23, 24. 26. 29 en 30 januari 

1702. ter eausen van hun gagie». Dit was een rond sommetje voor die 

tijd, want daarvoor kon men toen 18 tonnen bier in zijn kelder krijgen. 

Dat dergelijke lotingen veel belangstellenden en nieuwsgierigen lokten 

hoeft niet gezegd. ledereen wilde de uitslag van de trekking kennen en 

het zal er waarschijnliJk niet anders hebben uitgezien dan bij de lotingen 

van onze eerste soldaten van vóór de eerste wereldoorlog ; vreugde bij de 

gelukkigen en tranen bij dezen die het lot ongunstig was geweest. 

23 kloeke jongens van Zomergem waren nu soldaat. Zij werden door 

de baljuw naar Gent geleid en aan de hoogbaljuw die over hen het bevel 

zou voeren uitgeleverd. In de bijJoke werden zij in een uniform gestoken 

en een wapen i11 de hand gestopt. 

( 122) R.A.G. Oudburg n° 1907 en Zomergem n° 388 

(123) R.A.G. Oudburg n° 1907 
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En weerom was het de parochiekas die voor onderhoud en zakgeld 

moest instaan. Maar er was geen geld ; de onophoudende leveringen en 

opeisingen hadden de kas leeggezogen. Van hogerhand kwamen bedrei

gingen. De soldaten geleken meer op vagebonden en landlopers dan op 

geroutineerde beschermers van het rijk. 

Besloten werd dat al de jongelingen die om een of andere reden 

van de loting ontslagen werden of zich vrij geloot hadden, een som geld 

zouden betalen om er de soldaten van hun gemeente mede te onderhou

den. ( 
124

). Het bedrag zou door de overheid worden bepaald en zou voor 

ieder van hen verschillend zijn naargelang zijn vermogen. Verscheidene 

parochierekeningen maken melding van dergelijke inkomens. ( 125
). 

«ltem ghevacheert. beneHens andere setters in 't scepenhuys 

deser prochie lol taxeeren ende ommestellen het geit de voor

noemde jonckmans beloft ende len dele betaelt is aen de 

gonne die gaen dienen syn als soldaet» 

«Item over geit ghegaert thebben op denselven wyck van Dur

men vande jonckmans en het gelt ghedraeghen en ghetelt 

aenden Clerc vanden Greffier deser prochie» 

« Opden 12 februari 1702 noch ontf anghen by my, Joos De 

Meyer, van Jonas van hecke. de somme van seven ponden 

sestien schellynghen en acht grooten courant geit, over 't gonne 

hy ghegaert heeft opden wyck van Ro. voor dachgelt vande 

soldaeten deser prochie» 

Op de wijk van Durmen werden door Joos Van Lovendegem 9 pond 

dertien schellingen 3 groten wisselgeld ingezameld. ( 12f.). 
24 pond 2 schellingen 8 groten werden opgegaard door Jan Verseele 

op Langeboek en. ( 127
). 

Cornelis De Geeter verzamelde 13 pond dertien schellingen negen 

groten op Stoktevijver. 

Op Korteboeken en Beke gaven de jongelingen aan Karel De Backer 

1 pond 13 schellingen 5 groten. 

Deze van J'vleirlare schonken aan Maarten Van Hecke 14 pond 10 

schellingen 5 groten. 

Op 13 februari 1702 haalde Joos Matthys op de wijk Nekke-Hoetsel 

5 pond groten wisselgeld op. 

Al deze inzamelingen brachten in de parochiekas 77 pond zes schel

lingen 10 groten. (I 28
). 

(124) R.A.G. Zomergem n" 388 en 398 

(125) R.A.G. lomergem n" 388 en 398 

( 126) R.A.G. Zomergem n° 398 

( 127) R.A.G. Zomergem n" 398 

( 128) R.A.G. Zomergem n" 388 
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Daar dit alles niet voldoende bleek. werden door de wethouders van 

Zomergem extra belastingen gelegd op het verbruik van bier en wijn in 

de herbergen, op de bruiloften, bij uitvaarten en geboortefeesten. Deze 

taxatie bedroeg 6 schellingen 8 groten op elke ton bier en 4 groten op 
elke stoop wijn. ( 129

). 

De legeroversten waakten er streng over, dat de soldijen, het zakgeld 

en andere vergoedingen regelmatig werden uitbetaald. wat echter niet 

steeds het geval was, want op 24 juli 1702 werd de griffier van Zomergem 

op het matje geroepen omdat hij geweigerd had de 6 stuivers daags aan 

de soldaten van zijn gemeente uit te betalen, sedert de dag van hun 

engagement tot deze van dè monstering. ( 130
). 

Dat onze jongens niet gaarne soldaatje speelden is begrijpelijk. Het 

verzet was algemeen en elke loting ging gepaard met twist en tumult. 

Üp 13 januari 1702 schreef het college van de kasseirij aan graaf 

van Bergeryck, dat het onmogelijk was in de verschillende parochies van 

het ressort het vereiste aantal soldaten bijeen te krijgen en velen zelfs 

\Veigerden naar de loting te komen. Hierop antwoordde de graaf kort en 

goed : «ten spoedigste voortgaen met de lotynghe». (131
). 

Te Zomergem en te Lovendegem hadden de jongelingen met geweld 

de loting belet. De griffier stelde de hoogbaljuw, die toen te Brussel 

verbleef. hiervan in kennis. die op zijn beurt het schrijven overmaakte aan 

de legeroverheid aldaar. Het antwoord was helder en klaar : «Nous avons 

reçu ce que votre greffier a écrit au grand Bailly Ie 17 de ce mois, sur 

Ie desordre qui est arrivé à Somerghem et Lovendeghem et les expédiens 

qu'il y propose pour la facilité de la levée par sort. Nous ordonnans 

de faire justice contre les auteurs qui ont causé Ie turnuite à Somerghem 

et Lovendeghem.» (1 32
). Bevolen werd, de daders van de opstand op 

te sporen, een onderzoek naar de misdrijven in te stellen en strenge 

straffen toe te passen. ( 1:;a). 

Om aan de dienstplicht te ontsnappen traden bijna alle jongelingen 

van 20 lot 45 jaar in het huwelijk. In het dekreel was immers bepaald 

dat slechts de ongehuwden onder de conscriptiewet vielen. Schaakmat 

gezet door dit maneuver, schreef het college van de kasseirij aan de 

heren te Brussel : <Syn ghecompareerd diversche wethouderen vande 

( 129) R.A.G. Oudburg n° 278 f" 192 

( 130) R.A.G. Oudburg n° 1907 

(131) R.A.G. Oudburg n° 272 f" 28 en 32 

(132) RAG. Oudburg n° 272 f• 32 

( 133) R.A.G. Oudburg n° 35 

(134) R.A.G. Oudburg n° 272 f• 19 

(135) R.A.G. Oudburg n° 272 f• 19 en 31 
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prochien deser casselrye, verthoonen de groote difficulteylen die sy vinden 

om te becommen heurlieden quote in den nombre van solciaeten by 

lotynghe, naementlyck ter eausen veele ooghetrouwde jonghmans, om niet 

verobligeert te syn mede te loten, hun begeven ten houwelicke, ghesien 

dat inde orders is ghededareerl dat de lotynghe moel gheschieden Lus

schen de persoonen onghelrouwd synde, ende op dat sy souden ghetrouwt 
wesen voor de lotynghe:». ( 134

). 

Aan de bisschop van Gent werd gevraagd geen toestemming meer 

te geven tot het huwelijk aan de jongelingen die op dt> lotingslijslen 

waren ingeschreven. Wij hebben niet kunnen achterhalen wat de reactie 

van het bisdom was, maar later werd geen onderscheid meer gemaakt 

lussen gehuwden en vrijgezellen. ( m). Er werd besloten dat de jonge

lingen die gehuwd waren sedert de datum van het verschijnen van het 

dekreet op 4 januari 1702, aan de loting moesten onderworpen worden. 

Oe overheid was mn mening dat de jonggehuwden daartegen geen be

zwaar konden opperen, aangezien het aan de vrouwen verboden was hun 

mannen in het leger te volgen en bii hun meesters konden blijven waar 

zij tol vóór hun huwelijk gewerkt hadden. ( 136
). Te Zomergem hebben 

blijkbaar niet veel jongelingen met het huwelijksbootje de vlucht gezocht 

want in 1702 werden hier 34 huwelijken ingezegend, tegen 38 in 1701, 

26 in 1700, 32 in 1703 en 25 in 1704. (137
). 

Hoezeer onze jongens met deze militiewet ingenomen waren, getuigt 

het volgende voorval dat zich op 26 januari 1702, de dag van de loting 

te Knesselare voordeed, en waarvan een drietal personen een getuigenis 

aflegden, die wij hier in het kort samenvatten. ( 138
). 

dan W allaert... enz... seght, tuyght ende verclaert, dat hij op 

den sessentwintichsten january lestleden heeft gheweest ten 

huyse vande weduwe Guillaume Van Ackere, alwaer de 

knechten ende Jonghmans deser prochie gheinsinueert waeren 

om te loten wien dat op soude treeken voor soldaet, daer toe 

de weth oock len selven huyse vergaedert waeren ende dat hy, 

deposant. onder andere synde op het pleyn voor den huyse 

vande weduwe van Ackere, heeft ghehoort dat Comelis Baulte, 

jeghens eenighe andere seyde, onder andere, dat hij den eer

sten die loten soude ofte willen loten, soude doodt smylen 

ofte eenigh ander leetaendoen, ende voorders ondervraeght 

synde, seght daervan geene voordere kennisse te hebben ... 

(136) R.A.G. Oudburg n? 272 !• 19 

( 137) Kerkregisters Zomergem 

(138) R.A.G. Oudburg n° 1907 
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Pieter De Vlieger, die als soldaat met de wacht van het kasseirij

huis te Gent was belast, maakte het er op een dag zo bont, dat hij de 

hoogbaljuw een ferme rammeling gaf. in het gevang werd gezet en 

enkele tijd nadien schandelijk naar huis werd gezonden. ( 139
). 

De desertie onder de soldaten was ongemeen groot. Op 15 februari 

1702 waren er van de 354 soldaten nog maar 231 opgetrokken. De paro

chies kregen lijd tot 1 maart om hun verplichtingen na te komen. Sommige 

parochies als Lochristi en laffelare hadden nog geen enkele man gele
verd. ( 140

). 

Rond half maart was het de beurt aan de soldaten om de kop op 

te steken want veel parochies weigerden de beloofde soldijen en het 

zakgeld uit te betalen. ( 141
). Markies de Bedmar tikte de wethouders 

met een gepeperde brief duchtig op de vingers en verweet hen hun 

nalatigheid inzake naleving van 's konings militiewet. 

Om het verzet in vele dorpen in te dijken mochten de wethouders 

ingevolge een resolutie van 15 april 1702. beroep doen op officieren en 

soldaten, maar weinig dorpen namen lot deze dwangmaatregel hun toe

vlucht, want niemand was de conscriptiewet genegen en men vreesde de 

tegenmaatregelen van de bevolking bij wie de gemoederen strak gespannen 

stonden. ( 142
). i'1en zou nog verder gaan. Om alle tumult kortweg de 

pas af te snijden en de rekruteringen bij middel van klokkengeluid of 

door loting in alle rust te laten doorgaan, werd bevolen dat de procureur 

generaal van de Raad van Vlaanderen, zich met de troepen van de pro

voost der «roode roede» en van de provoost generaal van het leger, zich 

op de dag der loting naar de dorpen zou begeven om er alle verzet de 

kop in te drukken, de verzetslieden op te sporen, gevangen te nemen en 

zware lijfstraffen op te leggen. ( 143
). De wethouders mochten ten allen 

tijde op deze hulp beroep doen. tv1aar ook dat deden maar weinigen. 

De militaire conscriptie, die, het was zo dikwijls herhaald geworden, 

slechts in het leven was geroepen om de vrede en de rust in het land 

te _vrijwaren, werd een tegenvaller, door de vastgevroren onwil en het 

verzet van de bevolking. In de Oudburg had men met alle moeite en 

onder tucht en dwangmaalregelen nauwelijks één enkel bataljon bij elkaar 

k k .. ( 144) unnen rqgen. . 

Op 30 maart 1702 werd besloten twee nieuwe bataljons op te richten 

om het aantal manschappen van 2600 tol 3250 te brengen, en om te 

( 139) RAG. Oudburg n° 280 ro 269 

( 140) R.A.G. Oudburg n° 272 fo 49 

( 141) R.A.G. Oudburg n° 272 fo 85 

( 142) R.A.G. Oudburg n° 272 fo 86 

(143) R.A.G. Oudburg n° 272 ro 86 

( 144) R.A.G. Oudbur11 n° 272 fo 90 
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kunnen voldoen aan hel groot aantal aanvragen van de adel om in het 

leger dienst le mogen nemen. I let deel van de kasseirij van de Oudburg 

van Gent werd hierdoor van 354 op 442 man gebracht. of een vermeer
dering van 88 man. ( 145

). 

De tekst van de nieuwe instructie was de volgende : 

Instructie naer de welcke de officieren, regierelers ende inwoonders 

vande prochien ende gemeinten der provincie van vlaenderen hun sullen 

hebben te regulieren in het doen treeken van het loth aande Jonghmans 

die sy dorps ghewyse moelen leveren. ten ghetallen van 3250 mannen 

om daervan te formeren vyf nieuwe bataillons voetvolck. 

Die dorpen ende ghemeynlen de welcke voor den dagh hieronder 

vutghedruckt tol het treeken van het loth by ghewillighe wervynghe ofte 

by lotynghe sullen hebben ghelevert de mannen hunder quote in het 

ghetal van 2600 mannen vande eerste repartitie ghebortich ofte inwoon

ders hunder dorpe ende casselrye, ofte andere \'Oor de welcke sy souden 

hebben inghestaen, sullen alleenelyck ghehouden wesen het loth te 

doen treeken voor soo veele belanght hun quote in d'augmentatie der 

mannen noodigh tot het tweede bataillon van het Regiment van Heer 

Della faille. hoochbailliu der stede ende Auderburchsche van Ghendt, 

doch deghene die hunne quote niet ten vollen en hebben ghelevert. sullen 

ghehouden wesen te doen treeken het loth soo tot het ghetal dat hun 

ontbreeckt van hunne quote inde 2600 mannen van de eerste repartitie 

als van hunne quote in d' augmentalie van het nieuwe battaillon. 

Il 
De onghetrouwde Jonghmans vande ghemeynten die het loth sullen 

treeken moeten syn van ouderdom van 20 lot 40 jaeren, van taille ende 

bequaemheyt tolten dienst volghens d' ordonnanlien van S. E. vanden 

4 n January lestleden 

lil 
De Jonghmans die tsedert den eersten van January by ontwetentheyt, 

verleydynghe ofte met opset ghelrouwt syn, sullen oock beneHens de 

onghetrouwde Jonghmans het loth moeten treeken in ghevolghe vande 

ordonnantien van S. E. in date 14 der voors. rnaent van Januarius. 

IV 
De gone op dewelcke het loth sal ghevallen syn, en sullen niet 

voorders verplicht nochte ghehouden syn te dienen als voor een lennyn 

van dry jaeren waer naer aan ieder van hun sal ghegev~n worden een 

( 145) R.A.G. Oudburg n° 272 f• 86 
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billet gheteeckent by den Officier generael die ghelast sal syn de selve 

aen te nemen en by den Colanel van het regiment an het welcke sy 

sullen worden gheaggreheert. vut crachte van welck billet sy vryelick 

naer huys sullen moghen keeren. ter expiratie vanden selven termyn, sonder 

daertoe anderen orlof noodigh te hebben. 

V 
Sy sullen ghehouden wesen het loth te doen treeken an alle de 

.longhmans die teghenwoordelick hun bevinden binnen ieder ghemeynte, 

van ouderdom. taille ende hequaemheyt hiervooren vutghedruct, daer on

der hegrepen de ghetrouwde tsedert den 1 en January als voorseyt is, 

mitsgaeders allen de ghene ctie tsedert den voorseyden daeghe hun sullen 

hebhen gheahsenteert ende op de welcke iets te verhaelen is. autoriseren 

de voorseyde officieren endt' regeerders om het loth te treeken voor de 

ghemelde absenten. 

VI 
\Vaervan nochtans niet en sullen onderworpen wesen. de knechten 

der gheestelicke ende vande edelmans woonende ten platten lande, ten 

waere sy ghewillighlick hun ciaertoe presenteerden. 

VII 
Ghelyck oock niet en sullen ghehouden syn het loth te treeken alle 

hoofden van familien. pachterye ofte hunne eyghen huys ende labeure 

houden al hoewel sy niet rrhetrouwt en syn, als syn de oudtste sonen 

en meesterknechten die houden ofte bestieren het labeur, ambacht ofte 

huyshouden van een weduwe. ofte van een ouden catyvighen man. 

ciaerover de regierelers sullen oordcelen ende decideren in cas van eenigh 

gheschil. 

VIII 
Inden verstande nochtans dat de voorseyde officieren ende regeerders 

sullen ghemachticgt syn sulcksdaenighe persoonen als oock alle andere 

Jonghmans van 20 totte XL jaeren onhequaem totten dienst, te laxeren 

tot hetaelynghe ieder \"an eene somme by de selve officieren ende regeer

ders t' arbitreren. ten behoeve vande ghene op wie het loth sal ghevallen 

Eyn, ende sulcx weghens ende naer proportie van het ghetal ende midde

len der jonghmans van ieder rlaetse. 

IX 
De officieren ende regeerders worden ghemachticht te belonen ende 

toe te staen eene vergheldynghe van 30 rattacons an ieder van ghene die 

hy weghe van het loth sullen wesen verhonden ancien voorseyden dienst. 

waervan de hetaelynghe sal gheschieden in dry termynen, den eersten in 

ghPreeden ghelde or de handt ten daPghe die sy sullen aenghenomen 

worden hy de Inspecteurs, f'n(le (Ie twee anciPre termynen van jaere tol 
jaere. 
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x 
De selve officieren ende regeerders daerloe behoorlyck beroepen ende 

vergaedert, sullen inder manieren voorseyt het lot doen treeken ten daeghe 

als hun ciaertoe sa! bestemt worden, ende sullen allen inl generaal ende 

ieder int besonder verplicht wesen daer inne te procederen met alle 

rnoghelycke trouwe ende naersticheyt sonder daer inne te moghen ghe

bruycken eenighe ghemeynsaemheyt ooghluyckynghe oft compesitie, op 

peine van exemplaire castydynghe ende op de verbeurte van hondert 

paltacons voor ieder man die sy souden bevryt hebben van het treeken 

van t selve loth. voor d'eene hellicht ten profyle vanden officier exploiteur 

ende voor d'ander hellicht ten behoeve vanden aenhrengher. 

Xl 
Allen de ghene op de welcke in conformileyte voor~chreven, het loth 

~al ghevallen syn, sullen ghehouden syn sigh binnen vier daeghen naer 

het ghetrocken loth te presenteren anden hailliu ende regeerders. om ghe

leyl ende ghepresenteert le worden anden colonel van l regiment tot het 

welcke sy ghedestineert syn, op penne van ghehouden te worden voor 

deserteurs, ende by den cryghsraet van t selve regiment ghevonnist te 

worden op de declaratie vande regeerders ende op het extraiet van het 

regislre der greffie van ieder dorp ofte ghemeynte, welck ghehouden sal 

moeten worden ten opsicht van het ghetrocken loth. 

XII 
Ordonneerende syne Excellentie an alle Jonghrnans hun daervan te 

confirmeren ende het voornoemde loth te trecken, sonder eenighen weder

stand. op peyne van exPrnplairelyck ghestraft te worden als wederspan

nighen ande orders Viln syne Majesleyt. 

X lil 
Ende soo eenighe officieren overwonnen werden van dat hy directe

!yck oft indirecte!yck soude ontfanghen hebben eenighe gifte gunste ofte 

weldael, om iemanl le verschoonen, oft te bevryden in het voorschreven 

loth. hy sa! aanstonls vervallen ende ghepriveerl worden van syn ampt 

ende verclaert ornbequaem voor altyt van alle andere ampten ende offi

cien, boven de amende van 100 pallarons hierhoven gheconfirmeert. 

XIV 
Ende op dat onse hevelen ghetrouwelick ende vredelick soo als het 

behoort moghen worden volbracht, sullen de bailluwen ende regeerders 

gheassisteert worden door den procureur generael van den Raede in 

Vlaenderen, ende door de twee compagnieen vande provoosten soo vande 

roode roede als van het legher om d'informalien le nemen ende diens

volghens te doen castyden alle de ghene die wederspannigh ende onghe

hoorsaem sulen syn ande ordonnantien van syne Majesteyl int ansien dat 

2lle ondersaelen naturelick verhonden syn den Coninck te dienen ende 
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syn vaederlandt te beschermen. ende dat sy punctuelick sullen worden 

betaelt ghecleet ende wel ghetracteert ende niet langher en sullen ghe

houden syn te dienen als voorden tyt van drye jaeren ghelyck hiervooren 

'utghednrckt is. 

Kort samengevat luidde deze ordonnantie als volgt : 

Oe parochies, die hun volle kwote hebben geleverd in de eerste 

lichting van 2600 man. zullen slechts hun getal in de vermeerdering moe

ten leveren. Deze daarentegen. die in de eerste levering tekort zijn ge

tomen. zullen worden gekwoteerd tot het volledig aantal. de vermeerdering 
inbegrepen. 

n 
Voor de lichting komen alleen in aanmerking, de jongelingen van 

:20 tot 40 jaar. die volgens de voorgaande ordonnantie van 4 januari 1702 

de lichamelijke geschiktheid bezitten. 

lil 
o(~ jongelingen. die sedert 1 Januari 1702. hetzij door onwetendheid. 

verleiding of met opzet getrouwd zijn. zullen. ingevolge het dekreet van 

14 januari, naast de anderen het lot trekken. 

IV 
Deze op wie het lot zal gevallen zijn. zullen slechts voor een termijn 

van drie jaar moeten dienen, waarna zij door hun overste een ontslag

brief zullen ontvangen en vrij naar huis zullen mogen tenrgkeren. 

V 
Behalve wat hierboven in artikel 11 wordt bepaald. wordt gewezen op 

het feil dat degenen. die zich opzettelijk. of door een of andere reden 

aan de loting willen onttrekken, ambtshalve zullen worden uitgeloot. 

VI + vn 
Worden van de loting en de dienstplicht ontslagen, de hoofden van 

families. zij die een pachthof of een eigen bedrijf besturen, of zij al dan 

niet getrouwd zijn, de oudste zonen en meesterknechten die het bedrijf 

van een weduwe of van een oud of gebrekkig persoon leiden. de knechten 

van de geestelijken en van de edelen die het platteland bewonen. 

V lil 
Oe jongelingcri rtie door een gegronde reden van de dienstplicht 

ontslagen worden. zullen een zekere geldsom moeten betalen. waarvan 

het bedrag door de wethouders voor ieder van hen zal worden vastgesteld, 

volgens hun aantal en de middelen die zij bezitten. 

IX 
De officieren en wethouders zullen er toe gehouden zijn ieder sol

daal een vergoeding van 30 patacons toe te kennen. te betalen in drie 

jaarlijkse verheffeningen. de eerste op de dag van hun aanvaarding en 

de twee andere van jaar tot jaar. 
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x 
De officieren en wethouders die de loting moeten regelen, zullen 

zich op de gesteld,~ datum ter plaatse begeven en hun taak gewetensvol 

en met ijver vervullen. Zij zullen voor niemand het oog luiken, op straf 

van exemplaire kastijding en een boete van honderd patacons voor elke 

loteling die zij zullen bevoordeligd hebben. 

XI 
De jongelingen op wie het lot zal gevallen zijn, zullen zich binnen 

de vier dagen bij de haljuw of bij de wethouders moeten aanbieden, die 

hen zal voorstellen aan de kolonel van het regiment waartoe zij werden 

aangeduid. De afwezigen zullen als deserteurs worden beschouwd en als 

dusdanig in het register worden aangetekend. 

XH 
Geëist wordt dat elke jongeling zich spontaan ter loting zal aan

bieden, zonder enige weerstand. op straf van exemplaire boete. 

XIV 
Opdat de loting in alle ernst en zonder tumult zou kunnen geschie

den. zal zij in elke parochie worden bijgestaan door de procureur van de 

Raad in Vlaanderen, vergezeld van twee compagnies van de provoost 

van de «rode roede», die de moedwilligen op behoorlijke wijze zal be

straffen. Allen zullen gehouden zijn de koning te eliene en zijnn vaderland 

te beschermen. waarvoor zij zullen worden betaald. gekleed en getrakteerd. 

De loting in de kasseirij van de Oudburg van Gent had plaats op 

17 april 1702. Zomergem moest voor de nieuwe bataljons 6 man le

veren. ( 146
). Het waren 

Pieter Dhaenens 22 jaar 

Pieter Maenhout 22 jaar 

Jan Caoman 22 jaar 

Jan Colpaert 30 jaar 

.Jan Sicrens 23 jaar 

Andries Valcke 25 jaar 

Opgetrokken tegen wil en dank. tegen belofte van een hoog loon, 

goede voeding en drinkgeld. waarvan niets terecht kwam, moet het ons 

niet verwonderen dat de meeste soldaten deserteerden. ( lH). 
In juli 1704 waren er van de 23 Zomergemse soldaten nog slechts 

13 in dienst, nl.. Jan De Neve. Pieter De Ruytere, Maarten Wille. Cor

nelis De Keysere, Jacob Vanden Broecke. Jan De Meyer, Emmanuël 

Vander Moeren, Jan lngels, Aclrien De Pauw. Nicolas Lognon. Frans 

Geimaert, Pieter Steyaert en Pieter l\Ielckebeke. 

(146) R.A.G. Oudburg n° 272 f" 93 

(147) R.A.G. Oudburg n" 272 f" 142 
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Zes waren reeds overleden : Jan Slock. Françis Van Hulle, Maarten 

Lootens. Pieter Vun Ooteghem, Jan De Volder en Jan De Vreese. 

Vier ontbraken op het appel en werden uls deserteurs beschouwd : 

Arent De Lanckere. JV!uar!en WiPme, Cornelis Le Febure en Frans 
Cnockaert. 

Van het tweede bataljon waren er nog vier van de zes onder de 

wapens. nl., Pieter Dhaenens. Pieter l\1aenhout. Jan SierenSJ en Jan 

Colpaert. Twee werden als dood opgegeven : Jan Cooman en Andries 
Valcke. (148

). 

In muart 1703 was het aantal gedeserteerden zo groot, dat de over

heid van de kasseirij aan de wethouders de opdracht gaf er jacht op te 

maken, hen geYangen te nemen en naar het gevang te Gent over te 

brengen om er een strenge lijfstraf Ie ondergaan. (149
). 

Van de 2<) soldaten die Zomergem voor de twee bataljons had ge

leverd, waren er toen nog 14 in dienst. 

Het platteland liep vol van soldaten die hun regimenten hadden 

verlaten en langs de wegen zwermden om de bewoners met allerlei bal

dadigheden het leven lastig te maken. eso). 

De hoop die de zonnekoning bij het oprichten van zijn dwanglegertje 

had gekoesterd en de verwachtingen dat er zich velen vrijwillig zouden 

hebben aangemeld. spatte als een zeepbel uiteen. 

Of er Zomergemse soldaten ooit strijd leverden is mij niet bekend. 

Üp 14 juli 1704 ontbraken er zeven op het appel en werden voor «dood> 

opgegeven. Üp 2 april 1705 waren van de 29 zomergemse soldaten nog 

slechts 14 in leven, twaalf van het eerste en 2 van het tweede bataljon. 

De reden van hun overlijden wordt n)et medegedeeld. ( 151
). 

Voegen wij hier nog aan toe, dat er vaak onregelmatigheden in de 

aanwezigheidslijsten voorkwamen. Zo werd Muarten Lootens in 1704 voor 

(:Overleden> opgetekend en op 2 april 1705 was hij terug op het appel. 

Wat was er gebeurd 7 Eenvoudig dit. In 1704 gedeserteerd, werd hij 

enige tijd nadien bij de kruag gevat en bij zijn regiment gebracht. 

Een van onze jongens, Jan lngels, was reeds in 1703 naar Spanje 

vertrokken en liet nooit meer van zich horen. 

(148) R.A.G. Oudburg n? 1907 

(149) RAG. Oudburg n" 1909 

(150) R.A.G. Oudburg n" 1909 

( 151) RAG. Oudburg n" 1909 

M. RYCKAERT 
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PIETER ANAST ASIUS 

DE ZUTTERE 

ZUIDNEDERLANDSE APOSTEL 

VAN DE VERDRAAGZAAMHEID IN DE XVJe EEUW 

Ofschoon Pieter De Zuttere in de geschiedenis van de Hervormings

beweging in de Nederlanden geen absolute onbekende is, hebben toch 

over hem slechts een paar historici een geschiedkundige bijdrage geleverd. 

Behalve \lictor Van der Haeghen. die in zijn « Bibliotheca Belgica> in 

het bijzonder handelde over de druk van de diverse publicaties van 

De Zuttere, hebben alleen Prof. Paul fredericq, H. Q. lanssen en 

Chrisliaan Sepp enkele bladzijden aan bepaalde episodes uit het leven 

van de Gentse theoloog en predikant gewijd. 

Met deze synoptische, analytische en kritische bijdrage hebben wij 

gepoogd het bewogen en navrante leven, de humane geest en de kem 

zelf van het werk en het streven van deze Zuidnederlandse apostel van 

de verdraagzaamheid uitvoeriger en beter te belichten. Wij hebben er 

vooral naar gestreefd aan Pieter De Zutteres markante en ongewone 

persoonlijkheid die aandacht te verlenen die haar rechtmatig toekomt. 

DE NAAM PIETER DE ZUTTERE 

In diverse boeken, notulen, brieven, rekeningen, staat Pieter Anasta

sius De Zuttere ( 1 ) hekend onder meer dan een naam. 

Zoals vele andere Protestanten, meestal predikanten als Marlen 

!vlicronius, Jacob Regius, Hermanmis Tvloded, Christoffel Fabricius, 

(I) P. DE ZUTTERE. Een corle vervatinghP. Pnde begrijp van een der predieoliën 

ghedaen door Pieler De Zuttere, gheseyt Overd'Twge Pielerzoon. 
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Annogius e· a. ( 2 ) die tijdens de Hervormingsbeweging van de XVle 

eeuw zeer actief waren. een deknaam gebmikten, waarschijnlijk om de 

ketterjagers te verschalken. ( o) koos de reformator De Zuttere de Vlaamse 

schuilnaam Üverdhage, en een andere Hyperphragmus. de naar het 

Grieks gevormde latinisatie van het Vlaamse «over de haag». ( 3 ). 

'vVas het voeren van een verbloemde naam geen ongewoon verschijn

sel. zonderling mag het toch blijken dat De Zuttere het pseudoniem 

Overdhage koos, een naam die toenmaals ook de echte familienaam was 

(2) Micronlus (Marten de Kleine). Regins {Jacob De Koninck). Moded (Herman De 

Strycker), Annogius {Pieter Balthazar). Fabricius (Christoffel Desmedt), W. TE 

WATER. Historie der Hervormde Kerke te Gent enz. Utrecht 1756 p. 50-51-90: 

C. RAHLENBECK. Mémoires de Jacques de Wesenbeke. Bruxelles 1859 p. 80 ; 

V. FRIS. Notes pour seroir à /'histoire des iconoe/asles et des Calvinistlls à Gand 

( 1566-1568) in <Handelingen der Maalschappij van Geschied. en Oudheidkunde 

Ie Gent.> Deel IX. eerste aflevering 1909 p. 81-82 ; F. PIJPER. ]on Utenhove, 

zijn leven en zijn werken. Leiden 1883. p. 65. 

(
0

) Vele Humanisten verlatijnsten eveneens hun naam. 

(3) We verzamelen hier al de namen aan De Zultere verleend : Petrus De Sutter, 

alias Hyperphragmus ofte Over de I-lage, Petrus Hyperphragmus alias Pieter de 

Suttere, Petrus Hyperphraginus of Over de Hage, Pieter Over d'Haege, Pieter 

van Overhagen, Pierre Anastase 1-lyperphragme, Gantois, Pieter DoVf·rdhage, Petri 

de Suttere alias Over de haghe. Pieter d'Overdhaghe, Pieter Overhagen, Petrus 

d(ictus) Hyperphraginus Gandavus, Petrus Hipofraghinus en Petms HypertrogPnus 

Gandavus. cfr. H. Q. JANSSEN. Petrus Hyperphragmus of Pieter Overdhage 

anders gezegd Pieter De Zuttc>re, in <Studiën en Bijdragen op 't gebied der 

historische theologie>, verzameld door W. Mol! en J. Q. De I-loop Scheffer. 

Amsterdam 1880, p. 349. 351. 354, 355, 353. 366, 362. 359, 557 : CHRISTO

PHORUS SANDIUS, Bibliotheca Anti-Trinitariorum sive catalogus scriplorum enz. 

Freistad, i 784 p. 7 ; Uit het <bouck van den oermen vreemdelingen uilgedeilt 

binnen Embden (1560) in <WERKEN DER MARNIX VEREENIGING> serie I. 
delen I. 11. lil, Utrecht 1876, p. 34: V. VAN DER HAEGHEN Bibliotheca Belgica, 

Artikel De Zuttere (Pierre Anast. de) Overdhage ou llyperphragmus. Z 7 pag. 26, 

Z 4 pag. 12 ; V. VAl\: DER HAEGHEN, Bijdragen tot de Geschiedenis der 

Htrvormde K"rk te GPnt gedurende lle jaren 1578-84. in Bijdragen en Mededee

lingen van het T1islorisch gennolschap gevestigd Ie Utrecht. Xlle deel De Haag 

1889 p. 194. 

Sommige werken van De Zultere waren getekend met de initialen P. H. G. en 

P. A. H. G. V. VAN DER HAEGHEN. Bibf. Belg. o. c. Z 6 p. 20. P. H. G. 

duidt zeker Petrus J-lyperphragmus Gandavensls aan, P. A. H. G. ongetwijfeld 

Petrus adpellatus 1-lypPTphragmus Gandavensis of Gandavus. 

Wisten vreemden niet goed weg met de schrijfwijze van De Zutteres naam, hij 

zelf bleek er last mee te hebben : Pieter Overhaege, Overdhage, Overdhaege en 

Overd'haege. I I. Q . .JANSSEN. Petrus /lyperphragmus o. c. 355-357. 
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va11 andere Gentenaars ( 4 ). en dat men te Gent in officiële stukken en 

bescheiden Pieter De Zuttere. toen hij in de stad was teruggekeerd na 

een uitheems verblijf van derlig jaar. doodgewoon voor Pieter Overdhage 
hield. ( 5 ). 

FAMILIE 

Pieter De Zultere behoorde blijkbaar lot een Gents geslacht dat 

reeds in de XIV" eeuw sporen had nagelaten. In de daerregisters» van 

de stad wordt een Jan De Zuttere vermeld. van wie we echter niets 

meer weten dan dat hij als getuige in een geding fungeerde. ( 6 ). In de 

XV" eeuw leefden te Gent op zijn minst twee Jacobs, een Pieter en 

een Lisbet De Zuttere. Een van de Jacobs was gezworene en deken van 

de brouwersnering (1°), de andere lid van de nering der fruiteniers. ( 11
) 0 

Pieter De Zuttere was wever. ( 12
). In een akte van 1432-33 worden 

legelijk twee Jacohs, een Pieter en een Lisbet De Zuttere vermeld. Samen 

verkochten ze toen de drie vierden van een eigendom gelegen aan de 

Korenmarkt, op de hoek van de Donkersteeg. ( 13
). Had deze familie 

De Zuttere iets gemeens met de reeds genoemde Jacobs en Pieter De 

Zut tere ? Waren ze met elkander te identificeren ? \V ij weten het niet. 

In de XVI~ eeuw worden de De Zutteres nog talrijker vermeld in de 

bronnen. Een Jan De 7uttere werd stadssecretaris, een Jan De Zultere 

f. Andries werd schepen van gedele in 1549. e4
). Een andere Jan 

(4) S.A.G. Bouc van den crime 1591-94 fol 52 tot 55. De Jan Doverdaghe van wie 

hier sprake was katholiek. I-lij wPrd betrokken in een proces van Dopers. ib. en 

58 v0 tot 60. 

(5) S.A.G. Keure-Resolutiën (26 oct. 1581) fol. 4ï7 pn V. V A~ DER HA EG HEN. 

Bijdragen o. c. 194. 

(6) S.A.G. Jaarboeken van de keurc (J.B.K.J 1372-73 fol. 24. 

(10) Gezwoornc in 1443-44. deken in 1448-49. S.A.G. Dit is ePn 13ouck compete<'rendP 

de vrije neeringhe van de 13rauwcrs binnen der stede van Ghendt. 1443-44 en 

1448-49. 

(11) S.A.G. Stadsrekening 1451-52 fol. 148 en Ordonnancien en wijsdommen van de 

neerynghen der stede van Gent. 1346-47. 

( 12) Rijksarchief Gent, n° 65 der ChartNs <'n Cartularium n° 27 fol. 22. 

(13) S.A.G. JBK 1432-33 fol. 25. 

( 14) Namens de onderbaljuw en de Genb:e magistraat tekende de stadssecretaris be

roep aan tegen een oordeel van de Raad van Vlaanderen betreffende een Gillis 

Mersman. P. VAN DUYSE <'n L. DE 13USSCHER. lnvenlnire cnnlytique des 

chartes et doeurnenis appartennnt aux archives de la ville de Ganrl. Gand 1867 

p. 319. Voor Jan de Sutter f. Andries zie MEf\10RIEI10EK VAN DE STAD 

Gent 11 p. 250. 
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werd deken van het wijnambacht. Nog een Jan werd pijnder. ( 15
). Een 

Andries De Zuttere werd stadsbode ( 16
), een Geeraard gezworene van 

de nering der bakkers. ( 17
). Twee De Zutteres werden slachtoffers van 

de Hervorming. iv1artin De Zuttere filius Jans «gheseyt met ghenouch

ten:l' werd uit Gent gebannen, Arend De Zuttere, «gheseyt Arend in den 

Bessem», die aan de beeldenstorm had deelgenomen, werd gehangen (1 8
). 

!\Iaar van onze Pieler De Zuttere of van zijn vader, die waarschijnlijk 

ook Piet er heette ( ! 9
), geen spoor. Voor 1560 vermeldt geen enkele bron 

zijn naam ( 20
), althans niet Le Gent. 

Eerst uit een gegeven van Pieter De Zultere zelf vernemen wij dat 

hij te Gent was geboren en in 1551 of 1552 zijn gebomtestad verliet (2 1
). 

Over zijn ouders vernemen we niets. Nergens een bron waar Oe 

Zuttere over hen spreekt. \Vat we wel weten is dat hij een broer had 

met wie hij in eer, proces werd gewikkeld ( 22
), maar we kennen zijn 

naam niet. 

Pieter De Zuttere was gehuwd met Laurence Oe Mets, die te 

Oudenaarde was geboren en de dochter was van Loclewijk De Mets die 

tot een familie van erfachtige en achtbare poorters behoorde. ( 23
). De 

Zutlere had op zijn minst zeven kinderen ( 24
) van wie sommigen nog 

zeer jong waren, toen hij reeds een hoge ouderdom had bereikt. Een van 

deze kinderen, een zoon, genoot in 1581 een pensioen «ende beneficie 

van 100 guldens 's jaars» als zijnde een van de 12 alumni «residerende 

bynnen der (calvinistische) schole in Onder bergen, in de kerk der pre

dikheren» gevestigd. ( 25
). 

(IS) F. DE POTTER.. Gent van den oudsten tijd lol heden. ll, 546. 

en MEMORIEBOEK VAN DE STAD GENT, o. c. p. 351. 

(16) V. FRIS. Uittreksels der stadsrekeningen van Geraardsbergen van 1475 tot 1658 

in <Handelingen Maalschapp. Geo~ch. en Oudheidk. te Gent. 20e jaar n" I 

(1912) p. 81. 

(17) S.A.G. JBK 1519-20 fol. 56. 

(18) V. FRIS. Notes o. c. p. 87-99. 

( 19) In <Een cortc \'ervatinghe ende begrijp van eender predicaliën>. een boek van 
De Zuttere. is er sprake op het titelblad van d~icler De Zuttere. gheseyt Over'hage 
Pieterzoon. 

(20) V. VAN DER HAEGI-IEN. Bib/. Belgica o. c. Z 5 p. 16. 

121) Chr. SEPP. Drie evangeliedienaren uil de tijcl der Hervorming. Leiden 1879, 101 

en V. VAN DER l-IAEGI-IEN o. c. Z 5 p. 21. Elders tekende De Zuttere met 
<Gandavensin of <Gandavus>. V. VAN DER 1-IAEG!-IEN o. c. Z 6 p. 20. 

(22) I-1. Q . .JANSSEN. Pctrus 1/yp<'rphragmus o. c. 363. 

(23) V. VAN DER I-IAEGI-IEN. Bib/. Belgica o. c. Z 3 p. 6. 

(24) H. Q. JANSSEN. o. c. 365. 

(25) S.A.G. Keure-Resolutiën (5 dec. 1581) fol. 491. 
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Dat is ongeveer alles wat over de familie van Pieter De Zuttere 

bekend is. Het is bijz.onder schraal en mager. \Vanneer hij trouwde, waar 

hij, terwijl hij te Gent verbleef. metterwoon gevestigd was, is niet te 

bepalen. Totnogtoe weel men zelfs niet wanneer hij precies werd geboren 

en wanneer en waar hij overleed. Men kan slechts data benaderen. ln een 

opdracht aan Prins \Villem van Oranje, daterend van 9 mei 1581, deelt 

De Zultere mede dat hij <mil oorzake der Religie» iets minder dan dertig 

jaar geleden uit Vlaanderen was gevlucht. ( 26
). Hieruit kan worden 

afgeleid dat hij omtrent de jaren 1551 of 1552 Gent had verlaten. Het 

laatst wordt over De Zuttere iels vernomen in een brief van 29 februari 

1596. Daarin wordt hij aangeduid als een «goeden vromen ouden 

mam. ( 
27

). Reeds het jaar tevoren sprak men te Alf en, waar De Zuttere 

toen verbleef, over de «grooten ouderdom> van Pieter De Zuttere, en 

de predikant Jacob Regius die De Zutlere te Gent in de jaren 1580-1584 

goed had gekend, verklaarde in 1594 in een brief aan zijn vriend Frans 

Lansberge dat hij meende dat De Zutlere nu «van ouderdom sub moest 

zijn «ende op zijn put» waarmee bedoeld werd zijn graf. es). 

Indien wij aanvaarden dat De Zultere een paar jaar na 1596 is 

overleden en 30 jaar was toen hij in 1551 uitweek, dan was hij ongeveer 

77 jaar oud toen hij stierf en werd hij geboren circa 1521. Maar al deze 

berekeningen blijven natuurlijk maar gissingen. 

DE ACTlVITElT VAN DE ZUTTERE 

Weten wij schier niets van De Zuttere vóór hij in 1551-1552 Gent 

verliet, dan staal toch vast dat hij universitaire studiën deed. Uit enkele 

bescheiden vernemen we dat hij meester ( 29
) was, waarschijnlijk in de 

Theologie. Waar hij studeerde weten we niet, te Leuven, te Bologna, te 

Parijs ? Dit meesterschap moest De Zuttere toelaten in administratieve 

dienst te treden, hetzij van de stad. hetzij van de verschillende hogere 

landsraden die toen bestonden. Hij kon ook scholaster worden of school

meester in dienst van de kerk of er een eigen school op nahouden, zoals 

de Gentse calvinistische schoolmeester Christiaan De Rycke er ook ene 

hield in 1566. ( 30
). Het is niet onmogelijk en het lijkt zelfs waarschijnlijk 

dat De Zuttere rooms-katholiek geestelijke is geweest, gelet op zijn bij-

(26) V. VAN DER HAEGHEN. Bib!. Belgica o. c. Z 6 p. 21 en 20. 

(27) H. Q. JANSSEN. Petrus J-fyperphragmus o. c. 343-365. 

(28) id. o. c. 362. 

(29) ib. 358-353 en V. VAN DER HAEGHEN. Bijdragen o. c. 194. 

(30) FRIS, Notes o. c. 133. of als lvlr. Gillis De Voocht die aan huis school hield 
met inwonende leerlingen. 
S.A.G. JBK 1562-63 fol. 115 v0

• 
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zondere onderlegdheid inzake Godgeleerdheid en ai wat erbij te pas 

kwam. Er waren toen heel wal geestelijken. beïnvloed of bewerkt door de 

Hervorming. die aposlaten waren geworden. Herman De Strycker. alias 

Herman Moded, Pieler Dathenus, beruchte predikanten te Gent, Gillis 

De ]\ leyere, Geeraard Cools, e. a. (3 1 ) waren afvallige monniken of 

curati geweest vooraleer ze lot de Hervormde kerk waren toegetreden. 

Waar De Zuttert', eenmaal in vrijwillige ballingschap geworpen, ook 

kwam, te Embden, Utrecht, Leiden, Hoogmade en elders, sleeels heeft 

hij gepoogd als predikant. als minister in dienst van de Hervormde kerk 

le komen. ( 32
). De theoloog De Zuttere zocht via heL prediken hel best 

G~ds woord te dienen. l\1en vergete niet dat vele humanisten als Erasmus 

ook het prediken als het beste deel van de Godgeleerdheid beschouw

den. 

Behalve te Embden, waar hij in 1573 zelfs preekte in de grote 

kerk ( 33
) en te Hoogmade, waar hij ook enige maanden predikant was ( 34

) 

bracht De Zuttere het nergens tot een vast ministerium. (as). Maar loch 

poogde hij, tot zijn laatste dagen toe, op de preekstoel te komen, 

iets waarvan hij blijkbaar zijn hele leven door heeft gedroomd. 

Naast het ambt van prediken, dat hij hier en daar kon uitoefenen, 

werd De Zuttere ook schoolmeester, nl. te Rotterdam in 1576. (36
). Te 

Gent kreeg hij in 1579 vanwege de stad een vergoeding voor «een lash 

of taak, die hem «in de schole» was «toeghesecht». ( 37
). 

Deze «schole» was de Geuzenuniversiteit. Oe Gentse magistraat, 

waarschijnlijk onder de revolutionaire impuls van de predikante!l Pieler 

(31) FRIS. Notes o. c. 80-81. 

(32) Zie I-1. Q. JANSSEN. Petrus llyp<!rpl!ragmus o. c. passim. 

(33) V. VAN DER HAEGHEI\:. Bib/. Belg. oe. Z 7 p. 26. De heer Janssen vergist 

zich door mede le delen dat er reeds in 1573 pogingen door Rotterdam werden 

aangewend om De Zuttere aldaar op de kansel te krijgen. In de brief die de heer 

I-1. Q. Jan~sen zelf aanhaalt komt geen datum voor. o. c. 364-332. Zie ook 

Ch. SEPP oe. 105. 

(34) I-1. Q. JANSSEN. o. c. 329-330. I-lij was het I jaar en 3 maanden. 

( 35) ib. 342. Te Rolterdam had De Zultere het slechts lot een predicatie of avond

gebed gebracht. ib. 332. Tc Utrecht. te Leiden. te Gent stuitte hij als predikant 

steeds op moeilijkheden. Zie verder. 

(36) V. VAN DER IIAEGIIEN. Hi/JI. Bdg. oe. Z 4 p. 12. 

(37) V. VAN DER HAEGI-IEN. Bi,draucn o.c. 194. 

143 



Dathenus en Herman l'loded ( 3 !1). had besloten het onderwijs in cal

vinistische zin te hervormen. Üp 1 juli 1578 werd het door bisschop 

Jansenius opgericht katholiek seminarie toevertrouwd aan calvinistische 

ministers, die college hielden in de oude abdij van de GroE'nenbriel. ( 40 ). 

Dezelfde magistraat had tevens lot de stichting besloten van een calvi

nistische universiteit. in de geest van deze door Oranje te Leiden in het 

leven geroepen. ('H). Reeds in oktober 1578 werd in de kleine refter 

der Gentse Carmelieten door professor Jacob Kimedoncius een cursus 

geopend in de Theologie. Nog dezelfde maand gaf hij ook college in de 

Dialectiek. ( 
42

). En er kwamen nog andere leergangen bij : Griekse 

spraakkunst, verklaring van de Nederlandsè catechismus. ( 43
). Het 

duurde niet lang of ook het Hebreeuws werd in het oude klooster ge
doceerd. ( 44

). 

In 1580 verhuisde de Hogere School van het carmelietenklooster 

naar dat van de Predikheren in Onder bergen. ( 45
). Tegelijkertijd werd 

een nieuwe school, een Latijnse, waaraan een internaat was verbonden, 

in het predikheren- of jacopijnenklooster geïnstalleerd. ( 46
). lVIeteen kreeg 

het onderwijs dat in het predikherenklooster werd gegeven allerlei namen : 

schole deser stede of stadsschool ( 47
). de schole ter Predikheren ( 48

), de 

( 39) Onze twee predikanten waren ongemeen bedrijvig en hervormingsgezind. !vloded 

had zelfs de hand gehad in de beeldenstorm van 1566 en was naar Engeland 

gevlucht, waaruit de overheid hem deed \'ertrekken vanwege zijn <predikantién die 

mishaegdem. Beiden worden nog in deze bijdrage vermeld. 13. DE JONGHE. 

Gentsche Geschiedenissen, o/te Kronijkt• c•an der beroerten en ketterije binnen de 

stad Gent (1565-1585). Gent lï81. IJ. 62. A. DEPRETZ. De instauratie der 

Gentse Calvinistische RC'publiek ( 1577-ï9) in <I fandelingen Maatschap. Gesch. 

Oudheidk. Gent. Nieuwe reeks. deel XVII. 1963. p. 187. 

( 40) PAUL FREDERICQ. L'Enseignement pub/ie des Calvinistes à Gand ( 1578-1584) 

in < T ravaux de cours proclique d'hist. nationale, Ie /ascicule. Dissér!ations sur 

l'hist. des P. 13. au XV lfl s. Gand. 1883 p. I 01-58-59. 

( 41) R. AIGRAIN. I-listoire des Uniuersités. Paris 1949 p. 54. 

(42) P. FREDERICQ. L'Enseignement oe. 59-51. De lessen in de theologie gingen, op 

donderdag uitgezonderd. elke dag door. 

(43) ib. 59. 

( 44) S.A.G. Keure-Resolutiën ( oct. 13ï9) fol. 309 v". 

(45) P. FREDERICQ. oe. 63-108. 

( 46) Ook genoemd Nova schola, Novum paedagogium. ib. 63. In 1580 stichtten de Cal

vinisten te Antwerpen ook een <Scala publica> een middelbare school van de 

hogere graad waar Latijn, Grieks t·n Hebreeuws werden gedoceerd. Deze school 

werd geleid door een rector. L. VOET. Antwerpen, centrum van humanisme in 

<Studiedagen 11 > Antwerpen 1961. p. 71. 

(47) V. VAN DER HAEGHEN. l3iidragen oe. 205. 

( 48) ib. 230. 
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schole Onderbergen ( 4u), de schole ter Jacopijner. ( 50
). collegie ter Pre

dikheren ( 51
). de geusche schole ( 52

). Later kreeg de school ook de 

naam van «Geuzenuniversileib> en van «Doorluchte Schole». ( 53
). 

Metterlijd breidde de Geuzeuniversiteit zich nog uit. Er kwam een 

tweede professor Godgeleerdheid doceren, een andere Wijsbegeerte, waar

onder begrepen was de Physica of de 'vVetenschap van de natuur. ( 54
). 

Ook dissertalies of verdedigingen van stellingen werden er gehouden 

onder de leiding van godgeleerde professoren, en examens afgenomen be

treffende de Dialectiek. de Retorica, de Letteren. enz. ( 55
). De meeste 

hoogleraren als Jacob Kimedoncius ( 56
). Lambertus Dhanius ( 57

). Alex

ander Ratloo ( 58
), Hubertus Sturmius ( 59

) waren vreemdelingen. De 

scholasters Adriaan Damman. Lucas Claissone en Cornelis de Rekenare 

waren Gentenaars. ( 60
). 

De Latijnse school in Onderbergen en het calvinistisch seminarium 

in de Groenenbriel werden geleid door rectoren. In de eerste doceerden 

(49) ib. 237. Ook <open vrije school>. P. fREDERlCQ oe. 89. 

( 50) ib. 223. 

(51) ib. 235. 

(52) Pil. BLOMMAERT. Vlaamschc Kronijk o/ Dagregister van al het gene gedenk

weerdig L'oorgevailen is binnen de stad Gent. Gent 1839 p. 283. 

(53) B. DE JONGI-IE oe. (uitg. 1746) p. 218 en W. TE WATER oe. 124. Ook 

<Gereformeerd Atheneum~ ib. en daghelick Gimpnasium> P. FREDERICQ oe. 71. 

(54) P. FREDERICQ oe. 78-79-83-85. 

(55) ib. oe. 79-86-87-83-91. 

(56) !-lij was van Kempen aan de Rijn in het prinsbisdom Keulen en gewezen directeur 

van het Collegium Sapientiae van 1-leidelberg. P. FREDER!CQ oe. 59. 

(57) Ook Daneau genoemd. was Fransman uit Bcaugency bij Orleans. \Vas voorheen 

hoogleraar te Leiden. ib. 78. 

(58) Was Limburger. Eveneens gewezen leraar te Leiden. professor in Je Vv-ijsbegeerte. 

ib. 82. 

(59) Doceerde het Hebreeuws. V. VAN DER HAEGI-IEN. Bijdragen oe. 194. i-lij 

kwam uit Münslercifcl en was prof. in Je Theologie geweest te Leiden. GROEN 

VAN PRINSTEREN. oe. VIII p. 172. 

(60) Lucas Claissone was blind. I lij blond bekend als magnus historieliS el: Jiligens 
indigalor anliquilatum. AJriaan Damman was lector Grieks. De Rekenare was ook 

drukker. FRIS. :\Jotes oe. 116-117 : P. FREDERlCQ oe. 64 : V. VAN DER 

HAEGHEN oe. 226. Lucas Claissone gaf ook les bij zich aan huis. V. VAN 
DER HAEGHE!\ oe. 232. 
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doorgaans een professor en vijf schoolmeesters of scolasters ook soms 
lectoren en «moduratoren» genoemd. elk in een klas. ( 61 ). , 

In de scholen ter Predikheren werden de colleges gegeven in het 

Vlaams en een in het Frans. Sommige redevoeringen werden in het Lalijn 
gehouden. ( 62

). 

De magistraal had ook schooltoezichters of «opzieners> aangesteld 

w. o. calvinistische ministers ills professor Kimedoncius, Saravia en Dr. 

jan Bollius. Ook twee van De Zutteres intieme vrienden, nl. Karel Uten

hove en Gillis Borlm1l ( 63
) werden een tijd met toezicht over de Geuzen

universiteit belast. 

Deze laatste, na enkele jaren bloei ( 64
) gekend te hebben, geraakte 

in 1584 geheel ontredderd ( 65
), en sloot haar deuren op 12 september 

van dit jaar. ( 
66

). \Vat De Zultere betreft, over de rol, de Laak die 

hem precies in de school was toebedeeld is niets bekend. Hij werd er 

echter mettertijd ongewenst geacht door de predikanten en door de calvi

nistische magistraat, die hem op schandalige wijze er uil gooide. ( 67
). 

Was De ZuLtere predikant, schoolmeester, kreeg hij een taak te 

vervullen aan de Geuzenuniversiteil, hij was ook auteur en vertaler, druk

ker, uitgever en publicist. Het was lijdens zijn verblijf in Embden dat hij 

op eigen particuliere pers eigen werk drukte en uitgaf. ( 68
). Andere wer

ken deed hij drukken op de persen van Dieriek Mullem te Rotterdam 

(61) S.A.G. Kwre-Resolutiën (1581) fol. 374 v"; P. FREDERlCQ. oe. 66; V. VAN 

DER HAEGHEN. oe. 205-209-210-235. Rectoren waren Adriaan Damman en 

Martin de Pestere. SchaolmPesters waren Lucas Claissone, Gyselbrecht Volckaert, 

Chrisliaan De Rycke, die ook rector was van de school in de Groenenbriel en 

Daniel Otto, Latijns schoolmeester, ook soms professor genoemd. 

(62) S. T. ARTS. D<J Predikhenm Ie Gent (1228-1854). Gent. 1913 p. 254. Professor 

Daneau zal wel niet in het Vlaams hebben gedoceerd. Er werd toen te Gent 

veel Frans gesproken. Er waren trouwens drie à vier FranssprPkende ministers in 

d<) stad Saravia, Pierre !vloreau, Christophe Grenier, Gillis l'vlassys. V. VAN 

DER HAEGI-!EN. Biidragen, oe. 187-184. 

(63) V. VAN DER HAEGHEN. oe. ~39 en S.A.G. Keure-Resolutiën (8 juli 1580) 

fol. 317. 

( 64) De Geuzenuniversiteit kreeg zelfs een professor-muziekleraar-componist, Dr. Piat, 

die dagelijks over de noen een uur college hield. S.A.G. Keure-Resolutiën (aug. 

1581) fol. 449 v0
• 

(65) Wegens de troebele militaire toestand en het failliet van de stad. De lessen 

werden nog ongeregeld gegeven en de studenten veelal aan zichzelf m·crgelaten. 

P. FREDERICQ. oe. 93. 

(66) ib. 94. Professor Danaeus had reeds in 1-183 de universiteit verlaten. S.A.G. 

Stadsrekening 1583 fol. 381 v0
• 

(67) in 1581. Zie verder. 

(68) V. VAN DER HAEGI-IEN. llib/. Belg. Z 3 p. 10. 11. Q. JANSSEN oe. 350. 
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en van Ga u tier Î'1anilius te Gent. ( 69
). Sommige van zijn boeken werden 

zonder naam en zonder datum uitgegeven. 

De Zultere werd op zijn zwerftochten door de nood gedwongen 

karweien te aanvaarden die hem ongetwijfeld niet lagen. Zo liet hij zich 

te Leiden aanstellen tot controleur over malen en gewichten ( 70
). gere

numereerde bezigheid die hem meer kwaad dan goed opleverde. e 1 ). 

Tenslotte, hardnekkig tegengewerkt en gebroodroofd. en om zijn groot 

gezin in leven te houden. verzocht hij meermaals de Staten van Holland 

en West-Friesland om steun in de nood. ( 72
). Hij was toen zijn einde 

nabij en niet meer bij machte zijn hard en onmeedoogend lot le forceren. 

DE ZWERVER DE ZUTTERE 

\ Ve deeldm reeds mede dat Piel er De Zuttere <<Uit oorzaken der 

Religien» Gent verhet voor een veiliger oord, waar zijn overtuiging niet 

meer zou geschokt worden en zijn leven niet meer bedreigd. 

De aanstelling van speciale kettermeesters als medewerkers der crimi

nele rechters in de Nederlanden had in 1550 de keizerlijke repressie ge

voelig verscherpt. Het plakkaat van 28 april van hetzelfde jaar bevestigde 

niet alleen de strafbepalingen der voorgaande plakkaten, maar verplichtte 

r.u ook alle keizerlijke ambtenaars de hand te lenen aan de ketter

meesters. ( 73
). 

Voor het oproerige Gent, dat nog kort geleden zo diep door Keizer 

Karel vernederd was geworden, werden afzonderlijke maatregelen beraamd. 

Nieuwe en harde edicten werden uitgevaardigd tegen het drukken, invoe

ren en verkopen van boeken. die waren uitgegeven zonder vergunning, 

of niet voorzien van een speciaal privilege, ook tegen alle boeken die ano

niem, onder een pseudoniem of zonder plaats of zonder naam van drukker 

waren uitgekomen. ( 75
). 

(69) V. VAN DER I-IAEGI-IEN. oe. Z 4 p. 10-12. Z 6 p. 10-25. Ofschoon de 
Keure-Resolutiën van de stad Gent mededelen dat werk van De Zuttere werd 
gedrukt door Cornelis de Rekenare te Gent was dit niet zo. ib. Z 6 p. 25. 

(70) I!. Q. JANSSEN. Pelrus llyperphragmus oe. 334-335-361. 

(71) De gereformc!'r<lcn oordeelden dat deze betrekking de goede naam van hun kerk 
in opspraak bracht. 

(72) I!. Q . .JANSSEN. oe. 341-343-357-355. 

(73) I-I. PIRENNE. Gesel.. uan België, oe. lil 338 : Algemene Geschiedenis der Neder

landen, Utrecht 1952. Deel IV 259. 

(75) G. BRANDT. lltstorie der Re/ormulie in en omtrent Je Nederl • .mden, Amsterdam 
1671-1704. p. 146. 
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Om de aangroeiende ketterij te bestrijden had de Gentse magistraat 

op haar beurt maatregelen genomen die zelfs niet rechtstreeks door de 

plakkaten waren voorgeschreven. De Gentse schepenen verleenden de cle

rus toelagen om leerkrachten aan te werven die speciaal zouden getraind 

worden om de «reformatorische excessen» '.e bevechten. (1 4
). Üp de 

Gentse Vrijdagmarkt werden op slapels geen Lutherse boeken ( 76 ) meer 

verbrand maar opgejaagde ketters. (1 7
). En de uitwijking, de vlucht van 

vele geestelijk en lichamelijk getormenteerden nam met de dag toe· ( 78 ). 

Uil vrees voor verklikking, die een schandalige plaag werd (1 9
), uit vrees 

voor een leven van huichel of machteloosheid, werd een grandiose zwerf

tocht ingezet door duizenden geoppresseerden en vervolgden, doorheen de 

bedrukte Nederlanden en daarbuiten. 

Vele gebannenen en vludttelingen kwamen in Engeland terecht. 

Sandwich, Southamplon, Norwich, Maidslone, Colchester, maar vooral 

Londen werden refugeoorden voor duizenden Vlamingen. ( 80
). Te Canter

bury werd in 1548 de eerste kerk voor gerefugieerden gesticht. (81 
). Gente

naars als i'vlarlen Micronius en Jan Utenhove werden in 1550 de organisa

tors van de Vlaamse kerk in Londen. ( 82
). Metterlijd leefden nog heel 

wat Gentse gereformeerden in de Engelse hoofdstad : Lucas Mayaerl, 

Boudewijn de Keyzere, Joos Bouwens, Alexander Bogaerde, Lievin Ver

hulst, Gillis Hueribloc, de schilder-rederijker Lucas de Heere, Marlen 

Van Peene en Chrisliaan de Rijcke. die in 1579 rector zou worden van 

de calvinistische Latijnse school te Genl. ( 81
). Figuren die in de her-

(ï4) S.A.G. Stadsrekeningen 1553-5-!. fol. 20 I. 

( 76) De allereerste brandstapels van boeken werden te Leuven op 8 oktober 1520. te 

AntwC'rpen op i 3 juli 1521. en te Gent op 25 juli 1521 aangestoken. De. eerste 

brandstapel van boeken, zijnde de uitvoering van een vonnis (in casu van de 

Raad van Vlaanderen), en met het resultaat van een plakkaat :wals de drie 

vorigen, ging te Gent door op 21 januari 1522. Door dit vonnis werd de Gentse 

boekbinder-boekhandelaar Jan Ryckaert. wegens vcrkoop van Nederlandse verta

lingen van Luther veroordeeld. De man, met zwarte kerel. blootshoofds. gezeten 

op een knie, met C'en toorts in de hand, moest om vergiffenis ;meken. Deze 

boetedoening redde hem het leven. Op de Markt werden zijn boeken verbrand. 

E. STRUBBE, Boeken van Lulher uerkocht door /an Ryckaert pan Gent, in 

<Soc. Emul. Bruges>. 1953, af!cv. l-2, p. 72-7..J-76. 

(77) FRIS, Notes oe. Vl. 

(ï8) 11. PIRENNE. oe. lll. 341. 

(ï9) B. DE JONGHE. oe. I. 85 en V. FRIS. Notcs. oe. 120. 

( 80) M. DELPIERRE. Sur l'établissemenl des manu/actures belges en Angleterre au 

16~ et 17e s., in <Bul/. Ac. Ruy. Jes sciences etc.> t. XIV. [0 partie 1847 p. 127. 

( 81) H. PIRENNE. oe. 111 341. 

(82) FRIS. Notes, oe. VII. 

(83) Acten der Londensche gemeente in <WERKEN VAN DE fviARNIX-VEREENI

GING> uitgegeven door A. KUYPER. Serie I. delen I, 11, 111. p. 4-93-108-li..J

ll9-30ï-316-234. 
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vormingsbeweging der Nederlanden een gewichtige en spectaculaire rol 

zouden spelen verbleven eveneens op verschillende tijdstippen te Londen 

of op het eiland. Het waren de fameuse predikant Herman Moded, een 

van de eerste predikanten die te Gent opereerden. de dichter en predikant 

Jacob Regius, de predikant Adriaan Saravia. 

Andere Protestanten, meestal Hollanders. trokken naar het hertog

dom Kleef, naar Pruisen, naar de Palts. naar Frankfurt. Dantzig, Heidel

berg. Bremen. Basel, Zürich en elders. ( 84
). 

In 1544 landden dertig Nederlandse families in Aken en Keulen aan. 

De Gentenaar Adriaan Damman, die professor zou worden aan de Gentse 

Geuzenuniversiteit. en zijn stadsgenoot Joris Van Peene verbleven een tijd 

te Keulen. ( 8 '
5

). Ook Jan Utenhove, de man uit Londen, hield er zich een 
tijd op. ( s6

). 

Vele Protestanten, religieactivisten, geleerden, predikanten, patri

ciërs verplaatsten zich vaak. van het ene land naar het andere, van de 

ene stad naar de andere. Het mag ongelooflijk heten welke afstanden 

sommigen aflegden, welke zware beproevingen zij doorstonden uit geloofs

ijver. of uit be:tOrgdheid over hun aanhangers. ( 87
). 

TE WEZEL IN WESTFALEN 

Waarheen de Zuttere was gevlucht weten we niet. ( 88
). Maar in 

1557. enkele jaren na zijn uitwijking wordt hij te Wezel aan de Rijn ge

signaleerd. In een brief van Jan lJtenhove aan Wingius gedagtekend van 

18 februari 1557. deelt eerstgencemde mede dat hij o. a. ook Pieter De 

Zultere «qui \Vesaliat> est» gt>vraagd heeft een door hem gedane vertaling 

te willen doornemen. ( 89
). 

(84) B. SCJ-IUMACKER. Niederlänclische Ansiedc/ungen im Hcrzoglum Preussen. Leipzig 
1903 t. 25 en vgd. en E. SCHMIDT. Gcschichte des Deulschtums irn Land Posen 
unler polnischer 1-ferrscha/t. Bromberg 1904 p. 315. J. DOEDES, Nieuwe merk· 

waardigheden uil den boekenschat in cStudiën en Bijdragen op 't gebied der 

Historische theologie> (uiig. 'N. Mol! f'n J. G. De Hoop Scheffer). IV. 234 : 

SCHOOCKIUS. Liber de bonis vulgo ecclesiaslicis dictis. Groningen 1651. I 470. 

(85) F. PIJPER. /on Utenhove oe. 14-15. en llande/ingen van de Kerkeraad der Neder

landse gemeente te Keulen in <\VERKEN DER MARNIX-VER.> oe. serie I. 
deel I. 11. 111. 45-89. 

(86) ib. 16. 

(87) Hierover belangrijke gegevens bij F. PIJPER. oe. 
(88) cVoortvluchtich .~yns vaderlanls>. V. VAN DER 1-lAEGHEN. Btbl. Belg. oe. Z 6 

p. 21. Sommige Gentse geuzen die in 1568 naar Antwc-rpen waren gt'vlucht 
werden aldaar door Gentse vNklikkers opgejaagd. FRIS. Notcs oe. 120. 

(89) F. PIJPER. oe. XVI en 135. Utenhovc noemt De Zultere PieiN Dovc-rdhagc. 
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Te Wezel verhiPven reeds in 1554 heel wal Protestanten. Hier be

stonden er twee kerken, een Nederduitse en een Franse en daar was ook 

een gereformeerde school. ( 90
). In 1568 verbleven er de Gentenaars 

Pieter De Rijcke, een voornaam patriciër, die er ook deelnam aan een 

synode, en de beruchte onstuimige predikant Dathenus, die de rechter

arm van Jan Van Hembyse zou worden te Gent. ( 91
). Ook Jacques Van 

der Haghen, heer van Gotthem, was hierheen gevlucht. ( 92
). Hoelang 

De Zuttere toen reeds te \V ezel was, waarvan hij leefde, of hij er metter

wODn was gevestigd is niets geweten. 

TE El\1BDEN IN OOST-FRIESLAND 

Jvleer dan tien jarPn gaan voorbij vooraleer we weer op het spoor van 

De Zuttere komen. In 1570 slaat hij als Petrus Hyperfragmus uil Gent 

te Embden geboekt op een lijst betreffende de «bediening» van predikanten 

die er onderstand genieten uit de kerke kas. ( 92a). 

Evenals Wezel, en wellicht nog meer en beter, was Embden een 

onthaalcentrum voor gereformeerden en voortvluchtigen geworden. Reeds 

voor 1556. maar vooral in 1567-68 waren talrijke Vlamingen, vooral Gente

naars, naar daar uitgezet. ( 93
). Ze verschenen er voor de kerkeraad die ze 

om de vrijheid verzochten «eenige der hunnen aan te stellen om acht te 

11eemen op de zeeden en de toeslant'» der Vlaamse voortvluchtigen en om 

ûalmoezen voor hun armen in te zamelen. ( 94
). Vele uitgewekenen werden 

m de jaren 1570-75 door de kerkeraad «bedeeld». ( 95
). De Gentse gere

formeerden vormden met die van Oudenaarde en Ronse in 1571 een 

«classe onder het knris». ( 96
). In de herberg van Gods kerke» ( 97

), 

(90) W. TE WATER, Historie der llf'm. Kerk, oe. 278. 

(91) ib. 279-195. FRIS, Notes 135. 

(92) FRIS. Notes oe. 121. 

(92a) Stukken betreffende de diaconie der vrePmdelingen te Emd<'n in (WERKEN VAN 

DE MARNIX-VERENIGING~. Serie I. Qp"J 11 73. 

(93) W. TE WATER. oe. 25 Pn S. CRAMER. liet Of/er des Heeren (B.R.N.) 11 241. 

( 94) ib. Behalve de Gentenaars Lieven en Agnete Symons, Lieven Bauwens en zijn 

echtgenote, de dochtPr van de GPntse lakenhandPiaar Lieven De SmPt, LeenaNt 

Bauwens, Jan Smet, e. a. warpn daar nog uit Ronse : 1-lubrecht Moyaerts weduwe, 

Adriaan Huisman, Ptet<'f Vriendekens, Antonis de Knaecke, Jacob Deuwcrs . .lacob 

Lauwers, .lacob Crupel, e. a. Uit Oudenaarde : Gelein Torrens, Vincent Appaert, 

Jacob Cauwelier, Rase Boone, e. a. De vr<'emdclingen-diaconie te Embden ( 1560-

76) tn <WERKEN VAN MARNIX-VEREEN., Serie I. deel I. 11. 111. p. 64-65-

66-67-71-68 en S.!\.G. JBK 1S70-71 fol. 155. 
(95) ib. 

(96) W. TE WATER. oe. 27. 

(97) P. GEYL, GeschiedPais van de NPclPrlanclse slmn 1930, I. 440. 
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zoals Embden toen werd genoemd. verbleven ook een tijd de Gentenaars 

Pi eter De Rijeke, Jan Utenhove en Marten Micronius ( 98
), die we reeds 

elders aantroffen. Het is waarschijnlijk dat De Zuttere reeds lang voor 1570 

wellicht reeds voor 1560, zich te Embden was komen vestigen. Het feit 

dat de Zultere zelf dmkker was van de boeken die hij te Embden uil

gaf ( g[.)' en zijn eerste hoek (1° 0
) reeds in juli 1560 was gepubliceerd, 

laat ons toe te onderstellen dat hij toen reeds te Embden vaste intrek had 
genomen. en 1

). 

Dat De Zuttere te Emhden verstand scheen te hebben van drukken 

en er zich ijverig mee bezig hield. doet het vermoeden ontstaan dat De 

Zuttere, zo hij voor 1551 te Gent geen scalaster was of een geestelijk ambt 

bekleedde, hij er boekdmkker geweest is. Het is wel opvallend dat hij 

op het ogenblik dat de scherpe edicten op het boekdrukken worden uitge

vaardigd, meteen gaat uitwijken. Had De Zuttere, wiens bezit werd 

aangeslagen te Gent ( 102
), zich gecompromitteerd met het drukken van 

verboden hoeken ? Wij kunnen geen antwoord geven. 

Geprikkeld door zijn nieuw geloof dat hij aan eigen \'isie had 

onderworpen maar dat hem vol vuur hield, gestimuleerd door zijn sterke 

afkeer voor alle laster en vervolgingspraktijken waaraan ongelovigen en 

sektarissen werden prijsgegeven, kwam De Zuttere te Embdm met zijn 

geschriften ( 103
) in volle branding voor opvattingen die toen nog weinig 

gehoor vonden en nog minder werden geapprecieerd. En het duurde niet 

lang of daar zat De Zuttere in een andere branding, deze van de reactie. 

In 1473 liepen bij de kerkeraad te Embden klachten binnen betreL 

fende De Zuttere. klachten die nog verergerden nadat hij in de grote 

(98) A. L. E. VERHEYDEf\;, Gesch. der doopsgezinden in de Zuidelijke Nederlandl'n 

in de 16e eeuw. Brussel 1959, p. 90; TE WATER. oe. 2ï9 Pn P. GEYL, oe. I. 
440. 

(99) V. VAN DER HJ\EGHEN. !MI. Belg. Artikel De Zuttere Z 3 p. t 0-9. 

(100) <Eyn kort /,ericht om to kommen tol den waren (lehoor dess levendigen \Voirdts 

Gots>. 30 juli 1560. V. VAN DER HJ\EGIIEN. Bib/. Belg. Z 8 p. 30. 

(tOl) Nog hoeken die hij te Embden uitgaf waren o. m. : <Eyne korte b<'wijsung mit 

die geotuygenis der heyliger Schrift. hoc dat alle rechte gelovige der sunden ge

storven syndt ... >, verder <Franck van 'v\'eirdt, eyn brieff... sijnen vriendt Johan 

Campaen... item... eyn ander brief> enz. Ook <Gwalter Rod. Der Antichrist> 

(of 5 sermoenen). (Leerung ( Pyne korte) wie dat alle geloovigen in Christo ... 

hitze und kalde lijden. unde sterven ... > <Rol 1-l<'nri. Die Slotel van dat secreet 

des nachtmaels ... >, <Underwisung ( Pyne korte unde eynvaldige) of man oock 

lasteren, ordeylen, und schelten sa!. tPgPn die ongeloovige sectPn ... > en and<'ren. 

V. VAN DER HAEGHEN. llibl. Jl .. /g. Z 8 p. 32-31-33. 

(102) V. VAN DER HAEGHEN. Bib/. HdrJ. Z 6 p. 21. !lij verzocht latP.r publiek 

Oranje om ervan weer in het bezit gesteld te worden. 

(103) Vooral met zijn werk over llendrik Rollen zijn <UndPrwisung> ib. Z 8 p. 31-32-33 
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kerk een sennoen had gehouden over het geweten en de verdraagzaamheid. 

Deze preek werd aangevochten door Joannes Polyander, Waals predikant, 

die De Zuttere scherp van heterodoxie beschuldigde en van op de kansel 

waarschuwde tegen de dwaalleer van zijn collega. Het consistorie, door 

deze beschuldigingen gealarmeerd. verzocht De Zultere voorlopig niet 

meer deel te nemen aan het Avondmaal. Maar De Zuttere reageerde even 

vinnig als Polyander hem had aangeklaagd, door op zijn beurt de recht

zinnigheid van de Waal se predikant in twijfel te trekken. 

Het hele dispuut laaide toen nog hoger op en veroorzaakte heel wat 

last aan de Vlaamse en \ Vaalse kerkeraden. Maar Oe Zultere kreeg geen 

wind in de zeilen. Sommige consistarianen verweten hem nu ook te spon

taan en al te gemakkelijk om te gaan met suspecte of andersdenkende 

personen. En toen hij enkele maanden later de godsdienstoefening van 

Doopsgezinden bijwoonde en er de taak van de plotseling ongesteld ge

worden Doperspredikant voleindigde, steeg te Embden onder de Calvi

nisten een ware storm tegen Oe Zuttere op. Over zijn handelwijze onder

waagd verklaarde hij niet in te zien dat hij verkeerd had gehandeld. Maar 

het hele geval Oe Zuttere werd door het consistorie onderzocht en zijn 

demissie werd besproken. ( 104
). Zoals men te Londen in de Hervormde 

kerk predikant Haemstede had uitgestoten omdat hij niet wilde nalaten 

de Dopers ook zijn broeders te heten ( 105
), zo werd Oe Zuttere wegens 

zijn begrip voor de Doopsgezinden en ook vanwege zijn «onzuivere leer> 

het leven te Embden onmogelijk gemaakt. 

In deze stad heeft Oe Zultere voor een deel zijn vrijmoedige persoon

lijkheic-L zijn diepste denken en streven bloot gegeven. 

Met zijn sennoen over het menselijk geweten pleitte hij er voor de 

vrijheid van dat geweten. Hij kantle zich ook tegen wat hij noemde de 

"kwaadmoedwillige ende farizerende geesten» die verwaand meenden de 

waarheid alleen in pacht te hebben. (1° 6
). Tenslotte predikte hij ook 

buiten zijn sermoenen. door zijn daden, door zijn publieke omgang met 

andersgelovigen en -denkenden voor de verdraagzaamheid, in een milieu 

en een tijd, geladen en gewapend met onbegrip en dweepzucht, bitterheid, 

gal en haat. 

(104) Chr. SEPP. oe. 104-105. 

( 105) P. GEYL. oe. I. 4'11. 

(I 06) P. DE ZUTTERE. <Een corle uermaninghe ende begrijp van eender predicatiën 

ghedaen ... tot Eml"len, anno 1573>. Zie ook V. VAN DER HAEGIIEN. Rib/. 

Belg. Z 7 p. 27 en Chr. SEPP oe. 102. 
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TE ROTTERDAM 

In mei 1574 verliet De Zutten·, ongetwijfeld ontgoocheld, Embden 

voor Rotterdam. Hier ook poogde hij, zoals dat het geval was geweest 

te Embden, het predikambt uit te oefenen. Hij stuitte echter op heel wat 

hinderpalen. Ofschoon hij gesteund werd door talrijke vrienden. w. o. 

Dopers, Libertijnen, e. a. «swevende gheesten», en het Rotterdamse ma

gistraat zelf hem graag op de kansel wilde helpen, kreeg hij krachtig de 
Hervormde kerk tegen zich in verzet. 

De gereformeerden bevonden De Zuttere niet in regel met sommige 

artikelen van de synode van Dordrecht betreffende het opnemen, de te 

leveren attestaties, en de verkiezingswijze van de kerkdienaars. Ze wan

trouwden tevens de inmenging van andersgelovigen, die De Zuttere bij

stonden bij het verkrijgen van een predikambt. En wat hun vooral veront

rustte was dat De Zuttere er kennelijk naar streefde zijn aanstelling tot 

predikant dank zij de stederaad te bekomen. ( 107
). Dit kwam er in feite 

op neer dat het consistorie en de kerkgemeente beroofd werden van de 

electie van haar dienaar, wat een gevaarlijk precedent kon scheppen. 

Slaagde De Zuttere in zijn opzet dan «waren alle gereformeerde kercken 

in Hollanb> vergiftigd en ondermijnd. 

Maar De Zuttere slaagde niet. Hij werd niet als predikant toege

laten. (1° 8
). 

Tussen de gereformeerden en De Zuttere bleef de verhouding na

tuurlijk gespannen. Hij spaarde de kerkdienaren niet. Hij aarzelde zelfs 

niet de rechtzinnigheid van hun leer in twijfel te trekken, en verklaarde 

over die twistpunten met alle predikanten van het land graag in het 

publiek te willen discuteren. ( 109
). Maar de doven hoorden niet. 

Bij gemis van een predikambt wijdde De Zuilere zich aan het onder

wijs van Rotterdamse kinderen in een door hem opengehouden school (1 10
). 

( 107) <want sij (de steraad) ons verbodPn hebben dat wij niemant op den prPdicbtoel 
moeten laeten comen, sonder van haer schrift te hebben... oe sullen sij hem 
tegen onse wille ende danck willen ir, den dienst dringPn, ende dan conden sy 

voertan alle alsulcke predikanten stellen als hun gelieven soude.> Uit het archief 
van de Kerkeraad te Embdc·n, in <WERKEN VAN DE MARNIX-VEREENIG.> 
serie lil. deel Il (Ie stuk) p. 17. 

( 108) H. Q. JANSSEN. Petrus 1-lyperphrngmus, oe. 332. 

( 109) H. Q. JANSSEN, Petrus 1-lyperphragmus, oe. 364. l\1en was lt' Rotterdam ook 
al ingelicht geworden over het drama De ZutterP te Embden. Uit het archief enz. 
<WERKEN VAN DE 1\'IARNIX-VEREEN.>. serie lil. deel 11 (te stuk) 17. 

(tto) Zie V. VAN DER HAEGIIEN. Bib/. Belg., oe. Z 4 p. 12. 
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TERUG IN ZIJN GEBOORTEST AD 

Hoelang De Zuttere in Rotterdam is gebleven is ons niet precies 

bekend. maar in 1579 ( 111
). wellicht reeds vroeger, is De Zuttere naar zijn 

geboortestad weergekeerd. 

Hij moel Gent ( 112
) met gemengde gevoelens hebben teruggezien. 

Kon hij er zich over verheugen dat de Spanjaarden eruit waren gedreven 

en dat de religie-ballingen weer in de stad werden gelaten ( 113
). dan moet 

hij toch met lede ogen hebben aangezien hoe de roomse repressie als het 

ware was verYangen door een calvinistische. onder het bewind van Jonker 

Jan van Hembyse. ( 114
). Hij moest er ervaren hoe de gereformeerde 

ministers niet alleen vervaarlijk te keer gingen tegen de Katholieken, die 

zij van afgoderij en atheïsme beschuldigden ( 115
). maar ook dat zij anders

denkenden. vooral de Doopsgezinden. hun broeders in Christus, «de nek 

wilden om\\Tingem. ( 116
). 

Hoe had De Zuttere ooit kunnen vermoeden dat de predikanten die 

hij te Gent zou ontmoeten nog onverdraagzamer en onverzoenlijker zouden 

zijn dan de predikers die hij kwam te verlaten en die hem en anderen 

het leven zuur hadden gemaakt 7 

Het is mogelijk. zoals Jacoh Regius in augustus 1594 zijn collega 

predikant Frans Lansberge berichtte, dat Oe Zuttere poogde zich te Gent 

in de dienst der Hervormde kerk te dringen. Naar diezelfde Regius zijn 

collega mededeelde was De Zuttere «gheexamineerh geworden en niet 

zuiver in de leer bevonden. ( 117
). Het was klaar dat de Gentse ministers, 

die over de weerbarstige Oe Zuttere van Embden en Rotterdam al inge

licht waren ( 118
) geworden, hem maar liefst te Gent van de kansel 

afhielden. Oe Zuttere sprak een taal die niet paste bij hun inzichten, en 

een waarheid die niet gehoord mocht worden. 

( 111 ) I-lij was alleszins in augu,tus 1579 !e Gent. 

(112) Het fanatisme van de Calvinisten kende geen grPnzen. Reeds in 1379 was Gent 

t:cen dode stad toen de ministers des zondags predicaties hielden. De bevelen van 

de magistraat waren uiterst streng. Het Vleeshuis moest gesloten blijven. CabarPt

tiers, pa~teibakkers Pn braders mochten niets etaleren. Winkels mochten niet 

opemn. Men mocht zelfs geen mest rapen op straat. Geen Lollekaatsspelen, geen 

liedjeszangers. geen kwakzalvers. peen kluchten. De Geuzenzondag moest gehei

ligd worden. Ph. 11LOMMAERT. Vl. Kron. 243. 

(113) Ph. BLOMl\1AERT. Vl. Kron. 174-169. 

(114) B. DE jONGHE. oe. 1!. 17-26-27-38-43. 

( 115) Vooral de prPdikanlen Pi der Ddthenus en lierman Modcd. A. DESPRETZ. 

oe. 186. 

(116) ib. 188. 

( 117) 11. Q. JANSSEN. Petrus /lypvrp!Jragmus, oe. 362. 

(118) th. 363. 
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Hij kreeg tenslotte vanwege de magistraat in 1579 een taak toege

wezen in de pas g-estichte Geuzenuniversiteit. ( 119
). Op de Hogere School 

was De Zuttere bepaald op zijn plaats. Zij betekende voor de geleerde 

theoloog die hij was een geschikt milieu. waar hij zich kon bewegen en 

uitleven onder geleerden. maar waar hij ook genoeg stof zou krijgen, om 

zich geprikkeld en geërg-erd te voelen. l\1aar dat was hem al meer over
komen. 

De sensibiliteit van De Zuttere werd echter door de snelle. brutale 

en afwisselende politieke en godsdienstige gebemtenissen buiten de Geu

zenuniversiteit meer op de proef gesteld dan door wat hem binnen de 
Hogere School aanstoot kon geven. 

De vestiging van de Gentse calvinistische Republiek. waarvan het 

plan r<:>ed~ in 1566 door preelikant Herman Moded was ontworpen (1 2
''). 

en waarvan de realisatie zich nu met felle schokken en vinnige reacties 

binnen de stad voltrok. hield vooral de aandacht van De Zultere gaande. 

Er was de verbeten parlijstrijd tussen Katholieken en Calvinisten. gema

ligden en radicalen ( 121
). deze laatsten gesteund door de Gentse predi

kanten. ( 
122

). In de extremistische richting speelden de Gentse ministers 

in die tijd en ook later een belangrijke rol. ( 123
). Maar meer nog dan deze 

parlijstrijd alarmeerden blijkhaar de mislukking van de Religievrede en de 

onverdraagzame uitspattingen van de Calvinisten de vreedzame Oe Zut

tere. Oranjes voorstel betreffende de Religievrede werd niet alleen door 

de magistraat Legengewerkt ( 124
), maar ook de vrede zelf ondervond grote 

tegenstand. zowel hij de Katholieken als bij de Calvinisten ( 125
), waar

bij de predikanten zich natuurlijk niet onbetuigd lieten. ( 126
). Wat 

de excessen der onverdraagzame Calvinisten betrof. nl. het verjagen van de 

Katholieken uit hun kerken. de arrestatie van «pa pauwen> (1 27
) of pa

pisten, het molesteren van geestelijken. het Vf'rplichte geuzenonderwijs 

en de geuzenhuwelijken. de verplichting militairen en ambtenaars opgelegd 

de nieuwe religie trouw te zwf'ren. ~ wat herinnerde aan de tijd toen 

men de Gentenaars verplichtte de eed af te leggen aan de roomse 

( 119) V. VAN DER HAEGI JEN. Biidrag(·n. oe. 194. 

( 120) FRIS. Notes oe. 124. !-lij stelde locn Pf'n sub;;criptie \oor Yan 72.000 florijn<'n 

yoor het op de bPPn br<'ngen van f'PH leger Yan 4000 prolPslanlPn. ib. 

(121) A. DESPRETZ. oe. p. 146-14ï-150. 

( 122) ib. 152. Men zegde toen : de kriJgsliPden zijn df' commissarissen Pn de predikan-

ten de kiezers. ib. 

(123) ib. 148-155. 

(124) B. DE JONGHE. oe. 11 37. 

(125) A. DESPRETZ. oe. 14ï. 

(126) ib. 148. 

( 127) Een uitdrukking van J-IPmhyse. B. DE JONGHE. oe. 11 114. 
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kerk ( 128
) ~ het leek hem waanzin. Oe Zuttere, eens te meer, kwam in 

verzet. 

In juni 1581 deed hij te Gent een boek drukken dat begon mel een 

opdracht aan Prins Willem van Oranje. Het boek was een pleidooi voor 

de \Tijheid van geweten en de tolerantie. De opdracht was een loflied op 

Oranje, die begroet werd als diegene die de burgerlWlisten kon stil

len ( 129
). De opdracht aan Oranje, meer dan de inhoud van het boek, 

was gevaarlijk spel, op een ogenblik dat Orangisten en sommige radicale 

Calvinisten, die Oranje verafschuwden, elkander vinnig bestreden. 

De Zuttere bleef echter niet bij dit ene boek. Hij zond naar zijn 

vriend, de geleerde Aggaeus van Albada, staalsman en evangeliebelijder, 

de tekst van het sermoen of « Brevis Apologia» ( 130
) dat hij in de grote 

kerk te Embden had gehouden en dat nog niet in druk was versche

nen. ( 131
). Het is waarschijnlijk dat De Zuttere Van Albada verzocht 

zich uit te spreken over dit werk en over de opportuniteit van de publi

catie ervan. We kennen het oordeel niet van Van Albada, maar De 

Zuttere liep alweer bij de drukker. Hij verzocht Cornelis De Rekenare 

zijn «Apologia» of «vervalinghe» uit te geven. En zonder dat De Zuttere 

er zich blijkbaar goed \'an bewust was zat hij alweer in het drama. Comelis 

De Rekenare, die vaak de stukken uilgaande van de schepenen drukte, 

durfde de «vervatinghe» niet uil te geven. Hij overhandigde het werk aan 

de Gentse magistraat, die op haar beurt De Zutteres «Brevis Apologia» in 
handen gaf van het Consistorie om het te onderzoeken en erover rapport 

uit te brengen. ( 132
). Het oordeel van de consistarianen was uiterst ongun

stig. Oe Zutteres predikatie of «Apologia» was «niet alleen op den text 

gantsch onghefondeert. .. maar oock in velen stucken met den forme der 

salichmakende leere nijet accorderende». ( 133
). 

In andere woorden : de «Apologia» was in strijd met de calvinistische 

doctrines. De Zuttere kreeg echter gelegenheid om zich le verantwoorden. 

( 128) Ph. BLOtviMAERT, Vl. Kr. 222-224-247-223-229. B. DE JONG HE. oe. 11 
17-26-38-43, Fr. DE POTTER. Dagboek van Come/is en Philip Van Campene, 

Gent 1870 p. 51. 

(129) V. VAN DER I-IAEGI-IEN. Bib/. Belg., Artikel De Zuttere, Z 6 p. 19-21-22. 

Het boek heette : Saechtmoedige samcnsprckinghe. 

( 130) ib. Z 6 p. 25 en nota 131. 

( 131) Ernst FRIEDLAENDER. Bric/e des Aggaeus de Albada an Remherlus Ackerna 

und andere ( 1579-84). Leeuwarden 1874 p. 57. <ex !i terts. quas ad me scripit 

Petrus llypcrphragmus ct ex scripto, quod i is adjucluus est, cui litulus < Brevis 

Apologia> etc. ib. De < Brcvis Apologia> heette <Een corte vervatinghe ende 

begrijp van eender prcdicatiën 11hedacn door Picter De Zuttcre, gheseyt Ovcrd'hage 

Pieterzoon>. den 27 dcc. anno 1573 te Embdcn gehouden. 

( 132) Paul FREDERICQ. oe. 76. 

(133) S.A.G. Keure-Rcsolutiën (26 ocl. 1581) fol. 477 v". 
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Bijgestaan door enkele vrienden. de jonkers Jan en Jacob Utenhove (1 34 ) 

en de advokaat Mr. Victor Nothe ( 135
) verscheen De Zuttere voor de 

kerkdienaars die hem wezen «op de erreuren ende periculose leerynghem 

in zijn werk. aanmerkingen die De Zutlere in geen geval wilde «acquies

ceren». Daarop adviseerden de kerkdienaars dè magistraat dat de «Apolo

gia» niet mocht «gedruckt werde tot nadeele van de ghereformeerde Religie, 

claer door de onwetende menschen vander zuvere leere der waerheyt moch

ten afghetrocken ende verleyt worden». (136
). 

De Zultere had zich te onderwerpen. Voor Calvinisten noch voor 

Katholieken bestonden de vrije gedachte, het vrije woord. En de calvinis

tische geestelijke inquisitie werkte voort. 

De ministers zagen nu ook zwarigheid in De Zutteres pas verschenen 

boek «Saechtmoedighe tsamensprekinghe» dat hij in mei 1581 Oranje had 

«ghepresenteert». ( 137
). Üp last van de magistraat werden nu talrijke 

«conferenties en disputaliën» gehouden, waarin De Zuttere het aan de 

stok kreeg met professor Dr. Kimedoncius van de Geuzenuniversiteit, met 

de minister Jacob Regius, die er altijd bij was als het tegen De Zultere 

ging, en met Dr. J. Bollius. (138
). De predikanten betoogden dat De 

Zuttere ook in dit boek ketterde en { contrarierende (was) de zalichmakende 

Leere» die te Genl moest onderhouden worden. Maar de Zultere legde 

scherp en krachtig in tegen deze bewering en bleef hardnekkig op zijn 

ingenomen standpunten slaan. Niets mocht baten. Deze maal wilde men 

de verdraagzame, vrijheidslievende De Zultere treffen, diep, tot op het 

been. 

Bij «pluraliteyt van voysen» besloot de magistraat, zetelend als het ware 

als theologisch tribunaal, De Zultere te broodroven. Ze ontnam hem 

onmeedogend zijn baantje in de «Doorluchtige Schoob en ze deed zijn 

gage en «beneficie van huyshuur casseren». (139
). Alsof dit nog niet vol

stond om De Zultere in de put te helpen ontnam men ook het «pensioen 

( 134) Jacob en Jan, broer en halfbroer van Karel Utenhove waren gematigde Calvi

nisten. A. DESPRETZ. oe. 135 en \Villem JANSSEN. Charles Utenhave, sa 

vie et son cruvre (1536-1600). !VIaestricht 1939 p. 9-5. 

( 135) A. DESPRETZ. oe. 144. 

(136) S.A.G. Keure-Resolutiën (26 oct. 1581) fol. 477 v". 

(137) S.A.G. Keure-Resolutiën (5 dec. 1581) fol. 491. 

( 138) J. Bollius was minister in de kerk der Predikheren, Jac. Regius in de kerk der 

Vrouwenbroers. Prof. Kimedoncius was ook predikant in de St. Janskerk. V. VAN 

DER HAEGHEN. Bijdragen oe. 202-203. 

(139) S.A.G. Keure-Resolutii'n (5 dec. 1581) fol. 491. 
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ende beneficie» van honderd gulden 's jaars, die De Zutteres zoon, een 

van de 12 alumni opgenomen in de GeuzenschooL genoot. (140
). 

En waar men elders diep in het vlees van De Zuttere had gesneden 

trof men nu ook zijn geest. Hel werd hem strikt verboden in het vervolg 

«eenighe diffamatoire of injurieuse hiliielten ten laste van yemanden te 

stroyen noch boeeken te doen drucken zonder preallabie visitatie ende 
auctorisatie van de magistraat». ( 141

). 

Duidelijk was het dat men de vrije denker en de Orangist tegelijk 

wou straffen, de man die een bestendig gevaar was voor de dictatoriale 

calvinistische republiek. 

En weer stond De Zuttere op straat. Van welk hout hij toen pijlen 

maakte weten we niet. \Verd hij onderhouden door zijn vrienden ? Leefde 
hij van schoolmeesteren ? ( 142

). 

Drie jaar gingen voorbij, drie moeilijke jaren voor alle Gentenaars, 

die mede in opstand gekomen tegen Fïlips Il, zich mettertijd opnieuw om

singeld gevoelden door de Spanjaarden, die ze in het najaar 1576 uit de 

stad en uit het Spaanse kasteel hadden verdreven. Binnen de stad werd 

een hevige strijd gevoerd lussen de vredesgezinden, die met Spanje wilden 

onderhandelen, en de radicalen die de oorlog lot het einde wilden voort

zetten. 

In april 1584 werd De Zuttere door de vredesgezinde voorschepen 

Karel Utenhove verzocht een verweerschrift op te stellen om de oorlogs

zuchtige, opgehitste Calvinisten tot bedaren te bewegen. ( 143
). Maar de on

verzoenlijken maakten zich van het stadsbeleid meester, ontzetten de 

voorschepen uit zijn ambt en arresteerden De Zutter.:! als auteur van het 

verweerschrift. ( 144
). Enkele maanden later gaven de radicale Calvinis

ten noodgedwongen het roer van de stad in handen van de Spaanse her

tog van Parma. 

Het is waarschijnlijk dat De Zuttere, nog voor de stad zich aan 

Farnese overgaf. uit de gevangenis werd gelaten. Mogelijk is het dat hij 

nog de triestige en lamentabele uittocht heeft beleefd van de hooghartige 

fanatieke calvinistische ministers, en de laatste verdedigers van hun repu-

( 140) S.A.G. Kcurc-Resoluliën (5 dcc. 1581) fol. 491. 

(141) ib. 
( 142) De Zultere bleef in die tijd in correspondentie. ook over de toestand van Gent. 

met zijn vriend Van Albada. Ernst FRJEDLAENDER. oe. 65. 

( 143) Krimineel proces rakende de drukpers in ~ Audcnaerdsche Mengelingen> door 
Lodcwijk VAN LERBERGI IE en Jozef RONSSE. Oudenaarde 1846, [[e deel, 
p. 428. 

( 144) ib. B. DE JONG! IE. oe. 11. 414. 
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bliek naar Sluis. ( 145
). Maar toen kon De Zuttere nog niet weten dat hij 

ook uit den lande zou moelen trekken. 

TE OUDI::NMRDE 

Precies een jaar na de overgang van Gent naar Famese ontmoeten we 

opnieuw De Zuttere. deze maal te Oudenaarde. I-lij was aldaar ontboden 

door de magistraal voor de regeling van «een civiele zaeck«. waarschijn

lijk een familieaffaire betreffende zijn echtgenote, die te Oudenaarde was 

geboren en er wellicht nog familie had. De Zuttere !-:ende er blijkbaar ook 

Quentin Belyn, de pastoor van Leupegem met wie hij, in elk geval, over 

de «jammerlicken desolatiën des landts» sprak. Hij bood er de parochie

pape zijn boek aan. het verweerschrift dat hij in mei 1584 voor Karel 

Utenhove had opgesteld. Het boek droeg datum noch naam van de druk

ker. wat wellicht de argwaan opwekte van de katholieke herder die De 

Zuttere eenvoudigweg verklikte. De ongelukkige werd 's nachts van zijn 

bed gehaald en achter slot en grendel gezet 

Op het proces dat op zijn arrestatie volgde, werd De Zuttere ervan 

beschuldigd een boek te hebben verspreid en gepropageerd waarvoor hij 

«geen pri\"ilegie ofte consent... van prenten» had gekregen· Bovendien 

werd hem verweten dat zijn boek «zeer fameus (was) ende vul heresyen 

ende ketterijen» stak. dat het tot oproer aanzette en in strijd was met de 

roomse religie en de «intensie» van de Spaanse koning. De Zuttere bracht 

lot zijn verdediging in dat hij de koning van Spanje altijd had geëerd, 

dat hij steeds voor de vrede en de welvaart in Gent en in het land had 

geijverd. en dat zijn boel.: moest beschouwd worden in het licht van de 

beroerde lijd die Gent toen kende, als een ernstige poging om de cal

vinistische ministers «totten pays» met F arnese te bewegen. ( 146
). I-lij 

verklaarde tenslotte dat hij op last van de magistraat naar Oudenaarde 

was ontbode1; en niet. zoals men hem in de schoenen schoof. om er on

rust te stoken· ( 147
). 

De rechter eiste voor De Zuttere de doodstraf en de verbeurdverkla

rlllg van al «syn goedinghen:~-. ( IB). Voor de man die ketter was én voor 

de Calvinisten én voor de Katholieken kende men geen genade. Maar in 

de dood heeft men De Zuttere niet gedreven. I-lij leefde nog meer dan tien 

Jaar. Vermoedelijk werd hij gebannen. 

(145) B. DE JONGHE. oe. ll 453. Op 25 september 1584. Het memorieboek van 
Gent geeft de uittocht aan op 27 september. MEMORIEBOEK 111. 91. 

( 146) Audenaerdsche Mengelingen. oe. na deel 426-427-428-429. 

( 147) Audenaerdsche Mengelingen, oe. ll. 428-429. 

(148) ib. 427-432. Wat zijn bezit betrof zie V. VAN DER IL\EGHEN. Bib/. Belg. 
Z 3 p. 9. Te Oudenaarde was zijn tekort : 73 pond 13 s. 2 d. ib. 
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WEER ZWERVEN - TE UTRECHT 

Zoals velen van zijn Gentse vrienden waaronder de gebroeders Karel. 

Jacob. Adriaan en Niklaas Utenhove, die in 1584 na de val van Gent 

naar Neuss of Keulen, Düsseldorf of Frankfurt waren uitgeweken ( 149
}, 

was De Zuttere, weer op de dool. in Noord-Nederland terecht gekomen. 

Steeds met hel prediken in het bloed trachtte hij. te Utrecht beland, 

«in de dienst» te komen, doch werd in zijn examen eens te meer «onzuiver» 

beYonden, en lot de heilige kerkbediening niet toegelaten. ( 150
}. Van 

Utrecht. waar hij waarschijnlijk geen voldoende bestaansmiddelen vond. 

trok Oe Zuttere naar Leiden. 

TE LEIDEN 

Hier nam hij voor 1592 deel aan het Heilig Avondmaal. zonder dat 

men Yan hem attestatie had geëist. ( 151
}. Dat was een goed punt voor Oe 

Zuttere. Maar deze goede gezindheid bleef niet duren. Door zijn gesprek

ken, door het vcrspreiden van «schriften en boekskens» raakte hij verdacht. 

gaf hij aanleiding tot ergenis· [vletlertijd beschouwde men hem als onrustig 

van geest, als een «perturbateur» van de kerkvrede, die bovendien «ver

achtende» was den godsdienst end.~ den christelicken gebruick der H. 

Sacramenten». ( 152
}. En men verdroeg ook niet dat De Zuttere, om zijn 

materiële armoe te dekken, het in de ogen der Leidenaars vernederende 

en onterende baantje van inspecteur betreffende maten en gewichten had 

( I- 3) aangenomen. " . 

In de ernstige crisis die de Leidense Hervormde Kerk toen beleefde 

zag men in De Zultere een gevaar te meer voor onenigheid en scheu

ring. e54
). Men vergete niet dat de Gentenaars bovendien na 1584. in 

Holland en dus ook te Leiden, «slecht te boeb stonden wegens de zoge

naamde buitensporigheden die tijdens het bewind van Hembyse in hun 

stad waren gepleegd. ( 155
). 

Oe facto zal De Zuttere te Leiden wel niet anders hebben gehandeld 

als destifds te Embden en elders. En dat was zonde, zoals men hel hem 

( 149) Willcm JANSSEN. Charles Utenlwve oe. 56. 

(150) H. Q. JANSSEN. Pelrus Jlyperphragmus, oe. 339. 

( 151) 11. Q. JANSSEN. oe. 330. 

( 152) ib. 361. 

( 153) ib. 
(I 54) ib. Ze was zelfs van oordcel dat de hervormde kerk hieronder leed. 
(I '35) W. TE WATER. oe. 99. Deze au leur beweert dat Je Gentenaars als onrusligen 

van aard en ongemakkelijk om te behandelen bekend staan in Je geschiedenis. 
ib. 92. 
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kwalijk nam dat hij meer met andersgelovigen omging dan met de kerk
dienaars en andere Calvinisten. 

Dat men te Leiden Pieler het leven onmogelijk rnaakte kan worden 

opgemaakt uil zijn verblijf in 1592 le Hoogmade of Homade, in de buurt 
van Leiden. 

TE IIOOGivlADE 

De Heer en ridder van Hoogmade stelde Pieler De Zuttere in 1593 

met een jaarwedde van 250 g. lot predikant. aan· I-lij was er als dusdanig 

werkzaam van september 1593 tot 31 mei 1595. (1 56
). Maar de Hervormde 

Kerk aanvaardde zijn aanstelling, die buiten haar weten en willen was 

geschied, niet. Reeds in mei 1594 werd De Zuttere voor een gedeputeerde 

van de classis van Over-Rijnland le Alfen geroepen en ondervraagd nopens 

zijn wettige «beroeping». De Zuttere verklaarde dat hij deze wettige beroe

ping niet nodig had ( 157
) en tevreden was met zijn «inwendige beroeping» 

die hij van God gekregen had. ( 158
). I-lij deelde nog mede dat hij in 

hoofdzaak instemde rnel de Nederlandse geloofsbelijdenis en, op enkele 

punten na ( 159
), mel de Heidelbergse catechismus. 1'1aar van een examen 

wilde De Zutlere niet horen. I-lij beschikte echter over geen attestatie of 

getuigenis, ofschoon hij toch «een sekere cort geschrift in 't Latijn, bij 

man i ere van confessie syns geloofs» ( 160
) voorlegde. Maar dit voldeed de 

kerkraad niet, die steigerend op zijn paard bleef zitten. 

Het consistorie begon het verleden en het geweten van De Zuttere 

te onderzoeken en won le Ernbden, Rotterdam en Londen inlichtingen in. 

Een zwart zonderegister kwam gapend aan het licht. Onder de verdacht

rnakers en aanklagers van De Zultere waren de Gentse predikanten Frans 

Van Lansberge ( 161
) en zijn eeuwige vijand Jacob Regius· Ook andere 

ministers en raden waren tegen zijn aanstelling tot predikant en oordeelden 

bijster slecht over hem. (I 62
). Op 2 augustus 1594 nam de synode van 

Zuid-Holland, te Rollerdam vergaderd, strenge maatregelen. Ze besloot 

De Zultere te Hoogmade niet te tolereren en hem te dicentieren>. (1 63
). 

( 156) J-1. Q. JANSSEN. oe. 330. 

(157) ib. 330-331-332. 

(158) ib. 
( 159) ib. 330-331-354. 

( 160) Chr. SEPP. oe. 119. 

( 161) Hij was te Gent tijdens Hembyse minister geweest in de Kerk der V rouwenbrocrs. 
V. VAN DER HAEGHEN. oe. Bijdragen 211-223. 

( 162) 1-1. Q. JANSSEN. Petrus J-lyperphragmus, oe. 362-363-364. 
(163) ib. 349. 
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De Heer van Hoogmade liet daarop zijn beschermeling als een baksteen 

vallen en ontzette hem uit zijn predikambt. ( 164
). 

Voor het eerst in zijn leven raakte De Zuttere blijkbaar in paniek. 

Reeds goed op jaren, meer en meer beV\rust van de onzekere morgen ten 

overstaan van de coalitie van machten die hem wilden gebroken houden, 

beducht voor het lot van zijn vrouw en zijn zeven kinderen (1 65
), poogde 

hij nog door een toegeving alle onheil te bezweren. Aan de synode van 

15 augustus 1595 te Gorinchem deed De Zuttere een drievoudig verzoek: 

1" Dat de synode bij de Heer van Hoogmade zou tussen beide komen op

dat hem de 137.50 fl.. die dezelfde heer hem nog schuldig was, zouden 

worden uitbetaald. 2" Dat hij mocht geëxamineerd worden om aldus 

wettelijk lot predikant te komen. 3" Dat men hem zou aanbevelen bij de 

Staten opdat hem onderhoudsgeld zou gegeven worden tot hij weder in 

dienst trad. 

De synode bleef hardvochtig· Ze weigerde op Oe Zutteres verzoek 

in te gaan, al was ze bereid hem een aalmoes te geven. 

De Zuttere die ook de Staten van Holland om steun verzocht 

kreeg hier beter gehoor. Ze toonden beter begrip dan de calvinistische 

synode die er zo op stond de christene naastenliefde te beoefenen. Bij 

apostille van 13 en 22 mei 1595 werd De Zuttere 50 pond van 40 gr. 

toegekend tot hij weder in kerkdienst zou treden. Oe Staten gaven de 

oude man aldus nog een illusie. ( 166
). 

TE ALFEN 

Van het onverdraagzame Hoogmade uit is De Zuttere nog in 1595 

7ich metterwoon in Alfen gaan vestigen. Hier waren de kerkeraad en ook 

Franciscus Pythius, die behalve te Alfen ook te Oudshoorn predikant was, 

voor Oe Zutterc uiterst voorkomend, ofschoon Pythius op de synode, die 

te Gorinchem De Zuttere had afgesnauwd, tegenwoordig was geweest ( 
167

). 

De Zuttere kreeg van Pythius een beste attestatie waaruit bleek dat hij, 

als <een litmaet der kercke> (aldaar) opgenomen, in stilte zijn dagen 

sleet. predicaties bijwoonde en chrislelijke oefeningen ( 168
). en alles ont

week wat maar ketterij en afdwaling kon worden geheten. ( 169
). De 

predikant. die De Zuttere werkelijk genegen was liet hem nogeens op de 

kansel komen, ofschoon de synode aan De Zuttere hiervoor streng verbod 

(164) ib. 340-355. 

( 165) ib. 355. 

( 166) ib. 357. 

( 167) ib. 342. 

(168) ib. 365. 

( 169) ib. 366. 
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had opgelegd. Pythius zelf werd voor die inschikkelijkheid ernstig vanwege 

de syllode te Delft vermaand. want deze was blijkbaar nog niet over

tuigd dat De 7utlere onschadelijk was geworden en geen aanstoot meer 

kon geven. ( 170
). 

In 1596 was De Zultere nog altijd te Alfen, waar hij bij de Staten 

opnieuw een request om steun had ingediend. ( 171
). Na 29 februari 1596 

weet men niets meer over hem. (I 72
). Hij had toen beslist een hoge ouder

dom bereikt. Is hij te Alfen overleden, nadat hij ruim veertig jaar huilen 

Vlaancleren had moeten leven ? Het is waarschijnlijk, maar zekerheid 

hebben we niet. 

DE MAN EN DE fv!ENS DE ZUTTERE 

Is het niet mogelijk van Pieter De Zultere een physiek beeld te vor

men, men kan loch sommige trekken van zijn karakter, van zijn menta

liteit en gezindheid. en zeker van zijn streven belichten. 

Als mens stond De Zutlere bij vele geleerden en bij zijn vrienden 

als aanminnelijk en innemend aangeschreven· (1 73
). Hij stond ook bekend 

als een temperamentvol mau. met een pregnant, zelfs explosief karakter. 

Daarvan had hij getuigd in volle Rotterdamse raadkamer, toen hem werd 

meegedeeld dat hii niet tot predikant kon worden toegelaten. e75
). Het 

was blijkbaar niet onverdiend dat De Zultere te Rotterdam de levendige 

bijnaam van «springt over de hage )) had verworven. (I 77
). 

Daar kwam bij dat De Zultere hijzonder graag redetwistte, zoals 

mocht blijken uit zijn vinnig dispuut met predikant Joannes Polyander te 

Embclen en uit zijn verklaringen te Leiden en te Rotterdam, tegen wie ook 

le willen dispuleren «coram populo» over de valse leer die werd verspreid 

onder de gelovigen. ( 179
). Hartstocht tot debatteren en polemiseren bleek 

hem ingeschapen en de onsluimigheid en de hardnekkigheid (I 76
) waar

mede hij zijn standpunten verdedigde verwekte overal diepe inslag en 

indruk. 

( 170) ib. 351. 

( 171) ib. 343. In 1596, spijt De Zutteres goed gedrag te Alfen. was de synode te Delft 
nog niet overtuigd dat Pieter rustig zou blijven. ib. 342-343. 

( lï2) ib. 356. 

( 173) FRIEDLAENDER. Brie/e des ;\ggaeus de Afbwla. Leeuwarden 1874 p. 68. 

( 175) <WERKEN VAN DE MARNIX-VEREEN.>. serie 111. deel I. p. 15-17. 

(176) S.A.G. Keure-Resoluliën (5 dec. 1581) fol. 491. <ghereet te wcsen te sustineren 
jeghene elcken die 't begheerde> of <mils den ververlicke ende hartnecbcheyt 
van zeiven Doverdaghe. bysonder dat hij gheenssins accordeerde metter Zalich
makende Leere ... > ib. 

( 177) 1-1. Q. JANSSEN, Petrus i-fyp<"rphragmus, oe. 364. 

(179) ib. 364 en <WERKEN DER MARNIX-VER.> serie 111. deel I (Ie stuk) p. 15. 
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Opbruisend temperament en sterke trek Lot heftig discussiëren en rede

lwisten zijn typische kenmerken die De Zultere met talrijke Gentenaars 

gemeen heeft. Trouwens. hevig, zelfs kwetsend disputeren was een mode

trek \"an de lijd. Hoevele gereformeerde predikanten «bulderden niet als 

razenden» ( 181
) in hun sermoenen tegen elkander of bevochten elkaar met 

scherpe bewoordingen. met felle uilvallen in ergerlijke propoosten 7 (1 82
). 

Kenschetsend tenslotte voor De Zuttere was zijn manie om, koste wat 

het wil, op de kansel le komt>n. of dit nu te Gent was. te Hoogmade of te 

Utrecht. en zijn voorliefde om hetzij bedektelijk. hetzij in het openbaar 

zijn ideeën en standpunten te propageren met boeken en geschriften ( 185
). 

waaronder waarschijnlijk ook paskwillen en libellen waren, want voor zijn 

idealen was De Zultere niets te min. 

DE GELEERDE 

We deelden reeds mede dat Pi eter De Zultere ,__..... wanneer weten 

we niet - tot meester. waarschijnlijk in de Theologie, werd gepromoveerd. 

\Ve menen in de Godgeleerdheid omdat De Zuttere in tal van publicaties 

zijn voorliefde openspreidt voor theologische onderwerpen en zich geduren

de zijn ganse leven tot het predikambt voelde aangetrokken. Het is mogelijk 

dat hij het niet tot licentiaat of doctor kon brengen vanwege de troebelen 

die hem verplichtten uit te wijken-

De Zultere was een zeer belezen man. die niet alleen vertrouwd was 

met de Bijhel en het Nieuw Testament, maar ook met de brieven van 

Paulus, met kerkvaders als Augustinus. humanisten als Erasmus en Cas

!>ander. Protestanten en theologen als Luther. Calvijn, Brentius, Bucerus. 

P. Martyr, David .lorisz, de Bèze. Guy de Bray. (1 84
). Ook de klassieken 

Homeros. Socrates, Cicero. Epictetus ( 18 c;) had hij onder de knie. 

Behalve Calvijn pn Luther hehhen hepaalde protestantse autems als 

Hendrik Roll en Jan Tauier ( 186
) zonder twijfel op De Zultere geestelijk 

(181) W. TE WATER. oe. 20ó. Te Gcnl spaarrlC'n de predikanten clkanriN niet. 
(182) De driftige tweedracht lussC'n DathC'nus C'n professor Thomas Erastus te I leidel

bNg, het dispuut Caspar Koolhaf's te L<'idC'n, C'nZ. Zie G. BRANDT. Kort Per

f.aal der R.•/ormatie p. 6ó4-ó66 en W. TE WATER. oe. 133-263. 

(183) J-1. Q. JANSSEN. oe. 361-350-3153. Zie ook Audenaerd.dJC Mengelingen, oe. 11. 
426 en vgd. 

(184) V. VAN DER IIAEGIIEN. Z 3 p. 4-4. Z 5 p. 16. Z 6 p. 23. Z 7 p. 27 en 
Z 8 p. 31. Chr. SEPP. oe. 93-1 oo. 

( 185) P. DE ZUTTERE. Saechtmoedifle lsamen.<prf'kinrd'e p. l. 5. A 2 en 5. 

( 186) P. DE ZUTTERE. f:ynf' Korft• <'n f'ynvaldirtc unrlC'rwiwnrt enz. Johan Tau!Pr op 
dat cvangclium. pag. F 4 <'n P. DE ZUTTERE. //f'nri l<.ol/, die Slotel cm dat 
.<ecreet des nachtmaels. 
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ingegrepen. De invloed van Matthys W eyer of Wier, van Andreas Üsi

ander ( 
187

) en Hans of .Jan de Rycke werd De Zultere door de gerefor

meerden aangewreven. ( 188
). Ook Aegidius van Albada. met wie De 

Zuttere correspondeerde, en C. Schwencfeld hebben op hem inge-
werkt. (189

). 

Zijn grote belezenheid, zijn uitgebreide kennis van het denken van 

zijn tijd liggen uitgespreid niet alleen in zijn sermoenen, in de schaarse 

briefwisseling van en over hem. maar in de eerste plaats in zijn talrijke 

boeken. \Vij bezitten van De Zuttere niet minder dan 25 publicaties, 

vertalingen en heruitgaven inbegrepen. (1 90
). Daarin behandelde hij voor

al theologische themata met toepassing van de Socratische leermetho

dt: ( 
191

) en met veelvuldig gebruik van aforismen uit de wereldliteratuur· 

Als godgeleerde hechtte De Zuttere blijkbaar meer belang aan de 

praktijk dan aan de theorie en de dogmen van het Christianisme. Zijn 

stellingen hield hij gewild eenvoudig omdat hij een ruim publiek wou 
bereiken. 

In zijn werken sneed De Zuttere ook morele en maatschappelijke 

problemen aan als de vrede tussen sekten en partijen, de inmenging van 

de wereldlijke overheid in godsdienstzaken. het karakter van het menselijke 

geweten. de betekenis van de dood. de ketterjacht en het ketterdoden. 

Zijn hele ~uvre moet beschouwd worden als een grootse poging tot 

verdieping van het godsdienstig beleven, tot lichtverspreiding voor iedereen. 

tot toenadering en verzoening der geesten, tot een vrijere en gelukkigere 

samenleving, lot een grotere waardering van mens lot mens. 

Dat Pieter De Zuttere voor zeer geleerd doorging was begrijpelijk. 

Daarvan getuigden zelfs zijn ergste vijanden. (1 92
). Hij kende Grieks en 

bepaald goed Latijn. Dit was de taal waarin hij zijn geloofsbelijdenissen 

( 187) i\ndré 1-loseman, bekPnd om zijn dispuut betreffl'nde AristotPles. R. AIGRAIN. 

llistoire des Universités. Paris 1949 p. 53-54. 

( 188) 11. Q. JANSSEN. Petrus J-fypcrphragmus. oe. 348. 

(189) Chr. SEPP. oe. 135, F. PIJPER. oe. 7 <'n E. FRIEDLAENDER. Brie/e oe. 129. 

Voor Joannes Tauier was de leer niet hoofdzaak. maar hl't leven van Christus. 

Chr. SEPP. oe. 91. Over de invloed van Albada en Schwencfeld zie eveneens 

Chr. SEPP. oe. Hans De Rycke was l\1ennist. V. VAN DER 1-lAEGHEN. oe. 

B;b/. Belg. Art. Coornhf·rt C 86--120. Andreas Üsiander stond onder invloed 

der XJVe eeuwse mystici en l\1athys Weyer was een godgeleNde die tegen de 

dogmatici gekant was en bovenehen zeer onafhankelijk was van geest. H. Q. 
JANSSEN. oe. 339. 

( 190) Zie de inventaris van zijn geschriften achtt>rnan deze bijdragP. 

( 191) Vooral in zijn boeken <Saechtmo<'"dige tsamensprebnghe> <'n <UndPJWisung of 

man oock lastl'ren enz ... > 

( 192) <in der taelen ende g<'leertheyt meer gcvNseert ende gl'oefenl> was dan e<'n 

ander predikant. IJ. Q . .JANSSEN. Petrus Hyperpl1ragmus. oe. 361-362. 

166 



~chreef en. naar de trant der humanisten van zijn tijd, brieven wisselde 

met zijn geleerde vrienden· ( 193
). Eveneens in het Latijn schreef hij zijn 

boek «Saechtmoedige lsamensprekinghe» ( 194
), dat hij achteraf zelf ver

taalde. Ook in het Frans was hij taalvaardig. Enkele jaren nadat Pieler 

Heyns de eerste Franse spraakkunst in het Nederlands had uitgege

ven ( 195
), publiceerd·: Oe Zuttere in 1576 een «Formulaire» waarin hij 

in het bijzonder handelde over Franse en Nederduitse «conjugatiën» en 

hmstige Franse uitspraakleer. ( 196
). 

Sommige publicaties van De Zuttere verraden kennelijk een sterke 

Oost-Friese en Duitse taalinslag, waaruit wij menen te mogen afleiden 

dat Oe Zultere n«ast het Grieks, het Latijn, het Frans, ook het Duits 

machtig was. 

Het is verwonderlijk en tegelijk jammer dat er zo goed als geen 

bronnen bestaan over mogelijke contacten van Oe Zuttere met geleerden. 

~chrijvers en denkers van zijn eigen stad. Gent was nochtans, vooral in 

de jaren 1579-1584. een belangrijk centrum van geestelijk leven en be

wegen. Er was de Geuzenuniversiteit. die hoger stond aangeschreven dan 

die te L-=iden. vanwaar zelfs hoogleraren definitief naar Gent kwamen 

doceren. (1 97
). Er was de bloeiende schilderschool van Lucas de Heere, 

die ook dichter was. Daar waren de florerende Rederijkerskameren de 

Balsemieren en Maria-ter-ere. Het was de glorieuse lijd van schrijvers als 

~r.vlarcus Van Vaernewijc. Cornelis Van der Heyden, Jan Laute, Gillis 

Vemiers. Willem en Karel Utenhove. de gebroeders Van Campene. ( 198
). 

Predikant N icasius Van der Schueren schreef te Drongen zijn «deyne 

of corte institutie» waarin hij zich kantte tegen de vrije wil en de pre

destinatie huldigde ( 199
). boek dat zoveel ophef zou maken. En binnen 

deze Gentse wereld van de geest en van het boek, van het lied, het rijm 

en het penseel vindt men nauwelijks een spoor van Oe Zuttere· 

Er hangt volledige mist over de betrekkingen die hij, verhonden aan 

de universiteit, toch moel gehad hebhen met de professoren Sturmius, 

(193) H. Q. JANSSEN. oe. 358 : Chr. SEPP. oe. 114-115. 

( 194) V. VAN DER Ht\EGIIEN. Rib! Bel u. oe. Z 8 p. 32. 

(195) H. PIRENNE. I/is!. de Belg. IV. 305. 

( 196) P. DE ZUTTERE. Een /arme encle maaiere cl er conjugatiën in neclercluytsc!J encle 

Francais om alderhnncle verlw ende redenen te leeren veranderen in verscheyden 

manieren lijclen encle mil onrlerscheyden personen : om Ie leren spreken het 

Francais metter constgh<'lijck m!'n leert het Iatijn. 

(197) Groen VAN PRINSTERER. Arr.hiveç de la mnison cl'Orange Nassau. Ie serie, 

VIII. 119. 

(198) Zte Ph. BLOMMAERT. De Nerlmluitsche schrijuers van Gent. G~nt 1861. 

( 199) tb. 110. 
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Danaeus, Ratloo ( 
199a) of met de schoolmeesters Adriaan Damman en 

Lucas Claissone. Slechts vluchtig zien we De Zuttere voor professor 

Kimedoncius verschijnen om door hem te worden de les gelezen en te 
worden veroordeeld. ( 200

). 

Slecht belicht in de bronnen vinden wij het contact van De Zuttere 

met de Gentse zeergeleerde predikanten. met Jacob Regius, Dr. Joannes 

Bollius, Herman Moeled of met Mr. Pieter Dathenus, de welbespraakte 

( 
201

), invloedrijke leider der Gentse calvinistische ministers. De 

ferste twee zaten met professor Kimedoncius in de rechtbank 

om De Zutteres onrechtzinnigheid inzake de leer der kerke aan te kla

gen. ( 
202

). Over een contact tussen de bemchte predikant en lepralij

der ( 
202a) Dathenus en De Zuttere nergens een woord. l'v1en kan alleen 

iets gissen, iets vermoeden. De Zullere is nooit door de gereformeerden 

aanvaard geworden als behorend tot hun gemeenschap. Hij oordeelde hun 

religie te doctrinair, hun politieke inmenging en druk te radicaal. Kerkelijk 

en politiek waren De Zuttere en de calvinistische ministers tegenstre

vers. ( 203
). Slechts in aanklacht en verweer hebben De Zuttere en de 

gereformeerde ministers elkander ontmoet, hetzij in de kerkelijke examina

lieraad, hetzij in de stedelijke controle en censuurcommissie. ( 204
). Voor 

de rest gingen ze elkander hlijkbaar uit de weg. 

Meer dan op de universiteit en in het milieu der calvinistische pre

dikanten en theologen ondervond De Zultere vriendschap en waardering 

( 199a) Alexander Ratloo en Lamherlus Danaeus. P. FREDERICQ. oe. 78-82. 

(200) S.A.G .. Keure-Rcsolutiën (5 dPc. 1581) fol. 491. 

(201) Men noemde Dathcnus in paskwillen ede seere schrau> of roeper. Men noemde 

hem ook die clappen can veel blnmalic>. F. DE POTIER. Chronijcke van 

Ghendt (1384-1632) door /an van de Vivere. Gent 1885 p. 281. 

(202) S.A.G. Keure-RPsolutiën (5 dec. 1581) fol. 491. 

(202a) I-1. Q. JANSSEN. Nog t'nkc·le sprokkelingen betreffende P. DathPnus in cStudiën 

en Bijdragen>. oe. IV p. 250. 

(203) Grote verschillen waren dat De Zuttere de vrije wil \' oorstond tegenover de 

predestinatie, de inmenging aanvaardde van de wereldlijke overheid bij de beroe

ping der ministers. zonder deze inmenging nochtans te dulden inzake godsdienstige 

of kerkelijke leer. organisatie t>n zo mePT. en dat hij gekant was tegen kerkver

volging en calvinistische exclusieven. !lij had bovendien omgang met vVedcrdo

pers, die door de Calvinisten moesten bestreden worden. Algemene Geschiedenis 

der Nederlanden, Utrecht 1952, Deel 1\' 294. 

(204) S.A.G. Keure-Resolutiën (5 dec. 1581) fol. 491 en H. Q . .IANSSEN. Petrus 

1·/yperphragmus, oe. 362. Geen cnkd contact is ons bekend van De Zuttcre met 

andere bekende Gentse pn•dikantPn als Saravia, Chrisloffel Grenier, Abraham 

Gallus, Martin de Pestere. Filips 1\nr!rics, Jan Spiegele, PiPrrc ivlorcau. Cornt'lis 

Van 1-lille. Pieter 1-laegman . .Jan van Crombrugge, Willcm de Vleeschauwerc, 

Gillis Massys. V. VAN DER IIAEGIIEN. l3ijdrogen. oe. 186 tot 219. 
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vanwege enkele Gentse notabele families als Utenhove, Borluut, de Grutere 

Nothe. waarvan de meeste leden een actief milieu vormden van univer

sitairen. literatoren. juristen. gematigde politici. Met Charles lJLenhove, 

Heer van Nieuwland. heeft De Zultere in zeer goede verstandhouding 

geleefd. Karel was een bewegelijkt: geest, man van de Renaissance, zelf 

dichter die relaties onderhield met Franse humanisten, omgang had met 

poëten als Ou Bellay, Ronsard, Georges Buchanan en Lucas de Heere. 

Hij was ook in contact met Zwinger en Platter. Aanvankelijk Calvinist 

was hij in 1584 Doopsgezind geworden. ( 205
). De Zuttere stond ook in 

de gunst hij Jan Utenhove, Karels oom, die met Cassander was bevriend 

geweest en ook met Petrus Martyr, Bullinger, Montaigne en Calvyn. Hij 

was lussen de jaren 1548-51 de stichter en organisator geweest van een 

Waalse gemeente in ballingschap te Canterbury, van een Vlaamse te 

Gastonbmy E:n een dubbele te Londen. Het was Jan Utenhove die De 

Zuttere verzocht zijn vertaling uit het Grieks van het Nieuwe Testurnent 

door te nemen ( 206
). wat wijst op Utenhoves grote waardering voor De 

Zutteres eruditie. 
Ook de jonkheren .Jan ( 207

) en .Jacob U tenhove, halfbroer en broer 

van Karel behoorden tot de vriendenkring van De Zuttere ( 208
), evenals 

Gillis en Joos Borluut. die te Padua universiteit hadden gelopen 

en die onder de tegenstanders van Jonker Jan Van Hembyse, die de 

calvinistische republiek te Gent poogde te vestigen, moeten gerekend 

worden. (2° 9
). Tenslotte was 1'1r· Victor Nothe, advocaat, een van de 

vrienden die De Zuttere bijstonden tegenover de aanklagende calvi

nistische ministers en de Gentse magistraat. ( 210
). 

Oe gecultiveerde geest die Pieter De Zuttere was had tenslotte bij 

deze vooraanstaande en geleerde Gentenaars loch punten van contact en 

medeleven gevonden die hem vuo~ veel minachting en tegenkanting schade

loos stelden. 

DE ZUTTERE. ROYALIST EN ORANGIST 7 

Als intellectueel en protestant heeft Pieter Oe Zuttere zeker politiek 

gereageerd op zijn gespleten tijd. 

(205) Willem JANSSEN. Cfwrles UtC'nhovc, oe. p. 27-34-36-50 : Ph. BLOT'-1M!\ERT. 
Vl. Kron. oe. 334 ; llwgraphie Nationale de Belg. V. 169. 

(206) F. PIJPER. /on Utenlwve, oe. 7-8-9-21-38-44-78-31-71-135. Zie ook <'VVERKEN 
VAN DE MARNIX-VER.> !-lij was Zwingliaan. 

(207) 'INas lid van de Raad van Vlaandre<'n tijdens het voorsehepPnsehap van zijn 
halfbroer Karel. Ph. Bl.OMMAERT. V/. Kr. 266. 

(208) S.A.G. Kcurc-Rc·solutii'n (26 oe. 1581) fol. 477 v". 
(209) Tliographic Nationale de Buig. 11. 1868 p. 719-720-722 ; Chr. SEPP. oe. 111. 

(210) S.A.G. Kcurc-Rcsolutiën (26 oct. 1581) fol. 477 v". 
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Als geloofsbanneling kan De Zuttere het Spaans regime in de Neder

ianden, en Keizer Karel V met zijn plakkaten, wel niet diep in het hart 

hebben gedragen. En ook koning Filips ll, die met zijn tercios en aventuros 

de gehate edicten kracht bijzette zal Oe Zuttere wel niet geprezen hebben. 

Keurde hij de repressie van het Spaanse beleid af. dit betekende nog 

niet dat hij per se tegen Spanje en de Spaanse koning was. 

ln 1585 verklaarde De Zuttere te Oudenaarde, waar hij beschuldigd 

werd van agitatie tegen de roomse religie en tegen de intentie van de Spaanse 

koning. dat hij steeds voor de vrede in zijn vaderland was geweest en nooit 

zijn natuurlijke Heer «den conynck van Hispanien» had willen afzweren. 

en dat hij door «partijdige mensen» was gevangen geworden. die hem 

«tot zulck afsweren dwynghen wouden op lij[ straf». ( 211
). Telkens de 

Nederlanden van politieke koers veranderden eisten de leiders van het 

nieuwe bewind te pas en te onpas dure eden. In februari 1567 verplichtte 

de Gentse magistraat alle poorteB de eed af te leggen aan de Spaanse 

koning en aan de roomse religie. ( 212
). Op 7 juli 1579 eiste de dictator 

Hembyse te Gent de eed van getrouwheid aan het Calvinisme, en op 

1 september 1581, moesten, nadat koning Filips 1I van zijn rechten ver

vallen was verklaard door de Staten-Generaal, alle Raadsheren, hun 

suppoosten, de magistraten en allen «die in officien waerem de koning van 

Spanje afzweren. ( 213
) • Dat er echter bij al die gedwongen eedafleggingen 

heel wat weigeraars waren onthullen ons de kronijkschrijvers. Vele Protes

l<mten weigerden inderdaad in 1567 de roomse religie voor te staan ( 214
), 

zoals er in 1579 en later Katholieken waren, maar ook Protestanten zoals 

de Anabaptisten ( 215
), en gematigde Calvinisten die de eed niet wilden af

leggen. Stadssecret3rissen, schepenen en zelfs de voorschepen van gedele, 

Gillis Borluut. stonden onder cte weerbarstigen. Pieler Oe Zuttere, die 

tegen elke dwang was inzake geloof en religie kon bepaald niet imtemmen 

met dit manoeuvre van politiek geweld. 

Heeft De Zultere koning Filips 1I niet afgezworen zoals hij zelf in het 

openbaar verklaarde, dit belette hem niet de Prins van Oranje, met wie hij, 

levend in ballingschap te Rotterdam, communiceerde ( ~ 17 ), een grote 

verering te betuigen. In 1581, nog voor Filips Il vervallen werd verklaard. 

wijdde De Zuttere in een van zijn boeken een opdracht aan cle Prins, die 

(211) Audenacrdsche Mengelingen, oe. fl 427. 

(212) B. DE JONGHE. oe. I 71. 

(213) F. DE POTTER. Chronijcke van Ghmdt door /on van de Vwere. Gent 1885 

p. 328 en B. DE JONGI-IE. oe. 11 267 : Ph. BLOMMJ\ERT. V/. Kron. 229. 

(214) B. DE JONGHE. oe. I 7!. 

(215) Ph. BLOMMAERT. V/. Kr. 300. 

(216) A. DESPRETZ. oe. 150. 

(217) H. Q. JANSSEN. Pctrus J-fyperphrogmus, oe. 364. 
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hij beschouwde «als een zeer clare tortse» van de vrede, als demper van 

«inwendighe ende burgerlijcke oproeren». ( 218
). Beslist was De Zuttere 

toen geïmponeerd door de herhaalde pogingen die de Prins aanwendde 

om in de Nederlanden tot een godsdienstvrede te komen. De Pacificatie 

van Gent en de Religievrede. waarin «De Zwijger» zo sterk de hand had, 

moeten Yoor De Zuttere van grote betekenis zijn geweest. 

In dat afschuwelijk nest van revolutionairen en demagogen dat Gent 

toen was, en waar de Calvinisten met een tweede beeldenstorm en oppres

sie Yan de Katholieken onder diverse vormen terreur deden heersen, moet 

voor De Zuttere Oranjes streven naar een modus vivendi tussen partijen 

een aanleiding zijn geweest om Prins Willem publiek hulde te brengen. 

Toch was Oranje in wezen niet de karaktervolle, verdraagzame staats

man waarvoor De Zuttere hem in die periode hield. ln den gelove grillig, 

weifelend, onbetrouwbaar, nu eens Katholiek of Lutheraan ( 219
), dan weer 

Calvinist ( 220
), waarom hij door de enen werd versleten voor «zwarte paap», 

door de anderen voor goddeloos. ( 220a), was De Zwijger in zijn optreden 

tegenover andersgelovigen al even onstandvastig. In zijn vorstendom Oranje 

verbood hij het Protestantisme, in Holland vaardigde hij plakkaten uit 

tegen de Katholieken. en Libertijnen en Wederdopers wenste hij uit te 

roeien· ( 221
). Zijn Pacificatie van Gent was op de keper beschouwd een 

(218) P. DE ZUTTERE. Saechtmoedige lsamensprekinghe. Voorrede A 5 of pag. 2. 

(219) R. VAN ROOSBROEK Wil/cm van Oranje, droom en gestalte. Hasselt 1962 

p. 34: I--1. PIRENNE. Gesch. u. Belgie 111. 416. Pontus PAYEN. Mémoires, 

Bruxelles 1860, 11. 113. Vele roomse geestelijken war<"n ervan overtuigd dat hij 

in zijn hart katholiek was. Bisschop Druitius verklaarde dat Oranje zich belast had 

met het beschermen van het katholieke geloof. Th. JUSTE, oe. 222. 

1220) H. PIRENNE. I-list. de Belg. IV. 36. Over Oranjes krankdingen inzake religie. 

Zie VAN ROOSBROEK oe. 34-35-47-48. In 1564 verklaarde Oranje dat hij 

wilde leven en sterven als Rooms-Katholiek ; in 1579 wilde. hij als Calvinist zijn 

leven eindigen. Th. .JUSTE. Guillaume Ie T aciturne d"après sa mrrecponrlance 

el les papiers rl'étal. Bruxelles 1873. p. 59-249. 

(220a) R. VAN ROOSBROEK. oe. 33: B. DE JONGHE. oe. ll 71. 

(221) I--1. PIRENNE. Gesch. u. Belg. lll. 376: V. VAN DER HAEGHEN. Bib/. Belg. 

artikel Coornhert C 98 : A. L. E. VERHEYDEN. Gesch. der doopsgezinden in 

de Nederlanden 1959 p. 99-139. Oranje, in zijn strijd tegen Spanje, liet zich 

door de inkom~ten van verwereldlijkt geestelijk go<'d. als de abdijen van Ninove, 

Enam<>, Geraardslwr~<>n. Affligem zonder schroom of schaamte vergoeckn. Zoveel 

respect had hij voor rle kntholiekc·n. F. DE POTTER. Chronijcke van Ghendt 

p. 340. Th. JUSTE. oe. 302. PIRENNE. /list. de Belg. IV 37. 
Oranje schreef aan de abbé Vanderlinden dat ht) In de Pacificatie van GPnt 

gedacht had aan zijn particulier<' belangen. GROEN VAN PRINSTEREN. oe. 
V 480-481. 
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onrechtvaardig en partijdig pakt waarin hij de Nederlanders niet gelijk

berechtigde. Holland en Zeeland stond hij religieprivilegies ( 222
) toe waar

van de andere provincies bleven verstoken. Zijn Pacificatie legde de kiem 

van de latere scheuring der Nederlanden. ( 223
). De Religievrede of de 

Vrede der «honderd huyshoudens» (2 24
). een akkoord tussen Papisten 

en Calvinisten ( 
225

). was een aanslag op de verdraagzaamheid. vermits 

alle andersgelovigen ervan waren uitgesloten. ( 227
). 

Als mens en staatsman was Oranje ook niet onbesproken gebleven. 

Door zijn gevoeligheid voor vrouwelijk schoon en zijn genoeglijk brassen 

reed hij op vele Longen. ( 228
). Zijn politiek en zijn ambitieuze plannen 

kenden geen scrupules. Voor staats- en machtsgrepen zoals deze van 4 

september 1576 te Brussel en van oktober 1577 te Gent ( 229
). schrikte hij 

(222) Van enige concessie aan de katholieke rt•ligie in Holland en Zee.Jand was geen 

lwestie ; de uitgedreven geestelijken mochten niet weerkeren. hun goederen ble,•en 

in beslag genomen. R. VAN ROOSBROEK. oe. I 48. Erkenden de I 5 andere 

Neder!. Provincies de Spaanse koning, wat betreft Holland en Zeeland werd 

daarover niets geschreven in de akte. 

(223) ib. 

(224) B. DE JONG HE. oe. I! 35 ; <om die vrijheid ordentelijk te mm·ken van weder

zijds wordt geordonneert dat de Roomse katholiPke religie zonder Penigen lroPbel 

ofte beletsel liberlijk wpderom geopffent zal worden in alle plaetsen en steden 

daer de zelve verladen is geweest, voor alle die het zullen begeren, behoudens 

dat zij niet min en zijn als honderd huyshaudens in elke groote stad ofte dorp ... ) 

Als men weet dat de meerderheid der bevolking Rooms was begrijpt men hoe de 

Protestanten gedupeerd werden. B. DE JONGHE. oe. ll 35. 

(225) ib. 34-35-36. 

(227) 0. m. de Wederdupers, die nochtans vrij lalrijk waren. A. L. E. VERI-JEYDEN. 

De doopsgezinden te Gent in <Bijdragen lot de Gesch. en de Oudheidk.) Faun

reeks 1943, p. 122 en vgd. Reeds in 1567, toen ePn akkoord wPrd bNeikt tussen 

de graaf van Egmont en de sektarissen werd het de Calvinisten met uitsluiting 

van alle andere Protestanten toegestaan 's zondags te pn·diken. B. DE JONGHE. 

oe. 41. 

De Religievrede ontmoette trouwens grote tegenstand zo vanwege de Calvinisten 

als van de Katholieken. A. DESPRETZ. oe. 147 Pn Th. JUSTE. oe. Te Gent 

weigerde de magistraat de katholieke eredienst te laten uitocfenPn zolang de 

gereformeerde religie niet in alle provincies W<'rd toegelatPn. B. DE JONGHE. 

oe. I! 37. 

(228) R. VAN ROOSBROEK. oe. 28-17. Th. JUSTE. oe. 306. Oranje had een 

bastaard, Justin van Nassau. 

1229) Te Brussel op de leden van de Private Raad en op de Raad van State. Te Gent 

door zijn trawanten Hembyse en Rijhove op de Staten en de Raad van Vl~an
deren, alsmede op de gouverneur van Vlaanderen. 1\1. RITTER. V/i/helm van 

Oranien und die Genter Pacî/icatîon. Deutsches Zeitschri/t /iir Gesellichts

wissenschaft 1890 t. 111. 28 : PIRENNE. I-list. de Belg. IV, 74 : B. DE JONGI-IE 

oe. I 309-310 : J. E. NEVE DE 1'1EVERGNIES, Gand en républîque. La 
Domina! ion Calviniste à Ganrl ( 1577-1581). Gand I 940 p. I 9-20. 
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niet terug. Voor willekeurige arreslaties had hij een zwak. ( 230
). \Vat 

hij als politicus kennelijk nastreefde was, met het verzet en het loskomen 

van Spanje, zijn heerschappij te laten drukken op de vrijgevochten Neder

landen ( 231
), en, zoals predikant Datherrus het uitdrukte, zijn «nut» te 

dienen· ( 232
). 

Dat was de reële Oranje 1 En het kan wel niet anders of De Zuttere 

moet de Prins zo of ongeveer zo gekend hebben. Desondanks is De Zuttere 

als pacifist avant toute chose Oranjes gebreken en fouten voorbijgelopen, 

om in hem alleen de staatsman te zien die bij machte was, of die hij 

hoopte bij machte te zijn om het woelige Gent van extremisten en excessen 

te genezen. En in dat opzicht was Oranje dan toch enigszins te loven. 
Zelfs na het jammerlijk mislukken van zijn Pacificatie en van de Religie

vrede, die Gent meer schokten dan bedaarden, bleef De Zwijger de Gentse 

ontsporingen ten strengste afkeuren, achtte hij het optreden van de Gentse 

Calvinisten «straffelicb Eon bleef de hele evolutie van de Gentse republiek 

hem mishagen. ( 233
). 

Mettertijd heeft De Zuttere moeten constateren en ervaren dat de 

hoop en het vertrouwen die hij spijl alles in Oranje had gesteld misplaatst 

waren. De Zuttere wendde zich met zijn vrienden pacifisten ( 234
) meer 

(230) J. NEVE DE !viEVERGNIES. oe. 39. Th. JUSTE. oe. 207-213-229. Oranjes 

onbetrouwbaarheid en hypo<:risie moge blijken uit het feit dat hij voor de schijn 

interccdeerde voor de bevrijding van de Gentse aangehouden Katholieken. maar 

ze de facto. op de hertog van Aerschot na, in arrestatie liet. 

(231) Reeds in 1559 besloot Oranje <à faire chasscr ceste vermine d'Espagnols hors 

de ce pais> wat hij later ook poogde uit lc voeren ( 1581 ) . VAN ROOSBROEK. 

oe. 23. I-lij weigerde, zelfs op basis van de Pacificatie van Gent, in te gaan 

op het Spaanse voorstel in akkoord met de roomse Nederlandse geestelijkheid 

over de vrede le onderhandelen. Bulletin Je la Commission Rog. d'hist., le serie 

t. XIV (1848) p. 5 en vgd. Th. JUSTE. oe. 194-195-233-257. Eerst werd hij 

stadhouder over I lolland en Zeeland. later ook 1uwaart van Brabant. I-lij verkreeg 

ook politiek gezag in Vlaanderen. 

(232) Reeds in november 1578. I-lij verklaarde dat Oranje. die op de Religievrede zo 

sterk aanstuurde. <hij die zo gemakkelijk van religie veranderde als van kleed>, 

dat hij nochte om Godt. nochlc om Religie en gaf maer van staet ende nut sijne 

afgod maekte. B. DE .JONGHE. oe. 11 71. In 1582 verzocht hij voor de G-;;ntse 

Collatie <volle licentie> of dictatuur. F. DE POTTER. Chroni}cke van Glwndt, 

oe. 334-335. 

(233) VAN ROOSBROEK. oe. 163. Oranje schold I-lembyse uit voor oproermaker 

en bedreigde hem. Ook Dathenus, de slechte inspirator van Jonker Jan. werd 

door Oranje aangevallen. De Prin> dreigde er ook mee 15 vendels krijgers naar 

Gent te sturen om de Religievrede te beschermen. Maar het bleef bij Oranje bij 

woorden. B. DE JONG! IE. oe. 11 186-218. A. DESPRETZ. oe. 153. 

(234) Waaronder gematigde Calvinisten en gewezen katholieke orangisten. 
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en meer van Oranje af. de Prins die ze eenmaal hadden gevierd en 
sleund. ( 235 

). 

ge-

De oorLaken van deze kentering onder de Gentse pacifisten, die 

geleidelijk naar Spanje overhelden en Parmist ( 236
) werden waren veel

vuldig. Het waren de absolute machteloosheid van Oranje om de Gente

naars militair te verlossen uil de steeds worgender soldateske greep van 

de herlog van Parma, en Oranjes mislukking bij het vestigen van een op

rechte en ware religievrede, mislukking die het afscheuren van de Malcon

tenten of Waalse Katholieken voor gevolg had. ( 237
). Daar kwam bij 

het failliet van de buitenlandse interventiepolitiek van Oranje, die met de 

onbetrouwbare Franse hertog van Anjou ( 2 '
18

) de Zuidelijke Nederlanden 

dwmgend en ondiplomatisch voor hel alternatief plaatste : Frans of 

Spaans. 2
:J

9
). Tenslotte moet hel gruwelijke beeld van een zwaar bestookt. 

afgrijselijk lijdend en vervallen Gent. waar tyfus, honger en dood elkander 

afwisselden (2411
). en dat Oranje aan zichzelf overliet, de gevoelige paci

fist De Zuttere lolaal van de Prins hebben afgekeerd, des te meer daar de 

stad dagelijks door terreurdaden zonder naam vanwege Calvinisten en 

wanhopige Orangisten ( 241
) werd gemarteld. Neen, boven anarchie en 

zelfmoord zonder nut was het Spanje te verkiezen van Farnese die, al 

(235) Onder deze vrienden was Karel Utenhove, Je persoonlijke vriend van De Zuttere, 

die Oranje steeds sympathiek te Gent onthaalde, l'n die door Oranje zelf tot 

hurgemeester werd aangesteld. F. DE POTTER.. Chronijcke van G/wndt, oe. 

p. 296. Zie ook Ph. BLOMtviAERT. Vl. Kron. 

(236) Aanhangers van vredesonderhandelingen met Alex. Famese. herlog van Parma. 

Parmist ;, een uitdrukking van Rijhave te Gent. KERVYN DE LETTENHOVE. 

Documents inédits relali/s à l'histoire du 16 e s. 13ruxelles 1883. p. 349. 

(237) L. DELFOS. Die An/änge der Utrechter Union. Bcrlin 1941 p. 71. 

( 238) De hertog van Anjou poogde met zijn troepen een machtsgreep op Antwerpen 

in eigen voordeel. uit te voeren. Niettemin wilde Oranje de Zuid-Ntderlanden 

aan Anjou opdringen. J. NEVE DE l\1EVERGNIES oe. 54. Th. JUSTE. oe. 315. 

Drie uur voor de herto[! van Anjou zijn machtsgreep poogde uit te voeren was 

Oranje over het opzet van Anjou ingelicht geworden. I-lij vcrroerde niet. Eerst 

toen de furie losbarstte greep Oranje in, om dienaars van de hertog e. a. Fransen 

te beschermen tegen de woede der overvallen Antwerpenaren. Th. JUSTE. oe. 306. 

Niet te verwonderen dat Oranje nadien diezelfde Anjou toch nog poogde te 

doen aanvaarden door de Zuid-Nederlanders. ib. 311-312. 

(239) B. DE JONGHE. oe. I! 326 : P. GEYL. oe. I 580. Th. JUSTE. oe. 315. 

(240) Reeds in 1583 lagen de zieken met vier in een bed in de Bijloke. Dagelijks 

slierven te Gent 10 à 20 mensen. fYlen at er hondenvlees. B. DE JONGHE. 

oe. 319-400-42G-42t. DE 1'1EVERGNIES. oe. 51. 

(24 I) Wille-keurige arrestaties, verbanningen en terechtstellingen. Zie B. DE JONG HE. 

oe. en Ph. BLOtvl!'vlAERT. Vl. Kr. 
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gaf hij de Protestanten en alle apostaten geen vrijheid van religie, zich 

toch had verbonden deze menselijk te behandelen. ( 242
). 

PIETEI{ DE ZUTTERE. ACTIEF POLITICUS 7 

!'vlet betrekking tot De Zutteres politieke gezindheid kan hier de 

vraag worden opgeworpen : deed hij aan actieve politiek 7 We menen 

van ja· Niet dat hij in de jaren 1579-1584 het ambt van schepen, pensio

naris of secretaris Yan de stad zou hebben bekleed, of dat hij werd opge

nomen in het revolutionaire comité der XVIII. maar wel dat hij, zonder 

een bepaalde officiële functie uit te oefenen, een actieve rol speelde. 

Het gebeurde toen meer dat de Gentse magistraat op de ervaren kennis 

van geleerde protestantse predikanten, theologen en leraars een beroep deed. 

T\1eermaals werden de scolaslers .Adriaan Damman en Lucas Claissone, 

verbonden aan de Latijnse school in Onderbergen, met een politieke 

zending bi; Oranje belast. ( 243
) •. lonker Jan Van 1-lembyse, de aanvoerder 

van de Gentse cakinislische republikeinen, liet zich bij de magistraats

verkiezing door predikanten bijstaan. ( 244
). Sommige predikanten vormden 

zelfs zijn lijfwacht. ( 245
). Theologen en predikanten mengden de politiek 

in hun sermoenen, vielen van op de kansel Oranje aan, verwierpen de 

Religievrede, predikten tegen de vrede met Spanje en waren mede betrok

ken in politieke massademonstraties. ( 246
). 

Uit een paskwil met betrekking tot de toestand te Gent in 1579 blijkt 

duidelijk dat Mr. Pieter Dathenus, de leider der calvinistische ministers 

in de stad, de bijzondere raadgever was van Jan Van 1-lembyse, die hij 

sterk moet hebben beïnvloed. ( 247
). In dezelfde bron, het paskwil van 1579 

(242) B. DE JONGHE. oe. IJ 448. 

(243) S.AG. Stadsrekeningen 1580 fol. 251-255-233 v0
, 1579 fol. 253. Keur'!-Reso

luliën fol. 565-566. Ook professor Alex Ratloo werd door de stad op zending 
naar Duitsland gezonden. S.AG. Stadsrekeningen 1583 fol. 388. De predikanten 
Joannes Bollius en Filip Andries vervulden eveneens zendingen. B. DE JONGI-IE 
oe. ll 339. Oe scholaster Adriaan Damman werd lid van het revolutionair 
comité du XVIII, Ph. BLOJ'vJMAERT. oe. 260. 

(244) A DESPRETZ. oe. 152. 

(245) B. DE JONGHE. oe. II 185. 

(246) B. DE JONGIIE. oe. IJ 187-168; A IJESPRETZ. oe. 148-155-186. 

(247) F. DE POTTER. Chronijcke van Gh,.rult oe. 282-283. Deze kostbare bron 
deelt ook de bondgenoten-predikanten van Dathenus mede : Jan Spiegel, <die 
menich quaet spreyl~ . .lacoh (Kimedoncius) cdie alle oproerc gheseyl~. Jan van 
Crombrugge, Picter I laegman. ~ B. DE .JONG! IE, oe. 11 168. 
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staat Pieter De Zultere vermeld als raadgever van Karel Utenhove. die de 

af gezelle Jan van Hembyse als voorschepen van Gent opvolgde. ( 248 ). 

Op dat ogenblik had de gematigde partij, dank zij Oranje, meer armslag 

gekregen op de radicalen en ultra-republikeinen in het stadsbeleid. ( 249
). 

Ongeveer vijf jaar later. nadat Hembyse gedurende een tijd opnieuw als 

dictator had geheerst. werd hij gearrt,sleerd wegens verraad en usurpatie, 

en alweer als voorschepen vervangen door Karel Utenhove. ( 250
). We 

mogen aannemen dat De Zultere toen opnieuw als raadgever van zijn 

vriend en voorschepen Utenhove fungeerde. I-lij werd door deze laatste 

zelfs verzocht een akte van verdediging op te stellen ( 251
) teneinde de 

radicale Calvinisten en consistarianen le weerstaan, die slechts onder 

strenge voorwaarden inzake de uiloefening van hun religie, vredesonder

handelingen met Famese wilden aanvaarden. ( 252
). Uit dit gegeven kan 

cimdelijk worden afgeleid dat voorschepen Karel Utenhove, vroeger Oran

gist ( 
253

), Parmist was geworden. I-lij deed inderdaad de reeds door 

Hembyse ( 253a) ingezette vredesonderhandelingen met de hertog van 

(248) F. DE POTTER. oe. 296. «Siet ooc dat hu(Utenhove) als mij (Hembyse) niet 

en verdoove Pieler D'l-looverdaghe die ghij (Utenhove) diemaal luwen raede 

beluickt>. Zie ook B. DE JONGHE. oe. ll. 177-178-179. Het is niet uitgesloten 

dat P. De Zultere is te vereenzelvigen met de Pieter Van der Haege die op 

25 april 1580 ontvanger werd van de Gentse XV man aangesteld door de 

magistraat en belast met controle over Gentse militairen en hun uitbetaling. 

Ph. BLOMl''lAERT. oe. 254. 

(249) A DESPRETZ. oe. 147-148-153. 

(250) 13. DE JONGI-IE. oe. 11 372 : Op 23 maart 1584. 

(251) Audenaerdsche Menge/;ngen, oe. 11 428. 

(252) 13. DE JONGHE. oe. ll 392. Op ::' mei 1584. Niet alle predikanten te Gent 

speelden in 1579-1584 onder een hoedje. Jacob Regius en Joannes 13olhus waren 

blijkbaar nicl van de clan Dathenus-l'vloded. 13ollius was Parmist in 1583. Regius 

betreurde het dat de gereformeerde tgcmeynte> zich te Gent met geweld had 

meester gemaakt van de kerken. 13. DE JONGI-IE. oe. ll 329 : GILLIODTS 

VAN SEVEREN. Relations po/itiques X. 522: R. VAN ROOSBROEK. oe. 

163. 

(253) F. DE POTTER. oe. 296. 

(253a) 13. DE JONGHE. oe. 11 358. In maart 1584. 
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Daar de val van Gent en de daaraan voorafgaande contacten met Parma en 

Oranje nooit precies werden belicht. past het wel deze even synoptisch te be

lichten. Reeds in augustus 1583, als gevolg o. m. van het feit dat Oranje 

mordicus Anjou, die door de Gentenaars als een tiran en een atheist werd be

schouwd, als landvoogd wou opdringen, was er reactie tegen Oranje ontstaan 

bij een groot deel van de Gentse leiders. De Gentenaars riepen hun gewezen 

dictator Jan van Hembyse, wie zij het voorschepenschap hadden opgedragen. uit 

ballingschap terug. Hembyse, die loen hij nog balling wa~ in de Palts, reeds 

onrechtstreeks contact had opgenomen met Farnese, de hertog van Parma, deed 



Pam1a, voortzetten. ( 254
). Dat De Zuttere, zijn raadgever, zijn opm1e 

deelde lijdt geen twijfel. Beiden moesten boeten voor hun vredespogingen : 

Utenhove werd in zijn leven bedreigd en door de fanatieke Calvinisten 

afgezet als voorschepen, De Zuttere werd eens te meer achter slot ge

draaid. ( 255
). 

Telkens de gematigde politici, de pacifisten erin slaagden meer poli

tiek gezag te verwerven in het Gentse stadsbeleid, stond de vredesapostel 

De Zuttere paraal om als advokaat van de verdraagzaamheid, als buiten

gewoon raadgever in religiezaken, diensten te bewijzen- ( 256
). 

DE ZUlTERE CALVINIST 7 

Is het mogelijk De Zutteres politieke gezindheid te schetsen, moei

lijker is het zijn godsdienstige overluiging te bepalen. 

op 5 maart 1584, gesteund door de Gentse collatie, officieel onderhandelingen 

met F arnese inleiden. Zijn voortvarendheid, die met verraad gepaard ging, had 

zijn ongenade te Gent voor gevolg. Zijn opvolger, de voorschepen Karel Utenhove, 

gesteund door de collatie en de drie >tadsleden, zette op 29 maart 1584 de 

onderhandelingen met Parma voort. l'vlaar deze bleven steken op het stuk van 

de vrije uitoefening van de Calvinistische religie. Trouwgebleven Orangisten, 

zoals Rijhove, die onvoorwaardelijk tegen onderhandelingen en wede met Spanje 

waren, en de radicale Calvinisten, gestuwd door hun ministers, riepen moord en 

brand. Op 2 mei 1584 besloot de collatie bij F arnese nog een poging aan te 

wenden inzake de gereformeerde religie maar toch <vrede te sluyten zoo het best 

doendelijk moge wezen>. De radicalen voerden echter een machtsgreep uit op 

15 mei, deden de wapenschorsing verbreken, de onderhandelingen stopzetten. 

Op 31 mei werd de strijd tegen Spanje weer opgenomen. Na de val van Dender

monde, dat in handen van Farnese kwam, en daar Oranje zelf op 2 september 

1584 geen gehoor gaf aan het laatste smekend verzoek der Gentse radicalen om 

ze militair tegen Famese bij te staan, aanvaardde de collatie, tot het uiterste 

gedwongen, op 11 september 158,1 de vredesartikelen van Parma. De vrede werd 

getekend op 18 september te lleveren. Van de vrije uitoefening van de Calvi

nistische eredienst was geen sprake. ll. DE JONGHE. oe. ll 343-335-358-337-

323-326-392-443-440-396-329-374. Ph. llLOMMAERT. oe. 330-331 ; J. NEVE 

DE MEVERGNIES. oe. 62; MEtv!ORIEllOEK VAN DE STAD GENT. 

Gent 1854, liL 72-84-85-91-92. 

(254) ll. DE JONGilE. oe. ll 374. Op 29 maart 1584. 

(255) Audcnaerdsche Mengelingen, oe. ll 428 ; 13. DE JONG HE. oe. ll 428 ; Ph. 

llLOMMAERT. V/. Kr. 331 ; Ut<·nhove wercl afgezet op 23 of op 25 juni 1584. 

(256) Wij vcrmoeden dat De Zutterc, nadat hij in 1579 niet geslaagd was in zijn 

examen tot predikant, door tussenkomst van zijn vriend Utenhove, die in augustus 

van helzelfde jaar voorschepen werd, de dasl> of taak werd locgewezen in de 

Geuzenunivcrsileit. I Iet w;"s blijkbaar een materiële vergoeding voor een morele 

en politieke medewerking. De beproefde vrienden htelpen elkander. 
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\Vas De l:':uttere toen hij in 1551 «uil oorzaken der religie» Gent 

verliet Lutheraan, Wederdoper, Calvinist ? ( 257
) Had hij zich, zoals 

zovele andere Protestanten door een of andere confessie of verboden 

activiteit gecompromitteerd ? 'V/ aarschijnlijk wel. Niet zomaar uit louter 

afkeer voor de wrede roomse repressie trok hij vrijwillig in ballingschap. 

Maar ove~ de protestantse banneling Pieter De Zuttere rept geen bron 

vóór 1557. Drie jaar later, in 1560, 'Nas hij in Oost-Friesland. nl. te 

Embden, waar de moederkerk was gevestigd waarnaar de «gereformeerden 

onder het kruis» zich voDmarnelijk richtten. Deze kerk vormde predikers 

die de «gemeenten onder het kruis» in steden over het hele Dietse land 

gingen leiden. ( 258
). Waarschijnlijk is het dat De Zultere met het doel 

minister te worden via Wezel naar Embden is gereisd. want daar pDogde 

hij voor het eers.t. voor zover ons bekend is, als predikant in de dienst 

der Hervormde Kerk te komen. \Vij zagen, waar De Zuttere nadien ook 

terechtkwam, te Leiden, Utrecht, Rotterdam of Gent. dat hij overal. als 

eenmaal te Embden. poogde een predikambt te bekleden. 

Men zou hieruit kunnen besluiten dat De Zultere Calvinist was. 

Maar hij stuitte bij de Calvinisten overal op moeilijkheden omdat hij geen 

of althans geen bevredigende attestatie kon voorleggen, of geen examen 

wilde afleggen. ( 2 ''
9

). l\len verweel De Zuttere dat zijn leer «vals en 

onzuiver» was, doordrongen van besmettelijke ketterse invloeden, dat hij 

door woord en schrift. handel en wandel aanstool gaf. verwarring stichtte 

en de nagestreefde kerkvrede ernstig verstoDrde. ( 260
) · Men verweet hem 

(257) Geruime tijd verwarde men Calvinisten met Lutheranen Pn VVederdopers. en 

eerst na het plakkaat van april I 550 treft men Calvijns naam aan onder die 

ketters wier werken op straf van dood verboden waren. PIRENNE. Gesch. u. 
Bclgie, 111 396. 

(258) P. GEYL. oe. I 439. 

(259) !I. Q. JANSSEN, /)e Kerkhetvorming in Vlaanderen. Arnhem 1868. p. 11-21!. 

liet gebeurde meer dan eens dat Protestanten zich als predikant in steden en 

dorpen in kerkdienst drongen en sommigen zelfs zonder aanstelling predikten. 

11. Q. JANSSEN. oe. 11-21!. 

(260) Al deze bezwaren en verwijten en degenen die erop volgen vindt men in 

H. Q. JANSSEN. Pelrus ]-[yperphrogmus, oe. van pag. 348 tot 366. Nu was 

zoiets geen abnormaal verschijnsel bij de Protestanten. Meer dan eens kwam 

het in de Hervormde Kerk zo in de Nederlanden als daarbuiten, tot heftige, 

spijtige redetwisten en pijnlijke ruzies en situaties, zelfs scheuringen, niet alleen 

betreffende de leer maar ook omtrent de beroeping der ministers. de kPrktucht 

en kerkban. De zaak Caspar Coolhaas te Leiden en het lamentabel dispuut 

tussen professor Thomas Erastus en Mr. Pieter Dathenus te 1-leiddberg moge 

daarvan getuigen. Te Gent zelf werden onder de calvinistische ministPrs onor

thodoxe kerkpraklijken geconstateerd die alarmeerden. De doopsgeschiedenis van 

Dr. J. Bollius in de predikherenkerk en de razende sermoenen der Gentse 
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nog dat hij de H. Sacramenten verachtte, de godsdienst zelf. en dat hij 

tegen de gereformeerde kerk bitter gestemd was. ( 261
). 

Uit deze klachtenlijst mag blijken dat De Zuttere in geen geval als 

Calvinist werd beschouwd en aanvaard. En daar was ongetwijfeld reden 

toe, ofschoon de Hervorming, het Calvinisme incluis, toen nog moeizaam 

naar gezagsverbondenheid en vaste criteria zocht. De Zultere was te 

onderlegd, te kritisch. te zelfstandig, kortom een te sterke persoonlijkheid 

opdat hij klakkeloo~ zou aanvaarden wat hem door de predikanten als 

vaste waarheden werd voorgehouden. 

Hij aarzelde trouwens niel ministers en consistarianen meer dan eens 

te verklaren dat hij het met hun doctrine. met de onfeilbaarheid van hun 

dogmata niet volkomen eens was ( 262
). en hij schaamde er zich niet voor 

naar andersdenkenden te luisteren en van hun denkbeelden datgene over 

te _nemen wat de waarheid dienslig kon zijn. ( 263
). De vrijheid van het 

menselijke denken en handelen, door de Calvinisten zozeer beperkt. was 

juist voor Oe Zultere een noodzaak. Üp die vrijheid was hij te zeer 

gesteld opdat hij ze kon prijsgeven. 

Was Oe Zuttere geen Calvinist te noemen, bepaald geen orthodoxe. 

en werd hij door de Calvinisten ook niet als een der hunnen erkend, 

men kan toch de vraag stellen : was De Zuttere geen Wederdoper ? 
Dat hij, die zoals we zagen, te Embden en te Rotterdam en wellicht 

ook elders, gemakkelijke omgang had met Doopsgezinden, zelfs deelnam 

aan een doopsgezinde godsdienstoefening, voor sommige denkbeelden van 

de Anabaptisten was gewonnen, lijdt geen twijfel. Het feit dat De Zuttere, 

waarschijnlijk in 1563, te Embden (2 66
) een herdruk deed verschijnen van 

"die Sloteh. het werk van de doopsgezinde Hendrik Roll wijst erop dat 

ministers tegen hun predikantenleider zijn daarvan voorbeelden. \V. TE 'vV ATER. 

oe. 133, 195. 2153. 206 : Ph. BLOM!'viAERT. oe. 253 : G. BRANDT. Kort 

verhaal der reformatie. oe. 664-666 ; P. FREDERlCQ, oe. 80 ; Algemene 

Geschiedenis der Nederlanclen, oe. IV 282-283 : 1-l. Q. ROGGE, Caspar 

Coolhaas, torn. 11. Zie voor andere gevallen : F. PIJPER. ]an Utenhove, oe. 

(261) W. TE V-/ ATER. oe. 206. Niet te verwonderen dat De Zuttere <bitten ge

stemd was als men weet hoc men de man vervolgde. hem daagde voor de 

inquisitiercchtbank. hem zijn geestelijke vrijheid ontnam en zijn dagelijks brood. 

Zie nota's 139-141-144-148. 

(262) Zie nota's 104-106-109-139. 

(263) Zie nota's 186-187. 

(265) I let leit dat hij gebroodroofd werd en op hoge ouderdom te Alf en lid werd 

van de liervormde Kerk heeft geen betekenis. De man dacht aan zijn laatste 

dagen. aan het leven van zijn gezin ir. ballingschap en was niet meer bij machte 
tegen onrecht en wraak le reageren. 

(266) Ch. SEPP. oe. 98. 
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zo De Zuttere niet alle ideeën van Rol! deelde, hij toch op zijn minst 

voor de man sympathie had. Rol! was een hoofdfiguur uit de eerste doops

gezinde broederschap en schreef «Van der wrake:» toen hij nog opging in 

de ophitsing van Jan van Leyden. Later keerde hij zich af van de revo

lutionaire initiatieven, verliet le Munster Jan van Leyden en Jan Mathijs 

en stierf in 1534 te Maastrich I de marteldood. ( 267
). 

Wat ongetwijfeld De Zuttere aantrok in «die Sloteb was dat Roll 

zich in dit boek een vijand loonde van alle vervolging, en dat hij niemand 

haatte om gelijk welk godsdienstig gevoelen. ( 268
). En indien het waar 

was, wat de Calvinisten le Leiden beweerden, dal De Zuttere het gebruik 

der H. Sacramenten had gekleineerd, dan was dit mede onder invlDed 

van Roll. In zijn «Sioteb berispte deze laatste inderdaad het verkeerde 

van diegenen, die de geest Gods aan zichtbare tekenen wilden binden en 

die de sacramenten en het uitwendig woord als werktuigen der goddelijke 

inwerking waardeerden. ( 269
). Merkwaardig mag hel ook heten dat Oe 

Zuttere. wal zijn lijfspreuk betrof. zich gedeeltelijk inspireerde op een 

uitlating van Hendrik Roll «al het oude moet opgeruimd worden». De 

Zuttere, veel gematigder en helemaal niet dweepziek maakte ervan het 

voorzichtige, diepdoDrdachte en wijze devies : 

Als beter can blycken 

Dat Dude sal wijcken. ( 270
). 

Dat De Zultere gekant was tegen het afleggen van eden te pas en 

ie onpas, ten voordele van de nieuwe religie en het nieuwe bewind. of 

ten nadele van de Spaanse koning, 2loals hij liet blijken tijdens zijn proces 

te Oudenaarde ( 271
), wijst op een doopsgezind standpunt. De Anabap

tisten die in vrede wensten te leven met hun geweten was het immers 

verboden ijdel gebruik te maken van Gods naam. ( 272
). Tenslotte valt 

(267) A. L. E. VERIIEYDEN. Gesch. der doopsgezinden, oe. 16-19-21. 

(268) ib. 99. Dit komt overeen met wat De Zultere in zijn confessie of geloofsbe

lijdenis verklaarde : <intra cujus avitae fidei septa ego me continere, neque ea 

transilire desydero, et citra omne amarulentum cum quoquam dissidium acceptari, 

bona omnium pace et concordia ex animo cfflagito, qucadmodum ego vicissim 

nemini in sua fidei divinae dono ct modulo, ullo pacto fraudi Rut praejudicia 

esse cupio. I-1. Q. JANSSEN. Petrus J-lyperphragmus, oe. 359. 

(269) Ch. SEPP. oe. 99. 

(270) V. VAN DER I-IAEGI-IEN. Bib/. Belg. Z 4 p. 12 en A. E. VERI-IEYDEN. 

oe. 21. De Zutteres devies in het Latijn luidde : teessent solita. dum meliora>, 

in het Frans : <cesse Ie vieux, s'il appcrt mieuX>. ib. V. VAN DER I-IAEGHEN 

oe. 2 I. 

(271) Audenaerdsche Mengelingen, oe. 11 427. 

(272) A. L. E. VERI-IEYDEN. De doopsgezinden Ie Gent (1530-1630) in <Llijdragerl 

lot de Gesch. en Oudh. (nov. 1943) Gent p. 124. 
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zijn vriendschap met Charles Utenhove, die na Calvinist te zijn geweest, 

\Vederdoper werd en die hij in schriftelijk verweer tegen de Calvinisten 

bijstond. aan te stippen. ( 273
). Evenmin als De Zuttere Calvinist was 

in de ware hetekenis van het woord was hij Anabaptist of l'-1ennist· Of

schoon de Cah·inisten zijn contact met \Vederdopers veroordeelden aan

zagen ze hem nochtans niet als een Doopsgezinde. Daarvoor is geen 

hron te vinden, en het einde van de man die in de Hervormde Kerk te 

Alfen zijn laatste dagen sleet pleit hier ook tegen, al verliest de houding 

van De Zuttere te Alfen haar ware betekenis, gelet op zijn hoge ouderdom 
én zijn materiële miserie. 

De Zultere verkeerde echter niet alleen met Calvinisten en Doops

gezinden, uit heel wal bronnen blijkt overvloedig dat hij ook contacten 

had met nog andersdenkenden, «zwevende geesten», Libertijnen en aan

hangers van Dirk Volckertsz Coomhert. ( 274
). Of De Zuttere zelf met 

dit boeiende, subtiele en zeer humane personage persoonlijk contact heeft 

gehad weten we niet. Het is nochtans mogelijk dat ze elkander hebben 

ontmoet in 1570 te Embden waar De Zuttere verbleef op een ogenblik 

dat Coornhert met een opdracht van Oranje naar Embden was gezon

den. ( 275
). Coornhert was bovendien bevriend met de rechtskundige 

Aegidius Van Albada, die correspondeerde met Oe Zuttere. Meer weten 

we niet. Maar de aantrekkelijke fascinerende vrije geest van Coomhert is 

in het werk van De Zultere alleszins voelbaar. Beiden maken gebruik van 

meestal dezelfde auteurs om hun stellingen of opvattingen te staven, bei

den streven naar een religieuze hervorming, al was deze niet precies 

dezelfde. ( 276
). Toch is De Zuttere nooit Coomhertist geweest. 

Oe eclecticus die Pieler De Zuttere was. de man die gesteld was 

op het vrij onderzoek kon zich nooit geheel en al thuis gevoelen in een 

kerk, een sekte, een partij. Hij puurde d(~ wijsheid waar hij ze grijpen kon· 

Hij distilleerde uit elke doctrine. uit elke bewering wat de waarheid ten 

goede kon komen. 

De hele wereld van de geest was zijn jachtterrein. 

(273) Ph. BLOMMAERT. Vl. Kr. oe. 334. Auclenaerrlsche Mengelingen, oe. 11 428 ; 

V. FRIS, Noles 138. f lij had ook goede betrekkingen met .fan of Hans Oe 
Rycke of Oe Rees, actief MC'nnist. 

(274) Uit het archief van de kerkeraad te Embden in <WERKEN VAN MARNIX
VEREEN.~ serie 111. deel I p. 15-17. 

(275) TEN RRINK. Dirck Volkertsen Coomlwrt en zijne wellevenskunst. Amsterdam 
1860 p. LXXIV. Coornhert was zeer bevriend met Oranje. ib. LXVI. 

(27ó) Te vcrgelijken V. VAN DER I IAEGHEN. l3ibl. Bdg. Artikel De Zuilere 
Z 6 p. 23. Z 7 p. 17 en Hrlikel Coornlwrt C 35 ; Chr. SEPP. oe. 117 en 
V. VAN DER J-1/\EGI-IEN. artikel Cornlwrt C 77. 
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DE ZUTTERE. DE VERZETSMAN 

De scherpe, vaak grove aanvallen der Calvinisten tegen De Zutteres 

denken en werk waren hoofdzakelijk gericht tegen 2'ijn geestelijke, al te 

klare openheid, zijn onverdragelijke vrijzinnigheid, zijn godsdienstig edec

lisme en zijn anti-dogmatisme, die indruisten tegen hun doctrines. ln de 

Hervormde kerk was vrijheid van gedachtenleven al zo min toegelaten als 

in de strengste katholieke landen. De predikanten en consistorianen, zij, 

de uilverkorenen Gods, de hoeders van de rechtzinnigheid en het zedelijke 

leven, achtten met De Zuttere hun naam en faam op het spel gezet, 

gezag en discipline ondergraven en hun ideaal van de theocratische staat 
geschonden. 

In deze strenge geestelijke calvinistische burcht heeft De Zuttere, tot 

de verguizing eD. de diepste armoe toe, inderdaad bressen wiilen schieten. 

Vooral tegen hun moordende onverdraagzaamheid (2 77
) is hij, met alle 

middelen waarover hij beschikken kon, krachtig opgestaan. 

l\1aar De Zuttere heeft niet aileen tegen de Calvinisten de kloeke 

vrijheidsstrijd gestreden. In de benauwde Nederlanden wriemelde het toen 

van gemeenschappen en sekten, de ene groter dan de andere, die over 

geloof en vrijheid, staat en maatschappij eigengereide en eigenwijze denk

beelden huldigden en wetten voorschreven. ( 278
). 

{277) Zelfs hun hoogste geloofsgczagdragers als Calvijn schrokken voor geen moord 

terug. <Zo Servedes naar Geneve komt, schreef Calvijn aan zijn vriend Farel, 

zal ik niet gedogm, indien mijn invloed iets vermag. dat hij levend van hier ga>. 

E. RENAN. Etudes d'hist. réÎigieuse, Pnris 1858, p. 346. Oranje, de Calvinist. 

vervolgde diep met zijn haat de \\' ederdopPrs en de Libertijnen, die hij poogde 

uit te roeien. J. VAN WESENBEKE. Van den sta et ende wort ga nek der 

F?.e/igie in Neder/on!, p. 185. Marnix van St. Aldegondc, de latere burgemeester 

van Antwerpen, Oranjes rechterhand, vertrouwde zijn vriend van Albada toe 

dat hij geenszins afkPrig was van het <Vermant'n, bestraffen, doden van personPn 

die uit Gods woord van heiligschennis overtuigd niet wilden terugkeren van 

hun weg>. Chr. SEPP. oe. 156. Te G<>nt had de calvinistische gemeente door 

geweld zich meester gemaakt van de roomse kerken, van het onderwijs en het 

beleid \an de stad, en tiranniseerden de Katholieken en al diegenen dte hun 

gezag niet wilden ondergaan. tot verbanning en terechtstelling toe. Ze beheersten 

ook het burgerlijk en zelfs het economische leven, weigerden de Katholieken 

hun eredienst te laten uitoefenen en aan de Wederdopers een kerk toe te 

staan. Ph. BLOMMAERT. oe. 2ïï-2ï8-242-252-258. R. VAN ROOSBROEK. 

oe. 163. En ze hielden er <'<'n inquisitieraad op na. Ph. TILOI\1l\1AERT, oe. 

252-258. 

(278) Lutheranen en Marlinisten. Loïsten en Libertijm•n, Zwinglianen, Sociancn, Sa

cramcntariërs, Anabaptisten verdePld in l\1Plchioristen. l\1ennonit'ten of J\'lpnn!s

ten. David Jorisen, e. a. 
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Sommige sektarissen waren bijzonder intolerant. Het Anabaptisme van 

l\1elchior Hofman veroordeelde en verwierp tegelijk Kerk en staat, was 

gekant tegen de priesters. de rechtbanken, de eigendom, enz. ( 279
). Be

paalde Liberlijnen beweerden God te dienen door de Katholieken te do

den· ( 280
). Schier aile kerken en sekten bevochten verwoed elkander, de 

Lutheranen en de Anabaptisten de Calvinisten en omgekeerd. de Zwinge

lianen de Mennisten. de Lutherianen de Zwinglianen, de Calvinisten de 

Libertijnen, enz. ( 281
). Tenslotte bestreden en bestookten de Calvinisten 

tlkander. ( 282
). En er waren tenslotte nog de meest on verdraagzamen van 

allen. de Roomsen van gisteren, zij die ontelbare martelaars naar de brand

stapel sleepten of die met het zwaard. de galg en de put de belijdenissen 

der ketters smoorden. en de Katholieken van morgen, zij die een oud rijk 

van eeuwen kerk en geloofsvervolging hoopten hersteld te zien. 

Onder al deze gelovigen. orthodoxen en heterodoxen, sektarissen. 

confessionelen, Libertijnen. zoekers. dwepers en zovele anderen die met 

zichzelf en anderen begaan waren. vaak zichzelf kwetsten en anderen 

onnode veroordeelden en vervolgden, heeft De Zuttere gepoogd klaarte 

te verspreiden in de duisternis. opdat de mens door geestelijke bezinning 

lol zichzelf en tot Christus zou komen. 

Hij deed dit in de omgang met andersdenkenden, in zijn sermoenen. 

en nog het best en met gevoel voor takt in zijn geschriften. 

Waardig, zonder iemand in het bijzonder le viseren, zonder een toe

~pelmg op een bepaalde kerk. sekte of partij, geestelijke drijver of schrijver, 

sprak hij lot al wie hem maar horen wilde. tot al diegenen die geestelijk 

of godsdienstig in de klem zaten. tot de schijnheiligen, tot de onverzoen

lijken toe. 

(279) H. PIRENNE. Gesel!. v. Re/gie 111. 331. Hofman en zijn volgelingen waren 

echter meer theoretische dan praktische revolutionairen. ib. 332. 

(280) A. L. E. VERIIEYDEN. Gesel!. cler cloopsgezinclen, oe. 19. Sommige Protes

tanten veranderden niet zelden van rehgiestrekking. Gillis Van Aken en zijn 

aanhangers war!'n eerst ijverige leerverspreiders van l.uther en streden nadien 

in de rangen dC'r WPdPrclopNs. CalvinistPn werden MPnnisten. enz. A. L. E. 

VERHEYDEN. oe. 20 : Ph. 11LOMMAERT. oe. 334 : FRIS. Notes oe. 138. 

Te AntwerpPn florPerden hPterodoxe sekten - eersl hel <Kruis der Liefde> 

van Hendrik Niclaes. naderhand de aanverwante sekte van H. J. Barrefeit ; 

sekten die 7.ich enigszins boven de gevestigde herken plaatsten en die per se niet 

uekanl waren tegen het Katholicisme en Protestantisme. L. VOET. Antwerpen, 

centrum van humanisme in <Stuclieclagen 11>. Antwerpen 1961. p. 70. 

(281) A. L. E. VERIIEYDEN. öc. 151-82 : 11. TER HAAR. De geschiedenis der 

kerkheruorming in to/ereelen 1854. p. 181. Zie ook het Liber Concordiae van 

Frankfurt. 

(282) W. TE WATER. oe. 195: F. PI.JPER. oe. 250-145. Zie ook <WERKEN VAN 

DE MARNIX-VER.> oe. en de hoger geciteerclc Gentse kronijkschrijvers. 
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De Zultere beschouwde alle mensen als broeders, of zij nu recht

zinnige gelovigen waren, apostaten, ketters. ofwel ongelovigen of godde

lozen. In een tijd waarin met het geloof werd gedweept en vaak ook 

werd gesold. in een tijd waarin iedereen wenste op zijn waarheid te staan 

met verachting van elke andere, was deze beschouwing van De Zultere 

bijzonder edifiërend. Ze strekte hem lot eer. 

Voor De Zuttere was het geloof een gave Gods en een licht. en 

wie die gave en dat licht niet bezat kon uiteraard ook niet daarom ge

straft worden. Niemand kon heer zijn over het geloof van een ander, daar 

dit geloof komt van God. die alleen in het diepste van 's mensen hart 

kan kijken. Vrij moel het de mens staan te geloven wat hij wil, zoals elke 

mens slechts «op eigen wil» van zijn ongeloof kan genezen. De Zuttere 

was de oude moraal indachtig dat men streng andermans geloof en over

tuiging moest eerbiedigen, wilde men het recht verwerven voor zijn eigen 

geloof eerbied op te eisen· Werpt eerst de balk uit uw oog, noteert 

De Zuttere, vooraleer gij toeziet om de splinter te halen uil het oog van 

uw broeder. 

Evenals het geloof was voor De Zuttere 's mensen geweten een licht 

Gods in de duisternis van het leven. Het geweten was de wet Gods 

gegrift in elke mens, en een tuchtmeester, waaraan iedereen had te ge

hoorzamen. Het geweten was voor elke mens de opperste rechter over 

al zijn handelingen, en niemand lenzij God. van wie elkeen zijn vonnis 

had te verwachten, had andermans geweten te oordelen of te veroordelen. 

Tenslotte pleitte De Zultere met ongemene warmte ten behoeve van 

al diegenen die leden, die vervolgd werden, en van diegenen die nog 

vervolgd zouden worden. Hij was de overluiging toegedaan dat de geest 

niet mocht bedwongen worden. «Aiso seg icb, noteert De Zuttere, «dat 

ni(!mant en behoort bedwongen te worden ghelijck dat Godt niemand en 

dwingt lot gehoorsaemheyt, want bedwongen worden ende met sijnen 

eyghen wille doen sijn twee dingen strijdende tegen malcanderen. De wille 

de wijle hij vrij is can wel gepersuadeert. overstreden ende verrnaent wor

den, maer niet bedwongen». (m). I-let zwaard, het bloed van goddelozen 

en verdwaalden zuivert noch verandert het geloof, baat noch heiligt de 

kerk van Christus. En bijbels luidt het nog : houdt van uw vijanden I 
Wil niet oordelen en gij zult niet geoordeeld worden, wil niet verdoemen 

en gij zult niet vervloekt worden, want met hel oordeel dat gij oordeelt 

zal men u oordelen. 

(283) We verwijzen voor de hoger weergegeven ideeën en aforismen van De Zuttere 

naar eSaechtmoedige tsamensprekinglw>, p. 1 en 2 van het titelblad, pg. J 3, 

f-.1 5. H 4. B 5. C 3 C'n passim. naar cEC'n corte vervatinghc> pag B, B 4. B 3 

en passim. naar cEyne korlC' .... undPrwisung) pag A 4. D 4. F 4 en passim. 

Zie ook Awlena<'rclschc l'Tenge/ingen, oe. 11 429. 
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En om De Zuttere ten voete uil le tekenen. nog dit enige diepdoor
dachte. mensrichtende citaat doOl' De Zuttere ontleend aan de eerste 

brief van Paulus aan d(, Thessalonicensen : «Onderzoekt en beproeft alle 

dingen. kiest en behoudt het goerte». ( 284
). 

PIETER DE ZUTTERE IN ZIJN TIJD 

Hoe moet De Zuttere als mens en als apostel van de vrijheid in zijn 

groteske tijd van hartstocht en bezetenheid. van dweepwcht en barbaars

heid worden gesitueerd ? 
Met zijn dromen van verdraagzaamheid stond De Zuttere beslist niet 

alleen. Lang voor hem heeft Erasmus voor vrijheid van geweten en geloof 

in bepaalde zin geijverd ( 285
). zeker met evenveel klem als Oe Zuttere· 

i'1aar men kan de humanist Erasmus op heel wat legenstrijdigheden he

trappen. Ofschoon hij het folteren afwees keurde hij niettemin de repressie 

van de ketters goed. ( 286
). Ofschoon hij een ogenblik Luthers pogingen 

gunstig onderstreepte verloochende hij nadien de Hervorming en tot zekere 

hoogte zelfs het humanisme. ( 287
). Altijd is hij voorstander gebleven van 

een staatsgodsdienst ( 288
) en men begrijpt wat dat. voor de Katholiek die 

Erasmus is gebleven, toen had te betekenen. Ook de andere Katholiek 

Cassander, die een tijd te Brugge en te Gent de Theologie en het kanoniek 

recht onderwees ( 289
) en meer tijdgenoot van De Zuttere was dan Eras

mus. ijverde voor verzoening tussen Roomsen en Protestanten. ( 290
). 

Wegens zijn tractaat «de officio viri pii» werd tegen hem heel wat kabaal 

geschopt. Maar Cassancler, die inzake geloof en religie oordeelde dat enige 
dwang mocht en moest toegepast worden ( 291

), ging nog in 1563 en 1565 

lelijk te keer tegen de Doopsgezinden. ( 292
). 

(284) P. DE ZUTTERE. Een corle vervalinghe enz. titelblad : , Praevet al. ende 
dat goet is, behoudt : schouwt alle quaede schijn>. 

1285) I-I. PIRENNE. I-list. de Belg. IV. 285. P. DE ZUTTERE. Saechtmoedige 

t.<amensprekinghe, p. M 4. 

(286) P. FREDERICQ. Corpus docum. IV. 130-161. 

(287) HUIZINGA. Erasmus, Haarlem 1936 p. 205 ; A. ROERSCH. La correspon
dence de Nicolas Alolus in <I-lande/. Maalsch. Gesch. en Oudheidk. Gent 
11 6 jaarg. 1903, n° 7 p. 306. 

(288) H. PIRENNE. oe. IV. 319. Erasmus streefde er naar de 'katholieke theologie 
te doen vcrvangen door een logische vcrklaring van de H. Schriften. I-lij wilde 
een rationalistisch Katholicisme. 

(289) F. PI.JPER. /on Utenhove oe. 7. Wellicht ontmoetten Casander en De Zuttere 
elkander voor deze laatste omtrent 1550 uitweek. Chr. SEPP. oe. 135. 

(290) Historie van br. C(Jrne/is Adriaens (1640) I. 229. 

(291) Chr. SEPP, oe. 13(,; PIRENNE. Gesch. v. Belg. lll. 378. 

(292) PIRENI\:E. Gesch. v. Belgie 111. 334-335. 
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Naast deze katholieke humanisten en nog enige anderen van onder

geschikt belang waren er ook Protestanten humanist. Van al deze Pro

lestanten uit het noorden was ongetwijfeld Dirk Volkertsz Coomhert, over 

wie we reeds een en ander mededeelden, én de felste én de grootste én 

sterkste persoonlijkheid. Zoals De Zultere voelde hij zich aan geen kerk. 

geen sekte gebonden. ( 293
) · Daar kwam bij dat hij in alle doctrines én 

goed én kwaad zag. ( 294
). «Leeft met aandacht» schreef Coomhert, «<or

deelt met kennisse ende houdt u aen den waerheyt, ook aen Jesurn Chris

turn, ende niet aan H.N .. aen H . .J. noch aen gheen menschen, ende daer

omme ooc gheensins aen mij. die ooc een mensche ben». (295
). 

Coornherts hele leven was een critiek, een protest. een vlammend 

pleidooi. Met woord en schrift kantte hij zich tegen predestinatie, voor

oordeel. schijnheiligheid. laster. leugen en vervolging en vooral tegen die

genen die andermans geloof wilden beheersen. 

Elck wil des anders gheloof regeeren 

Dit doen, diemen voorrnaels sach leeren 

Dat sulck den christen niet betaemt 

Maer so ootmoedich was haer gedacht 

Alst noch onder 't Cmys lach sonder macht 

Nu lhoonst syn macht onheschaemt. (2 96
) 

l\1et deze «pacifistische» ( 29
;) protestant ( 298

) uit het Noorden heeft 

Pie!er De Zuttere, de verdraagzame Protestant uit het Zuiden zeer veel 

gelijkenis. Beiden waren theologen, een tijd drukker en ze gingen gerede

lijk met andersdenkenden om. (2 99
). Beiden werden met laster overladen, 

gearresteerd en gevangen gezet. in ballingschap gedreven waarin ze ook 

stierven. Beiden ook streden als het ware op eenzelfde front en hadden 

(293) V. VAN DER l-IAEGI-IEN. Bib/. Belg. Artikel Coomhert, C 69. Coomhert 
bekende zelf <in geen kNcke of secte (zich) begheven (te hebben)> tb. I-lij was 
ervan overtuigd dat N zovele vcrschillende meningen en gPloven waren als 
Nvnn uitleggers bestond!'n. V. VAN DER I-IAEGt-IEN, Bib/. Belg. artikel 

Coomhert C 79. 

(294) ib. c 102. 

(295) D. V. COORNHERT. SpiegPikPn. Amstmlam 1581. Voorrede. 
(296) D. V. COORJ'\I-IERT. Van de toelntinghc ende Decrele Gorles bedenckinghP. 

Coupletten 9 tot 11 van de verzf·n <aPn dPn leser>. 
(297) Coornhert noemde zichzelf pacifist in een van zijn stukken. V. VAN DER 

HAEGI-IEN. oe. C 119. 

(298) J. Ten Brink getuigt van CoornhPrt dat htj een waarachtig Protestant was diP 
in de 1-1. Schrift ePn onfeilbaar wethoek zag. J. TEN fiRlNCK. Dirck Volckert

sen Coornhert en zijne wellevcnskumt. Amsterdam 1860, p. XXV-XXII. 
(299) V. VAN DER I-IAEGHEN. oe. Coomlwrt C 91 Pn <WERKEN VAN DE 

MARNIX-VEREEN.>. serie lil. deel I. p. 15-17. 
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.,rotendeels dezelfde vijanden : de onwetendheid, de heerschappij der 

dogmen, de Verknechting van het geweten ( 300
}, de geloofsdwang, de 

ketterjagers en de kett erdoders. ( 301
). 

Al had De Zuttere wellicht noch de zwaarwegende breeduitgeworpen 

cultuur van Erasmus, noch de sprankelende spirit, de gespannenheid en 

de literaire gaven van Coornhert. toch was hij als vrijdenker in de brede 

betekenis van het woord. als onvermoeibare en onwrikbare vechter voor 

vrijheid en onvermengde verdraagzaamheid niet alleen de gelijke van Coom

herl. maar groter dan Erasmus met al zijn scmpules, restricties, verlooche

ningen en afzweringen. ( 302
). 

Als men weet hoe hoog de humanisten Erasmus en Coornhert staan 

i'langeschreven en nog steeds graag tot stichting worden aangehaald, en er 

over De Zuttere ternauwernood met een woord iets wordt gerept of 

geschreven, dan blijkt het duidelijk dat De Zuttere een miskende figuur 

en een miskende persoonlijkheid was. 

In de rij der voortreffelijke en verdienstelijke Vlamingen, aan de ire

nische Pieter De Zuttere de plaats en de eer geven die hem toekomen, 

mag het besluit betekenen van deze synoptische revelerende historische 

bijdrage. 

Voor de man die in de duisternis van zijn tijd en van alle tijden 

het licht ontstak op het menselijke geweten, zijn potentie, zijn kracht en 

zijn verantwoordelijkheid. 

Voor de man die in de bittere, nooit aflatende strijd der ideeën en 

gevoelens royaal. wijs en moedig streefde naar de losmakende vrijheid 

( 300) Coornhert onderschC'idde twee soorten gewetens, het ene zeker, het andere niet. 

Het eerste was g<'put uit de ervaring. het tweede kon leugen van waarheid niet 

onderscheiden. V. VAN DER HAEGHEN. Bib/. Relg. oe. C 95. 

(301) Zie P. DE ZUTTERE. Saechtmoedige i.<amensprekinghe en Eyne ... korte under

wisung... Pn een Korte l.eerung wie dat marter gheen christen maecl. Voor 

Coornhert. zie V. VAN DER HAEGHEN. Tlihl. Belg. oe. C 39-77-78-104-

119-123. 

( 302) In tegenstelling met Erasmus, die reeds als augustijnermonnik vanwege aartshertog 

Filips de Schone een beurs g<'noot om aan de Universiteit te Leuven te studeren 

en als raadsheer een ~age van de jonge Keizer Karel. in tegenstelling met V. 

Coornhert die de persoonlijke vriend en dienaar was van de Prins van Orunje 

werd De Zultere nooit in de gunst opgenomPn van of beschermd door een vorst 

of prins. Slechts stPunend op eigen krachten en worstelend tegen een stP<'ds 

w<'d<'rker<'nde nijp<'nd<' armo<'de heeft De Zulterc, de theoloog en humanist, zijn 

leven moeten opbouwen. zijn ideeën moel<'n propageren en 7ijn moedige vrijheids

strijd moeten voeren. Zie J. TEN BRINK. Dirck V. Coornh .. rt Pn LE CHANOINE 

DEHAISNES. lnvenlaire, sommaire des Arc/1. rl6pnrtem. antérieurs à 1790. Nord 

Arch. Civiles. sPric B. Chambr<' des compies de Lille. 1881. t. IV 306-309-

367-369. 
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van de geest en van het woord en, die door zijn handelingen luidop de 

dialoog en de coëxistent ie poneerde, 

Voor de man die onvoorwaardelijk met de inzet van zijn leven en 

zijn persoonlijk geluk. voor zijn broeders, de mensen, waarde en waardig

heid opeiste, 
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Voor de Gentse broeder Pieler Oe Zultere, gheseyt Üverdhage, 

Een eresaluut. 

Dr. Paul ROGGHÉ 



PIETER ANASTASIUS DE ZUTTERE 

PIETERZOON 

BEKNOPTE EN PROVISOIRE LIJST 

VAN ZIJN PUBLICATIES 

Apologia ( brevis). (Geciteerd door dr. Chr. Sepp, drie evangelie-dienaren. 
Leiden. 1879, p. 113). 

Beweerung ( eyne korte schriftelicke) Van dal beginsel vnd afkomst der 
meschen sielen ... 

Bekantenisse ( eyne). wie dal man tot heylicheit... kommen mag ... 

Bekentenisse ( eyn grondelicke vnde seer vnderscheyden) van die slerffe

licheyt md vnslerffel icheyt der sielen. 

Bericht ( eyn kort) vm to kommen tot den waren gehoor dess leuendigen 

\Voirdts Gots .. · .Jtem eyne bekantenisse, wie dat man tot heylicheyt. .. 

kommen mag, geschreuen an eynen sludenl lot Heydelbergen. (Em

den, P .. A. de Zuttere). In-8". get. P. H. G. Datum den . 30 . lul ij . 

Anno . 1560. E. G. 1. S. 
Bewysung ( eyne korle) mit die getuygenis der heyliger Schrift, hoe c.lz 

alle rechte gelouige der sunden gestoruen sijndt, vnd jn Christo 

warachtich leuen... Item eyne ... varbilde ... van eynen lijdsamen 

minsch .. · _... Noch eine vermanung tol sleruen ... zonder datum 

(Emden. P.-A. de Zutlere). ln-8". 

Chrislo (van) den Heere, den sone des menschen. (Geciteerd door dr. 

Sepp, drie eua.ngelie-dicnaren... p. 108). 

Forme ( eene) ende maniere des coniugalien in nederduytsch ende fran

soys.·. Vn formvlaire des coniugaisons flamen-françoyses ... de nouueau 

corrigé & uugmenlé par P. A. H. G. Rotterd., D. ~1ullem, 1576. 
ln-8". 

F ranck van Weirdt ( Séb.), eyn brieff ... tho sijnen vriendt Johan Cam

paen.·. Jtem ... eyn ander brief des seluigen ... door begeire va Joan 

Bekesteyn... ( Emden, P.-A. de Zultere). ln-8". 

Üp hel einde van de eerste brief : Datum /o Straesburg den iiii

Februarij, Anno 1541. Vertaald en gepubliceerd door de Zutlere. 

Franck van W eirdt ( Séb.), .. · eyn ... brief ... gheschreuen ... an ellicken 

in der Eyfelt, door begeire va Joan Bekesteyn ... 

Gwalter (Rad.). der Antichrist. Eyne korte, klare, en eyualdige (sic) 

bewijsung in vijf predieken begrepen... ( Emden, P.-A. de Zultere). 
ln-8"· 

Vertaald en gepubliceerd door de Zullere. 

! I is lor ia de Serveto el ejus morte. (Ms. geciteerd door Chr. Sandius, 

bibliothcca anli-lrinilariorum. Freislad [Amslerd.], 1684, p. 7). 
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Leerung ( eyne korte) wie dat alle geloouigen jn Christo... hitz.e vnd 

kalde lyden, vnde steruen moeten... Jtem·. bekentenisse van die 

sterffelicheyt vnd vnslerffelicheyt der sielen. Jtem van die vnsterffe

licheyt Christi. .. .!tem ... van dat beginsel vnd afkomst der meschen 

si el en... ( Emden, P.-A de Zuttere). ln-8". 

P. ]-/. G. Anno, 1563. 

Leerung ( eyne korte). wie dat marter geyn Christen maeckt... 

Onderwijs (een cort), waer door men na die hoochste trauwe der con

scientien ... cornmen mach ... 

(Rol [Henri] ) , die slotel van dat secreet des nachtmaels... dor eynen ... 

Ao 1536 [ 1534] verbrant tot l\1ästricht, al nu verbetert. .. (Emden, 

P.-A. de Zultere). ln-8°. 

Tweede uitgave, gepubliceerd door de Zuttere. 

T samensprekinge (een saechtmoedige) van Cephas ende Arnolbius ... 

Door den aucleur selue vvt den latijne in nederduytsch gheste!t. 

(Gent, G. Manilius). ln-8°. 

Üp het einde : Den 17. /unij. Anno. 1581. Binnen Gendt, 
p. A. J-1. G. 

Hetzelfde werk vertaald in het Latijn. 

\Vtlegginge van den brief tot den Romeynen. 

V nderwisung ( eyne korte vnde eynvaldige) ... of man oock las tere, ordey

le, vnd schelten sal. tegen die ongeloouige seclen, vnd gotslasteraren ... 

Jtem eyne korte leerung, wie dat marter geyn Christen maeckt... 

( Emden, P.-A. de Zultere). ln-8°· 

Op het einde van het eerste geschrift : P. IJ. G. _. A. 
\V ..... op het einde van het tweede : P. f-1. G. 

V nslerffelicheyt (van die) Christi vnde der vnchrislenen· .. 

Vermanung ( eine) tot sterven vnd eyne troostung in allen lyden ... 

Vertooch (een cort) ende vriendelijcke vermaeninghc lot alle liefde des 

paeys. (Zie : Audenaerdsche mengelingen, uitgegeven door L. van 

Lerberghe en J. Ronsse, ll, p. 426). 

Veruatinghe (een corte) ende begrijp van eender predicatien, ghedaen ... 

den xxvij· Decembris ... lot Embden ... 1573... (geuolgd door) : Een 

cort onderwijs, waer door men na die hoochste trauwe der conscien

tien... cornmen mach.... (Gent, G. Manilius). ln-8°. Dit werk is de 

geciteerde «Apologia Brevis». 

Varbilde ( eyne schoone) .·. van eynen lijdsamen minsch der die stmden 

mit Chrislo gestonwn (sic) is ... 
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OPENBARE WERKEN 

IN HET ~11DDELEEU\VSE EEKLO 

( 1403-1500) 

In de stadsrekeningen van Eeklo. bewaard in het Rijksarchief te 

Bmssel. komen er heel veel gegevens voor in verband met uitgaven voor 

openbare werken zodat het mogelijk was een studie te maken van hetgeen 

er op gebied van openbare werken uitgevoerd werd in een «smal» stadje 

zoals Eeklo in de l'vliddeleeuwen. Onder openbare werken verslaan we 

de werken voor waterYoorziening, het aanleggen en onderhouden van we

gen en waterwegen, van bruggen. het aanleggen van een kaai te Rave

school. Daarnaast hebben nog een rubriek voor de openbare gebouwen 

zoals de halle en het vleeshuis. \Vorden hier niet behandeld : de 

bouwgeschiedenis van het stadhuis ( 1 ), en het graven van het Leiken. ( 2 ). 

WATERVOORZIENING 

Een belangrijk probleem voor de middeleeuwse samenleving was de 

voorziening in drinkwater. Te Eeklo werd dit probleem opgelost door het 

aanleggen van putten. Sommige pulten waren in hout en andere in meer 

duurzaam materiaal zoals baksteen. In de rekening over het jaar 1413-

1414 noleert men verschillende uitgaven voor het maken van een steen

pul. ( ~). Het is waarschijnlijk de eerste steenpul die in Eeklo gebouwd 

werd. want in de voorgaande rekeningen is er geen sprake van. De put 

(I) In het volgend jaarboek hoop ik een artikel te wijden aan de bouwgeschiedenis 

van het stadhuis van Eeklo. 

(2) Van de hand van de heer A. De Vos verschijnt binnenkort een ~tudie over de 

lokale scheepvaart te Eeklo in het tijdschrift cPro Civitate> uitgegeven door het 

Gemeentekrediet. Daarin wordt uitvoerig gehandeld over het ontslaan en het graven 
van het Leiken. 

(3) ARA-RK (Algemeen RiJksarchief Brussel - Rekenkamer) 34362 f" 4 v0 en f" 5 r0
• 
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werd gedolven door Jacob Alveric en Jan De Smet. ( 4 ). Onderaan op 

de bodem van de put werd een wiel gelegd. ( 5 ). De metsers gebruikten 

5500 stenen voor het metsen van de ring. ( 6 ). Voor het vermetsen van 

de steen werden 7 voer kalk gebruikt, die uil Gent en Brugge gehaald 

werden. Daarbij kwam dan nog vier voer leem. (1). Jan De Vulre 

<<cochte te Ghenl twee grote sleenen te doene an desen pit». \Vaartoe 

die twee stenen dienen, wordt niet uitdrukkelijk vermeld. Het zijn waar

schijnlijk dekstenen die de gemetste wand bekronen. Het waren koste

lijke stenen : respectievelijk 4 p. 10 s. par. en 5 p. 3 s. par. Miehiel 

Gansterman en zijn kind «wrochten ende maetsen» 6 dagen aan die put, 

Lamsin Gansterman 3 dagen en Pieler Gherolf 2 dagen, terwijl Sijmoen 

Andries 6 dagen diende- De totale kostprijs, daarin vervoerkosten en 

drinkgeld begrepen, bedroeg 54 pond par. 

Het volgend jaar wordt de put verder afgewerkt : men plaatst een 

«overdee» over de put, die bekroond wordt met twee «vaenkens>. ( 8 ). 

Tenslotte wordt het wiel en de kettingen aangebracht zodat de waterput 

behoorlijk kan werken. ( 9 ). Pi eter Van den Hende «wrochte anden voor

seiden pit omme lwerc up te steilene twee daghem en kreeg daarvoor 

12 s. par. Later zal het «overdec» nog met schaliën gedekt worden. 

We weten niet waar die steenput gelegen is, maar we vermoeden 

dat het op de markt moel zijn. Te meer daar in latere teksten altijd sprake 

is van de steenpul op de markt. 

(4) ARA-RK 34362 f" 4 v0 
: <item om dieswille dat begheeren was van den ghe

meenen ende van der wet so dat besteet was le makene eenen pit te delvene 

an Jacob Alveric ende Jan De Smet>. 

(5) ARA-RK 34362 f" 4 v0 
: <item twiel coste te makene dat onder in den pit 

leeght an Jan Van Criekerbeke>. 

( 6) ARA-RK 34362 f" 4 v0 
: dtem waren ghecocht lieghen 'vV illem Dr. Ketelboetere 

ander alf duust stecnen>. 

<item waren ghecocht tdesen pitte lieghen Jan 'vVante iiij duusl sleenen>. 

(7) ARA-RK 34362 fo t1 v" : <Item Jans Blanckacrt waghene was omme tcalc drijc 

waersten eens te Brugghe ende twee waersten te Ghent>. 

<Item noch gheaelt twee voeder te Ghenl>. 

<Item was ghebrocht tdesen pitte vier voeder leems van Jan Scacrpinghe>. 

( 8) ARA-RK 34363 f" 8 v0 
: <Item zo was besteet te makene an Arent Badleleer 

temmerman een overdec anden pit ende een wiel>. 

dtem waren ghemeact twee vaenkens op 't voors. overdeC>. 

(9) ARA-RK 34363 f" 8 v0 
: cltem was besteet te makene eene ketene ende twee 

hemers an meester Jan den Clerc ende hadde twee groten van den ponde ende 

wouch 220 pond>. 

192 



Die steenput moel veel gebruikt :zJijn, want in 1418 moet de ketting 

reeds hersteld worden. De steenput hijgt dan reeds de naam van fontein. 

Het ophaalmechanisme wordt volledig opgeknapt. ( 10
). Nog in datzelfde 

Jaar voert Joris Pisise eveneens herstellingen uit aan de fontein. ( 11
). 

Üp de hoek van het Schoolstraatje treffen we ook een waterput 

aan, die in 1416 ingevallen en gebroken was. (1 2
). De put wordt hersteld 

door de gebuurte. maar een gedeelte van de kosten wordt door de stad 

gedragen omdat «de voors. pit slael ten orbare van hemlieden ende van 

der stede». Die waterput was dus een aangelegenheid van de gebuurte 

en van de stad, terwijl de steenpul op de markt uitsluitend op kosten 

van de stad onderhouden werd. Diezelfde gemeenschapszin komt ook 

goed lot uiting tijdens de droge zomer van 1420. ln vier gebuurten, Boe

Jare, Oostendeken ( Stalionstraat), Potterstraat ( Kaaistraat). en de buurt 

die Veldekens paalt, worden «waterscepen» gedolven ( 13
), waarbij veer

tien bomen gebruikt worden. ( 14
). Die «waterscepen» moeten waarschijnlijk 

als een primitieve drinkplaats aanzien worden. 

DE WEGEN 

a) Oe toegangswegen tot de stad 

Veel geld en zorg wordt besteed aan het onderhouden van de toe

gangswegen tot de stad. Het merkwaardige daarbij is dat slechts een 

bepaalde soort wegen bijna een jaarlijkse herstelling behoeven, terwijl de an

dere bijna nooit dienen gerepareerd te worden. De Antwerpse heerweg, die 

dwars door Eeklo loopt, komt niet voor in de kategorie van de «quaede» 

wegen. terwijl de wegen die naar het Noorden en het Zuiden lopen, 

voortdurend in de rekeningen voorkomen. Dit hoeft ons echter niet te 

( 10) ARA-RK 34365 !0 7 vv : <item was de ketene vander fonteine up de maerct 

uutten wiele ende men mochter niet mede pitten. Ouere twelke datse afghedaen 

was bij Willem Den Smed. Oe welke daeran wrochte ande ketene engien ende 

heemers dat hijt maecte>. 

( 11) ARA-RK 34365 fo 8 r0 
: <item was ghemaedl bij Joris Pisise de voors. fonteine 

ende lwiel gestopt ende twe<! hoofden daeran ghemetst ende beworpen van kalke>. 

( 12) ARA-RK 34364 fo 9 r0 
: <Item was den pit up den houc vanden scoolstraetkine 

in ghevallen ende te broken. Oewelck ghcmaect was bij den ghebuers>. 

( 13) watersccp = gracht (volgens MnL W). 

( 14) ARA-RK 34368 fo 6 v0 
: <item mids de redene dat men lettel waters vant zo 

waest dat men gheboot eiken in zinne ghebuerte omme zekeren watersecpen te 

delven!.' bij den welken was ghedolven zekere waterscepen. Ende de ghone diere 

dolven verteerden elc in zinne ghebuerte. Te wetene int Oosthende 16 gr. die 

vander Polter>traC'le 27 gr. alzo men te Veldekinwaerl gaet 2S gr. die vanden 

Boelare 22 gr .. Ende hit>rtoe ghingen 14 bomen dewelke costen 48 gr. comt al 

6 pond 16 s. par. 
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verwonderen want de Antwerpse Heerweg ligt op een hoge droge zandrug, 

terwijl de andt"re wegen over dammen door een moerassig gebied lo

pen. ( 
15

). De voornaamste zijn : de Nieuwenelam die de weg naar 

Waarschoot is. de weg te Veldekensdamme (1 6
) en de Peperstraat Zij 

lopen over dammen die door de laag gelegen gronden van de Noordmoer. 

de Zuidmoer en de Pokmoer aangelegd zijn. Andere dammen op Eekloos 

grondgebied zijn nog de Tv1ariadam. langsheen de Eeklose watergang. en 

de Sint Jansdreef, die op de vroegere dam van het Sint lanshospitaal 
aangelegd is. (1 7

). 

In 1408 «mocht men niet passeren ende gaen te voet achter de Peper

straete». Twee arbeiders werden met spade en bijl aan het werk gezet. 

In de «quade gate» leggen ze hout ( 18
) om de weg toch enigzins begdan

baar te maken. De voetweg op de dam naar \Vaarschool wordt eveneens 

hersteld. ( 
19

). Twee jaar later was het zo erg gesteld met de weg op de 

Nieuwenelam en de weg naar Veldekens dat men er niet zonder nat te 

worden kon over gaan ! ( 20
). 

In 1423 «was de wech zo quael bij Veldekinsdamme dat de waghe

nen winlerdaegs niet en consten ghecomen ter maercl». ( 21
). Ook de 

Peperstraal werd hersteld opdat «de lieden» naar de markt zouden kunnen 

komen. De stad liet zelfs een weg te Adegem herstellen opdat de tol 

(15) Een dam is een verhoogde weg door Pen moerassig terrein. Zie Dr. Gl.JSSELING 

en C. WIJFFELS. Het oudste register van wettelijke passeringen van Eksaarde 

( 1349-1360) in Handelingen van de koninklijke kommissie voor Toponijmie en 

Dialectologie. XXXVII. 1963. p. 115. 

(16) De plaatsnaam Veldekensdamme is oud en komt reeds voor in een oorkonde van 

1237 : <Quod Weitinus de Slus et uxor ejus recognovunt se validisse Reifrido 

presbitre de Zomerghem... quadraginta boneria wastine tam nemoris jacentia in 

officiis de J'vlaldeghP.m et de Zomerghem in loco qui dicitur VELDEKINSD/\]\1 

juxta Westwicle>. Rijksarchief Gent. Abdij Zoetendale. oorkonde van 1237. 

( 17) Rijksarchief Brugge. Aanwinsten nr. 1912. Renteboek van het Sint-Janshospitaal 

( ± anno 1310) [ 0 181 v0
• Een ötuk land ligt <hupden wal!eganc ende hoefden 

ande brugghe of westhalf onzen dammc>. 

( 18) ARA-RK 34358 fo 7 r0 
: <item twee aerbeiders die aerbeiden metter aex ende 

metten spaede ende rnaeden de voors. straete>. 

<Üm dewelke te makene was ghecocht hout om in de quade gate te legghene>. 

( 19) ARA-RK 34358 [ 0 7 r0 
: <Üm te makene den gancwech op den dam die comt 

van Waerschootwaert toot Eecloo>. 

(20) ARA-RK 34360 f" 9 v0 
: <Item omme dat de voetwech zo quaet wns up den 

nieuwen dam ende de wech te Veldekinsdam te gane dat men sonder nat te 

werdene daerovcr niet gheraken conste>. 

( 21 ) AR.A.-RK 34369 fo 7 v0
• 
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te Raveschoot niet geschactd zou worden. { 22
). Gezien het economisch 

belang van de wegen stelde de stad alles in het werk om ze begaanbaar 

Ie houden. ook in de winter. Die wegen waren sleehls gewone aardewegen 

zodat ze bij regenweder of in de winter onmiddellijk in slijkwegen her

schapen werden. Bijna jaarlijks dienden dan ook reparaties uitgevoerd te 

worden. 

b.) De wegen ir1 de stad zelf 

In Eeklo-binnen waren de Zuidstraat (nu l\1olenslraal). de Markt en 

het Oostendeken {nu Stationstraal) tol aan de Hospitaalstraat gekas

seid. ( 2 :
1
). \Ve mogen ook aannemen dat de Brugse straat ook reeds 

gekasseid was, alhoewel hel niet expliciet in de rekeningen vermeld 

wordt. { 24
). Jaarlijks worden bijna vijftig roede «cautziede~ gelegd of 

hersteld, maar de rekeningen preciseren zelden waar dal gebeurt. We 

krijgen de indruk dat in het begin van de XVo eeuw een intense bestra

tingspolitiek door de stad ge\'OPrd werd. De kosten worden dan geruime 

lijd in een aparte rubriek genoteerd. Tussen 1404 en 1430 werden minstens 

1800 roede weg bestraat. Dit is dan nog onvolledig want sommige reke

ningen uit die periode ontbreken. Die kasseislenen kwamen uit Brugge 

per schip tol Raveschoot waar ze dan op wagens overgeladen werden. { 2.,). 

Soms werden ze gelost te Balgerhoeke en vandaar naar Eeklo gevoerd. ( 26
). 

De meeste stenen werden te Brugge aangekocht maar het gebeurde wel 

dat ze van verder werden aangevoerd o. m. uit Vilvoorde en Bethune. ( 27
). 

(22) ARA-RK 34374 f0 6 v0 
: <item was de wech quaet bil der linde te Adcghem 

welke schaedde den thoolne van Ravesscool omme lwelke het was loegheleyt den 

ghonen die dat maecten>. 

(23) ARA-RK 34355 fo 6 v• : <Item wrochten ende maecten meester Jan fs Willcms 

ende Jacob Hukin causiedemakers de vors. Zuudstrate>. 

ARA-RK 34363 [• 6 r0 
: cltem zo was besteE!t an Alaerd Oen Coninc de maerct 

te hoghene tusschen beeden cautzieden ende der groter cautziede ende den vlees

huze>. 

ARA-RK 34373 f• 4 v0 <voor thospitael ant hendc van de caulziede>. 

(24) ARA-RK 34406 f• 7 v0 <ende de wech gemaccl ande Ravescolstra te thende der 

cautziede>. 

(25 l ARA-RK 34355 f• 6 r0 
: cl tem costen de vors. sicenen te bringhcne met den 

sccpc van Brucghc toet Raveseoel bij ccne Gillis Volkacrt 27 s. par.>. 

(26) ARA-RK 34364 f• 8 r0 
: cltem waren besteet de \Ors. sicenen te bringhenc bij 

Sijmoen Knaspacrt van Brugghe toot Balgherhoukc>. 

(27) ARA.RK 34398 f• 6 r0 
: <Item hetaelt Jacq. Roothase scipman van VIl"' ende 

!IIJc betuunsche cautsicdc sicenen marcant van Bctuncn hier inde vacrt te leveernc>. 

ARA-RK 34366 [• 7 r• : <Item waren ghecocht drie last cautzicde sicenderen 

jcghcn ccncn man van Vilfoorde>. 
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In de jaren 1460-1470 wordt er opnieuw veel geld uitgegeven voor 

bestralingswerken. Waarschijnlijk werden dan de straten naar het Leiken. 

dat in 1458-59 gegraven werd, gekasseid. ( 28
). 

De kleinere straten moesten het echter met minder stellen. In 1418 

koopt de stad «greus» om «te legghene int shanin stratkim. Herhaalde 

malen diende de markt opgehoogd met zand of met «gruys». (2 9
). De 

markt was immers nog niet geplaveid zodat bij stortregens de aarde van 

de markt weggespoeld werd. 

De bestraling werd altijd uitgevoerd door «cautsiedemeesters». na een 

aanbesteding door burgemeester en schepenen. De bestrating gebeurde al

tijd op stadskosten. Dit was niet altijd het geval voor de niet gekasseide 

wegen. De aangelanden en de gebuurte moesten ook hun bijdrage leveren 

voor het onderhoud van de wegen. ( "10
). In 1456 beveelt het stadsbesluur 

dat al de «quade passagen ende weghen omtrent Eeclo» hersteld moeten 

worden. De kosten worden voor de helft gedragen door de stad. terwijl de 

andere helft ten laste van de aangelanden valt. ( 31
). 

DE BRUGGEN 

a) De brug te Raveschoot 

Een echt zorgenkind voor de stad was de brug te RaveschooL Die 

brug lag over de Lieve en viel helemaal ten laste van de stad Eeklo. 

Dat is erg verwonderlijk want normaal zouden we mogen verwachten dat 

het onderhoud op kosten van de stad Gent zou geschieden, aangezien 

door het graven van de Lieve de veel oudere Antwerpse Heerweg onder

broken werd. Dit was trouwens het geval voor de andere bruggen, die 

in het Meeljesland over de Lieve lagen : te Celie, te Strobrugge en te 

(28) ARA-RK 34405 f" 8 v0 
: <Item Jan Danneels temmerman van houte over de 

cautsiede thende Victor Ketelboelersstaetkin te slutene>. 

(29) ARARK 34390 f" 7 r0 
: dtPm betaelt Jan Ruveele van gruyse te voerne up 

de merct die daer mede theffenen voor tscepenenhuus ende vleeshuus>. 

ARA-RK 34362 f" 5 r0 
: <item Jan Blanckaerds waghene aelde iii daghen zant 

omme de maerct te hoghene>. 

( 30) ARA-RK 34358 f" 7 v0 
: <Item was straetkin dat men heet 't Meulenslraetkin 

bachten der Boelaertstrate zo quaet dat men niet achter gaen no keeren en mochte. 

'twelke was wettelijk ghewijst te doen makene de ghebuercn diere nutsceep of 

hadden>. 

(31) ARA-RK 34390 f" 7 v0 
: <ende was ghestelt daer up comende dat de stede 

soude betalen deene helft ende dien ontrent ghelandt ende ghegoet waren dander. 

Hieraf ghegeven van den Boelare 23 s. 6 d. par. van der Peperstraete 5 p. 13 s. 

par. vander Kercstrate 7 s. 4 d. par. vander I-lospitaelstrate 5 p. 19 s. 6 cl. par. 

onzen vrouwen ten doorne ende de Mocrslrate 6 p. par.>. 
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Zoetendale. Dit was het gevolg van een scheidsrechterlijke uitspraak van 

de bru!lse baljuw Sirnon Lauwaert in 1286. ( 32
). Integendeel. de stad 

moest jaarlijks 40 s. par. betalen voor de brug te Raveschoot aan de 

grafelijke ontvanger. De gebruikers van de brug moesten echter een bij

drage betalen. De stad verpachtte dit recht voor 6 à 8 pond par. per 

jaar zodat ze gedeeltelijk de kosten van onderhoud recupereerden. 

Reeds in de oudst bewaarde rekening verschijnt de brug te Rave

schoot. In 1405. kort voor Lichtmis. was de brug ingestort zodat de scheep

vaart in de Lieve belemmerd werd. De «liefmeesters». de beheerders van 

de Lieve. lieten weten dat de brug onmiddellijk hersteld moest worden 

of dat zij anders de herstellingen op de kosten van de stad Eeklo zouden 

laten uitvoeren. De stad laat dan de brug oprichten door Sijmoen Knas

paert. die de bmg in pacht houdt tot het midden van de zomer. {'13
). 

Die inderhaast herstelde bmg hield het niet lang uit want enkele maanden 

nadien was «de brucghe te Ravescoet so quaet ende de planeken diere 

up laghen so odelic dat zij moesten vernieut ziin ende de vledericke an 

beede ziden verstijft>. De brug wordt voor twee jaar verpacht aan Pieter 

De Zwaef. die het onderhoud op zich neemt voor 9 p. 14 s. par. De 

stad was tevreden over Pieter De Zwaef zodat de pacht verlengd werd 

met tien jaar. Hij kreeg 30 p. 12 s. par. uitbetaald als pachtsom, wat een 

gemiddelde van 3 p. 1 s. par. per jaar geeft. Dit was merkelijk minder 

dan hetgeen de stad de vorige jaren had moeten uitgeven. Dit sijsteem 

viel dus gunstig uil voor de stad. terwijl ze levens van de last van het 

onderhoud verlost waren. 

De bmg te Raveschoot verdwijnt dan ook uit de rekeningen tot het 

jaar 1425. wanneer Symoen Knaspaert 3 p. 12 s. par. ontvangt voor repa

raties aan de brug. Van dan af wordt die brug opnieuw een dure zaak 

voor de stadskas ! In 1438 veroorzaken schippers uit Gent grote schade 

llan de zuid-westelijke vleugel van de brug ( 34
). zodat hij volledig ontaard 

(32) .J. BOES. De Lieve, p. 19-20. 

(33) ARA-RK 34356 f• 4 r• : <Item viel onversien, cort voor lichtmesse laetst leden 

de brucghe te Ravescool ter neder in de Lieve so datter gheen scepen in varen 

en mochten om twelkc· de liefmeesters van Ghend ons lieten bitken dat wij ons 

brughe up stellen zouden so dat zij daerbi gheen ghebrec en adden of zij zaudent 

doen tonsen coste, waer omme om beterswille ende om den meesten cost te 

belettene, ons brughe was besteed up te richtene ende te houdPne tot sint jans 

daghe mids zomer~ int jaer M llllc ende vive lieghen ePnen Simoen Cnaspaert up 

sinen cost om 4 p. 16 s. par.>. 

(34) ARA-RK 34379 f• 10 v" : <I!Pm was de zuudwestvleerc vander brugghe van 

Ravesscoot zecre te nicnten ende te hroken hij dC'n sciplieden van Gh,.nd>. 
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moest worden voor herstellingen. ( 35
). Alsof dit nog niet genoeg was, 

viel ook de noord-westvleugel van de brug in, zodat die eveneens ontaard 

en opnieuw geaard moest worden. (3 6
). Dit aarden geschiedde met behulp 

van graszoden die als «scoorzodem aangewend werden. ( 37
). Vincent 

i\1oorthamer timmerde drie dagen aan de vleugel en gebruikte daarbij vijf 

planken ( 
38

) om de vleugel te beslagen Len einde het landhoofd Legen 

het indringen van het water Le beschermen. (3 9
). Ook wordt een leuning 

vernieuwd en een andere wordt verstevigd. ( 40
). 

In 1446 keert de stad terug tot het systeem van verpachting. Pachter 

wordt Aernout Sanders voor een periode \'an twintig jaar en een jaarlijkse 

vergoeding van 4 p. par. ( 41
). De volgende pachter in 1466 wordt Jacob 

Vrombout, die ook pacht voor twintig jaar en een jaarlijkse vergoeding 

van 6 p. par. Op het einde van zijn pacht krijgt hij een meerwaarde 

uitbetaald van 15 p. 12 s. par. omdat hij de brugghe van Ravescoat betre 

ghelevert heeft bij prijse dan ze hem ghelevert was». De politiek van 

verpachting blijkt dus wel de goede geweest te zijn om de brug in be

hoorlijke staat te houden zonder overdreven kosten. 

!J) De l>ruggen OU('r het Leiken 

In dè jaren 1457-59 wordt het Leiken herdolven zodat er een aantal 

bruggen over de nieuwe vaart moelen gelegd worden. De belangrijkste 

was wel de Wagenbrug, die op verzoek van het Sint lanshospitaal moest 

gelegd worden. Het hospitaal bezat op de wijk Veldekens te Adegem een 

( 35) Betreffende de bouwwijze van een dergelijke houten brug verwijs ik naar mijn 

artikel : Het bouwen van drie houten bruggen over de Lieve in het lvleetiesland 

in het begin der XVP eeuw, verschenen in Appeltjes van het Meetjesland. XV. 

1964. p. 442-445. 

(36) ARA-RK 34379 f0 11 v0 
: cltPm corts daemaer viel te vallen de vlerc van der 

noortwesthouc vander brugghe ende wrochten der over Jan Vander Torve, Jan 

Calseer, ende Jan Poppe om die te ontaerdene ende weder te aerdcne>. 

(37) ARA-RK 34379 f" 10 v0 
: cltcm Jan Puerberch vander plaetse daer de scoor

zoden ute ghesteken waren>. 

(38) ARA-RK 34379 [ 0 11 r0 
: tltPm Vincl'nl Moorlhnmer vander brugghe te tPmmeme 

ende dien vlerc le makene>. 

cltem Vincent 13oghaPrt van v planken diPrtoc ghinghenl. 

(39) L. STOCKMAN. o. c. p. 444. 

(40) ARA-RK 34379 [0 11 T
0 cltem van Cf'nTC nkuwf'T !ene l'n<le eene andl'rc ver-

stijft ende ghescoort ande voors. brugghe>. 

( 41) ARA-RK 34381 fo 9 r" : cl tem betnelt als de hrugghe van Ravescool uutgheghevPn 

was te houdene xx jaPr lanc gheduerende ende voort als de zelve hrugglw ghPprPsPn 

was, ve~teert bij der wet. partien ende tPmmerlieden 36 s. par.>. 
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hofstede Altena genaamd. ( 42
). Door het graven van het Leiken werd 

een deel \"an hun gronden Yan de hoeve afgesneden. ( 43
). Die brug 

kwam er in 1459 op de kosten van de stad Eeklo- ( 44
). 

In 1464 krijgt Loy Sicrens 8 p. 2 s. par. «vander brugghe te hoghene 

die leghet an Sente Janshuus straetken te Nieuwendorpe over onse vaert 

tonde van eender draybrucghe te makene te Raeshecke over de selve vaert 

E:nde vande brucghe up te legghene thende Victor Ketelboeterstraetkin 

metten hou te datter toe ghinc. ( 45
). Die bruggen waren eenvoudige voet

bruggen, uitgenomen dan de W agenbrug, die gemakkelijk verplaatsbaar 

waren. Zo wordt in 1472 de brug van Pateetskruis overgebracht naar het 

\'ictor Ketelbouterstraatje waar ze opnieuw opgesteld wordt, terwijl te 

Pateetskruis een andere brug gelegd wordt. ( 46
). Jan Vaes krijgt daar 

40 s. par. voor plus nog 25 -'· par. om de zelfde «brugghen te onthaerdene 

ende \veder te hardene ende de weghen te vermakene». In het geheel 

lagen er vijf bruggen over het Leiken : een brug nabij de Lieve, de Wagen

brug. te Pateetskmis, op het einde van het Victor Ketelbouterstraatje en 

te Raashekke. {"17
). Die laatste brug wordt in latere rekeningen «de 

brugghe thende der \Vallestraetkinne» genoemd. ( 48
). ln 1466 voert men 

voor 9 p. 10 s. par. herstellingswerken uit aan die brug. 

Het volgend jaar besluiten de burgemeester en de schepenen het 

onderhoud van het Leiken en de bruggen te verpachten omdat het een 

( 42) Het goed AltPna was in 1333 ongeveer 125 gemet groot. Zie daarover G. HIMPENS, 

Het Sint-fanshospitaal te Brugge vóór 1188-/350, p. 106. 

( 43) Dit afgesneden deel is volgens het landboek van Eeklo ( 1638) 33 gemet groot 

en bestond volledig uit meersgronden. Stadsarchief Eeklo n° 384. 

( 44) ARA-RK 34393 fo 8 r0 
: <Van eendre brugghe te makene met waghenen ende 

paerden te voerne ligghende over ons vaert ende waterleet indie van sinte .lanshuse 

gront>. Ibidem t0 9 v0 
: <Item betaelt vander brugghe te veracrdene ghcmaect 

over die van Sint .lanshuus gront encle die in te ~tellene ende de pitt<'n te makene 

daer de de stilen in ghinghen>. 

(45) ARA-RK 34398 fo 6 r0
• 

(46) ARA-RK 34406 fo 7 v0 <it<'rn Jan Vaes temmerman met zinen cnapen vander 

brugghe te Pateetscruse te hringhen~ ende te steilene thende Victoors-Ketelbouters

straetkin over de nieuwe vaPrt cmde wf'dPromme dander te steilene te Pateetscruse>. 

( 47) Voor de juiste situering van die vijf bruggen zie het reeds vPrmelde artikel van 

A. DE VOS, Lokale scheepvaart te Eeklo. 

Vermcldf'n wc Elcchts dat de naam Victor Ketelbouterstraat vcrvangen is door 

Cocquytstraat en Zandstrnat. De brug te Patf'Ptskruis lag onge\'e<'r waar nu de 

brug van de Tieltsc steenweg ligt. 

( 48) Die brug was gelegen nabij het mol je. 

( 49) ARA-RK 34401 ro 5 r" : < ... dat ooc ons.-, niPUWe vaert metsgaNlers de brugghen 

diere overligghcn jaerhcx ten ~rotc coslc comt vnnder voorn. stede ommc die te 

onderhoudene van diept"n te J"lvc·n" ende ooc de hrugghcn te gh<>reecx thoudcne>. 
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grote last betekent voor de stad. ( 49
). Pietet Munster aanvaardt de pacht 

voor I 2 p. par. per jaar. Als we vaststellen dat de stad alleen reeds voor 

het herstellen van een brug het vorig jaar 10 p. par. uitgegeven had. 

is het onnodig erop te wijzen dat dit een goede politiek was. De 

bruggen verdwijnen dan ook voor twintig jaar uit de rekeningen. behalve 

de reeds bovenvermelde verhuis van de brug te Pateetskruis. die natuurlijk 

niet op kosten van de pachter gebeurde. In 1491 herstelt Geeraard De 

Zwaef de bruggen op het einde van het Victor Ketelbouterstraatje en 

van het Wallestraat je. De Wagenbrug verschijnt ook opnieuw in de 

rekeningen in 1497, daar ze moel opgehoogd worden opdat de schepen 

eronder zouden kunnen varen en dat men er met wagens en paarden over 
zou kunnen trekken. ( 50

). 

c) de andere bruggen 

Over de watergang in de PepE:rslraal lag er een brugje te Steenheule. 

De naam zelf wijst erop dat daar vroeger een hol steeoen brugje moet 

gelegen hebben. Het brugje verschijnt voor het eerst in de rekening 

1428-29. maar is blijkbaar in hout gemaakt. ( 51
). Later wordt die brug 

«te Berghelim ( 52
) of «bij den gaslhuze» ( 53

) gesitueerd. Het betreft 

hier altijd dezelfde brug want de Peperstraat wordt slechts door een 

belangrijke watergang doorkruist. 

DE KAAI 

In 1470 bouwt men een kaai aan de Lieve bij de brug te RaveschooL 

Dit werk wordt uitgevoerd door Pieter J'vloorthamer en Jan Van der Sande. 

t-rmmerlieden. Het is een primitieve kaai, die bestaat uit zeven houten 

(50) ARA-H.K 34427 fo 10 v0 
: <Item betaelt Gheeraert Moorthamere temmerman van 

ghehooght thebbene de Waghenbrugghe te Nieuwendorpe zo datter de scepen 

ghenaemt seijen onder passeren ende lijden moghen gheladen>. Ibidem fo 20 V
0 

: 

cl tem Joris T eerlinc van ghehooght thebbene de Waghenbrugghe te Nieuwendorpe 

met houte ende eerde zo dat men er over passeren mach metten waghenen ende 

pPerden>. 

seije = platte schuit (volgens Mnl\V). 

(51) ARA.RK 34372 [ 0 6 r0 
: cltem was lwstheedt de brugghe te Steenhole te makene 

an Pieter Moorthamer de welke die rnaede wP! ende voorwaerdelike ende der af 

van houte, ijsere ende makene 37 s. par.>. 

(52) ARA-RK 34380 ro 8 v0 
: cvander hrugghe te Berghelin te makene inde Peper

straete>. 

(53) ARA-RK 34375 [ 0 10 v0 
: einde Peperstrate bij den gasthuze>. 
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stijlen, die in de grond geplaatst worden en daarna met planken beslagen 

worden. ( 54
). Een echte kaai is het niet. we zouden het eerder een 

aanlegsteiger kunnen noemen. Vier jaar later worden de stijlen ook van 

onder met planken beslagen «mids dat men doese ghemaect was niet doen 

en mochte omme tgrote waterswille». In 1481 laat de stad herstellingen 

en versterkingen uitvoeren aan de kaai. De stijlen worden nu verbonden 

door gordingen ( 55
), zodat het geheel steviger wordt en beter aan het 

water kan weerstaan. Om het werk in het droge te kunnen uitvoeren be

taalt de stad 12 s. par. aan Loy de rabathouder om het water af te laten 

van de Lieve. ( 56
). Claeys Vaes ontving 24 s. par. voor zijn arbeid 

«mids zijnen engienen». ( 57
). De stad gebruikt hier dus de grote midde

len om een stevige duurzame kaai te kunnen bouwen. Dit alles mocht 

echter niet veel baten want drie jaar later moeten opnieuw belangrijke 

reparaties aan de kaai uitgevoerd worden. Men koopt een eik om daaruit 

stijlen te zagen. ( 58
). De kaai wordt volledig uitgedolven en na herstelling 

weer in de grond geplaatst. ( '' 9
). Tenslotte wordt de kaai volledig met 

aarde opgevoerd tot op het niveau van de weg. ( 60
). 

De kaai aan de Lieve was niet de eerste kaai te Eeklo. In 1470 

vermelden de rekeningen een kaai die gelegen was aan het einde van de 

PotterstraaL ( 61
). Die kaai moet aangelegd zijn ter gelegenheid van het 

graven van het Leiken. Om de een of andere reden, die ons nu ontgaat, 

moet de kaai van de Potterstraat verplaatst zijn naar RaveschooL Waar

schijnlijk bood het Leiken te weinig diepgang voor grolere schepen. De 

(54) ARA-RK 34404 [0 6 r0 
: <Item Pieter Maarthamer ende Jan Van der Sande 

temmerlieden van eender caije ghemaect thebbene in Ravescol jeghen de Lieve> 

~Item Jacob Vrombout van iijC lv voeten plancken> 

dtem Vincent Bogaert van vii stijlem 

<item Luuc De Swaef van ij daghen ende Jan Blondcel van j daghe te helpen 

de voorn. caije in te steilene ende de pitten te makene ende wedc-r te vullene>. 

(55) ARA-RK 34415 fo 14 v0 
: cltem Heijndric De Vos van xxiiij voeten planeken 

om gordinghen af te makene>. 

(56) ARA-RK 34415 of 14 v0 
: <item Loy de rabathouwere vanden raboten te win

denen ende twatere af te latene>. 

(57) Onder <engicn> moeten wc hier waarschijnlijk een hijskraan verstaan. 

( 58) ARA-RK 34418 fo 12 r0 
: dtem Vincent Lambrecht van eender heecke om stijlen 

af te zaghcne ande voors. kaelje gheoorbort>. 

(59) Ibidem : <Item so was Jan Vrombaut bijden voorn. werclieden v daghPn ende 

holp de caeije huut ende in doen>. 

( 60) Ibidem : <Item Gillis Scalc ende Gilles Coppins vander h<'rde ende zande te 

halene met hueren waghenen datter ghebrac om de zelve caeije mede te vulene 

gelijc de hoochdc vander stratc >. 

(61) ARA-RK 34404 fo ï v0 
: cltem Picter Munster toegheleyt voor de caije die hij 

ghcmacct heeft int upcommen van onser nieuwer vacrt thcnde der Pottcstraten>. 

De Potterstraat heet nu de KaaistraaL 
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schepen, die op het Leiken vaarden, noemde men «seyen» d. w. z. platte 
schuilen. 

AFWATERING 

Voor de goede staal van de wegen is het belangrijk dat het over

tollige water kan afgevoerd worden. 'vV e zien clan ook dat bij het leggen 

van een nieuwe kassei de «greppen» niet vergeten worden. De «greppe» 

wordt in steen gemetst en met arduinsteen toegel egel. ( 62
). Alleen de 

«greppen» van de voornaamste straten waren in steen gemaakt, de andere 

waren afwateringssloten, die gewoon in de grond uitgegraven waren. ( 63
). 

Ze worden regelmatig gekuist opdat het water zou kunnen afvloeien. ( 64
). 

Die «greppen» waren verbonden met watergangen. Slechts sporadisch 

maken de rekeningen melding van een watergang. (65
). Dat is normaal. 

want de afwatering van het noordelijk gedeelte van Eeklo. dat is onge

veer twee derden van het hele gebied. viel onder de bevoegdheid van de 

Sleepdammewatering. Het zuidelijk gedeelte stond in verbinding met 

Lei1en en de watergang naar Kluizen. 

Veel last Yan overstromingen had men in de Zuidmoer te Nieuwen

dorpe ( 66
) en te Veldekens ( 67

). Die overstromingen werden veroorzaakt 

door de slechte werking van het rabot te Raveschoot, die het water niet 

tijdig doorliet. ( 66
). De stad vergoedt de rabathouder om «de raboten 

te speeekene dat watere duere schieten mochte ende minderen int maersch». 

( 62) ARA-RK 34375 fo 10 r0 
: dtem waren ghecocht twee hondert quaree lesteenderen 

daer de grippe mede ghemcts es an thcnde vander nieuwe cautziede> 

<item waren ghecocht te Ghend vive brecde graeuwe oordum·steenen die over de 

grippe gheleijt ziin>. 

(63) ARA-RK 34404 fo 6 r0 
: <Item Laurens De Clerc ende AdriaPn Lamsin vander 

gruppe in de Ra\'escotstrate te verdiepene ten hende datter !water van den Spriet 

duere lijden mochle>. 

(64) ARA-RK 34371 f" 6 v" <Item was besteet te rumene de grippe voor scepenen-

huuS>. 

( 65) ARA-RK 34369 fo s v" <ommc te doen hPrdelvcne de watering he tenden Boe-

Jare>. 

ARA-RK 34401 f" 7 r0 
: <van eendPr !Jracht te doen delvene an eenen wech 

ende landt die leghet inden Noortmopr daer de stede van E<'clo ghewecght eS). 

( 66) ARA-RK 34399 f" 7 v0 
: .Item waren bucrchm<'ester ende secpenen te Ravescol 

omme trahot te besicne mids zekren dachten die zij hadden dat m<'n twater vele 

te hoghe helt staende ende tlant vPrdronc omtrml Nieuw<'nclorpc>. 

(67) ARA-RK 34420 f" 15 v" : <Item vanden watere te stoppene tusschen Veldekin

damme ende Woestwinckele 1\w·lke comm<'n wilde huuter gentseher Lieven indPr 

moer>. 

( 68) ARA-RK 34397 fo 7 v0 
: , van vi daghen glwdolven ende gheruumt thebbt'ne inde 

niPuwc• vacrt daers noot was>. 
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Sedert het graven van het Leiken gebeuren er veel uitgaven voor 

het onderhoud van de (<nieuwe vaert». ( 68
). In de jaren 1484-87 komt 

de vaart naar Kluizen in de rekeningen voor. Herhaaldelijk keert de stad 

wrgoedingen uit aan «broeder Heyndric Vaerjaers kelwaerder vanden 

dooster van \Vaerschoot voor zijn moeijle ende costen die ten diveerschen 

stonden ghedaen heeft in tghedelf vanden waterganc ende leedekin 

streekende voorbij Waerschoot naer de Cluse». 

OPENBARE GEBOUWEN 

Het belangrijkste openbaar ~rebouw is ongetwijfeld het stadhuis. De 

gegevens hierover zijn zo talrijk dat de bouwgeschiedenis in een afzon

derlijk artikel zal behandeld worden. Beperken we ons lot enkele flitsen. 

In 1411 besluit het stadsbestuur een raadkamer aan het stadhuis te 

bouwen. ln 1465 waait het dak van het stadhuis af door een grote 

stormwind. De stad laat een ontwerp opstellen om een nieuw stadhuis 

te bouwen, maar ze schrikt terug voor de hoge kosten. l'Vlen beperkt er 

zich dan toe het dak te herstellen. Vijftien jaar later staat de stadskas 

er beter voor zodat een nieuw stadhuis kan gebouwd worden. 

In 14 18 wordt een halle opgericht die gelegen is achter de kerk. ( 69
). 

De rekeningen maken ook gewag van een vleeshuis. ( 70
). Het was 

eveneens aan de markt gelegen. ( 71
). Andere gebouwen, die de stad 

moest onderhouden, waren er niel. Eeklo was slechts een «smab stadje 

zonder vestingen en poorten. 

BIJZONDERE WERKEN 

Om dit overzicht van de openhare werken te Eeklo te besluiten 

vermelden we enkele uitgaven voor bijzondere werken. ln 1455 wordt op 

stadskosten de molen te Raveschool uil de Lieve gehaald en opnieuw 

( 69) ARA-RK 34366 f• 7 v" : <Item mids dat tovereendrag hen was van den ghe

meenen c!at men copen zoude ende maken een hallc. So waest dat ghecocht was 

jeghen Dancel De Boghcmnkcre eenc stede bachten der kerken in manieren <lat 

den ghemeenen goed dochte>. 

(70) ARA-RK 34385 f• 11 r0 
: <Item hetaelt Locs Fierins van iij staken te stcllcne 

lende den vleeshuze>. 

(71) ARA-RK 34363 f• ~ r0 
: <item zo was hesteel an Alaerd den Coninc de maerct 

te hogll<'ne tusschen beeden cantzieden ende der grotPr cnutziede ende den vlees

huze>. 
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opgericht op de westmolenwaL ( 72
). De molen werd tijdens de Gentse 

opstand in 1452-53 in het water gelaten om hem tegen brandstichting 

te vrijwaren. Die westmolenwal moeten we waarschijnlijk in de Molen
straat situeren. 

De stad was ook verplicht hondekoten ter beschikking van de opper

jager van Vlaanderen te stellen. Die hondekoten waren gelegen in het 

Collegestraatje, het voormalige Hondekotstraatje. Die hondekoten werden 

regelmatig hersteld en onderhouden op stadskosten. ( 73
). 

Tenslotte verschijnen in de rekening over het jaar 1437-38 betalingen 

voor het maken van hekkens. De drie eerste hekkens kosten gezamenlijk 

7 p. 4 s. par. en zijn gemaakt door alle timmermans van de stad. ( 74
). 

Daarna maakt Jan Boghaert nog twee hekkens om te plaatsen in het 

Oostendeke. ( 75
). Waartoe die hekkens moeten dienen wordt niet mee

gedeeld. Vermoedelijk heeft dit iets te maken met het loslopend vee. 

Aan het Leiken wordt zelfs de plaatsnaam Raashekke vermeld. 

BESLUIT 

Uit rle studie van het voorgaande Llijkt dat de voornaamste uitgaven 

van de stad voor de openbare werken naar de wegen en de bruggen 

gingen. In het begin van de XVe eeuw heeft de stad een grote inspanning 

geleverd om de straten van Eeklo-binnen te kasseien. Een tweede periode 

van bestrating volgde op het graven van het Leiken. 

(72) ARA-RK 34389 fo 5 v0 
: <Item betaelt .loos Ruveel. Stevin Jans ende Jacob van 

85 voer grueijs te voeme omme de Westmeulenwal mede toghene te 18 d. tvoer 

comt 7 p. 7 s. par.> 

<Item betaelt twee metsenaers die anden Westmeulenwal wrochten omme eene 

voettinghe te makene de meulen up tstellene yan twe~ daghen h: 10 s. par. 

sdaechs comt 40 s. par.> 

Ibidem fo 6 r0 
: <Item betaelt Gillis Oe Vuldere, Jan Lauwers ende Jacob Calseer 

van dat zij de meulen te Ravescol ute watre daden c·nde brochten up den West· 

meulenwal ende van eenen steene te voeme inde Oostmeulene voor al 36 pond par.> 

Ibidem [0 6 •:0 
: cltem betaelt Stevin Jans van XV hondert steenen te voeme up 

den Westmeulenwal te 10 s. par. tduust comt 15 s. par.>. 

(73) ARA-RK 34427 [0 10 v0 
: <Item voor zekere reparatie ende re feetie ghedaen bii 

den voors. burchmeester ende scepenen ande hondtcooten van den opperjagher 

staende binnen deze stede1. Oe opperjager bezat nog andere rechten te Eeklo 

en omgeving. Oe pachters van het Aal~tgoed en het Groot Goed waren verplicht 

hem jaarlijks 12 gr. te betalen. Waarschijnlijk zijn die rechten overblijfselen van 

het vroegere jachtrecht dat de graaf van VlaandeH•n op Eeklo en omgeving bezat. 

(74) ARA-RK 34379 fo s v0 
: cl tem warm ghemaect drie heekenen bit Jan Boghaert 

Loys Fierins ende alle de temmerlieden vander stede> 
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Voor het onderhoud van de hmg te Raveschool en het Leiken met 

haar bruggen neemt de stad haar toevlucht tot het systeem van ver

pachting. Dit bevrijdde de stad van een grote zorg en was financieel een 

zeer voordelige oplossing. 

Opnieuw komt hier tot uiting dat Raveschoot een belangrijk gehucht 

van Eeklo was tijdens de Middeleeuwen. Te Raveschoot liep de Ant

werpse heerweg, werd er tol geheven, was een belangrijk rabot op de 

gentse Lieve gelegen en in 1470 kwam daar nog een kaai bij. 

Burgemeester en schepenen zijn de initiatiefnemers bij het aanbe

steden van de werken. Ze worden in die laak soms bijgestaan door vak

lieden, zoals timmermans, metsers of «cautziedemakers». Ze nemen echter 

alle beslissingen en als het nDdig is gaan ze de werken schouwen. De 

uitgaven voor dijfcope» of wal we nu verplaatsingskosten zouden noemen. 

zijn dan ook zeer talrijk. Gespecialiseerd personeel had de stad nog niet 

in dienst, zodat gans de last en de zorg op hun schouders drukte. 

Ir. Luk STOCKMAN 
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DE FA~11LIE DE VLIEGHER 

INLEIDING : Stamvader Jacob DE VLIEGHER 
Bij het opmaken van de stamboom dezer Eeklose familie is het 

nadnrkkelijk gebleken dat we hier te doen hebben met een eeuwenoude 
~1eetjeslandse fa mil ie. die niet alleen een rol heeft gespeeld in het leven 
te Eeklo doch ook in de naburige parochies van het Meetjesland. 

Een paar typische figuren uit deze familie imponeerden mij en 
hielden mijn bijzondere aandacht en belangstelling wakker. Dat zijn o. a. 
de 19" eeuwse kunstschilder Serafien De Vliegher waaraan de dichter 
Karel Lodewijk Ledeganek een enig mooi dichtwerk opdroeg toen hij 
lauweren had geoogst met een eerste prijs voor schilderkunst te Groningen 
in 1828, en dan een folkloristische figuur in de persoon van Honoré De 
Vliegher, «Hondje verzet» de «Herbakker van Eeklo». 

DE VLIEGHER JACOB gehuwd met 
ROGIERS ANNA 

gewon 
11. DE VLIEGHER PIETER gehuwd met 

GOOSSENS I\1ARIA 

gewon 
liL DE VLIEGHERE BERNARD gehuwd met 

UYTTERSCHAUT ANNA I\1ARIA 

gewon 
IV. DE VLIEGHER LIVINUS gehuwd met 

PIERAERDT MARIE LUCIE 

gewon 
V. DE VLIEGHER AUGUSTINUS gehuwd met 

DE COCK MELANIA 

gewon 
Vl. DE VLIEGHER FRANCICUS AUGUSTINUS gehuwd met 

DE FREN0JE CORDULA 

gewon 
VIL DE VLIEGHER EDGARD gehuwd met 

STEEGHERS BERTI-IA. I IORTENCE 

gewon 
VIl!. DE VLIEGHER FRANS gehuwd met 

VERSTRAETE BEATRIJS -KL!\ RA 
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I. DE \'LIECHER .JACOB : huwde met Anna Rogiers, de plaats 

is onbekend. Nasporingen gedaan in bronnen als de parochieregisters, 

slaten van goed, wettelijke passeringen, enz., hebben mij geen len minste 

gegeven kunnen verstrekken betreffende de herkomst van .Jacob De 

Vliegher. Ook zijn overlijdensakte is te Eeklo niet teruggevonden. Wel 

weten we wanneer zijn vrouw Anna Rogiers overleden is : op 22 januari 
1716 te Eeklo. (I). 

Nu volgen hier hun kinderen, allen te Eeklo geboren 

1) Petrus, geboren en gedoopt op 24 april 1684 te Eeklo. Peter en meter 

waren Petrus de vliger en Elisabeth van bove. ( 2 ). 

'2) .Joanna. geboren en gedoopt op 13 juni 1685 te Eeklo. Peter was 

Francisco Willems. Cl). 
3) Joannes, geboren en gedoopt op 23 november 1686 le Eeklo. Peter 

en meter waren Jacobus hovelinck w Joanna boter berge. ( 4 ). 

-1) Anna. geboren en gedoopt op 21 mei 1691 te Eeklo. Peter en meter 

waren Egidius de bmijcker en Anna Claes. ( 5 ). Zij overleed op zeer 

jeugdige leeftijd op 6 december 1694 te Eeklo. ( 6 ). 

5) Jacobus, geboren en gedoopt op 25 april 1694 te Eeklo. De meter 

was Joanna wille. ( 7 ). Huwde in het jaar 1721 te Eeklo met Maria 

\Villems. J-lij was landbouwer van beroep, bezat 13 gemeten 129 

roeden land en komt voor in de bevolkingsstaal uit 17 48. ( 8 ). 

6) Piet er, geboren op 16 mei en gedoopt op 17 mei 1697 te Eeklo. 

Peter en meter waren Joannes de bardemaecker en Anna Willems. 

Hij huwde op 14 april 1725 te Eeklo met Maria Goossens en overleed 

aldaar op 19 oktober 1780. (Afstamming zie verder). 

'i) Adrianus, 15eboren op '2.6 februari en gedoopt op 27 februari 1700 

te Eeklo. Peter en meter waren Petrus de Roo en Joanna Sanders. (a). 

( 1 ) <22a january 17 I 6 obyt Anna rogiers uxor Jacobi de Vliegher et >epulta est 

25a eiusdem in caemitcrio versus occidentem officio medio> 

(2) 
(3) 
(4) 

(5) 

Oude Parochieregisters nr. l78 - Stadsarchief Eeklo. 

idem nr. 149 fo 2822 recto idem 

ibidem nr. 149 f0 2829 recto ibidem 

ibidem 

ibidem 

nr. 14 9 f0 2836 recto 

fo 2863 

ibidem 

ibidem 

(6) <6a decembris anni 1694 obyt anna proles legilima Jacobi de Vliegher et Anna 

rougiers coningum sepulta c>t 7a cacmiterio a parli australi templi> 

Oude Parochieregisters nr. 177 - Stadsarchief Eeklo 

(7) idem nr. 149 ~ idem 

( 8) <.Jacques de Vliegher fs Jacques landtman urnmestellende 13 gcmeten 129 roeden 

landts Marie Willems sijnc huijsvrauwe Juanne de Vlieger aut 23 jacren Jan 

18 jacren Anne Maric 16 jacren care! aut 14 jacren ende Pictcr Jacobus 11 jacren 

hunne 5 linderen 

Bevolkingsstaal 1748 nr. 143 - Stadsarchief Eeklo 

(9) Oude Parochieregisters nr. 151 f" 2560 verso - Stadsurehief Eeklo 
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De afstamming in rechte lijn volgt nu langs nr. 6 Pieter De Vliegher 

en Maria Goossens. I-Jij was landbouwer van beroep. 

ll. DE VLIEGHER PIETER : geboren op 16 mei en gedoopt op 

17 mei 1697 te Eeklo. Peter en meter waren Joannes de bardemaecker 

en Anna W illems. (1°). Hij huwde op 14 april 1725 te Eeklo met 

IVfaria Goossens. ( 
11

). De huwelijksgetuigen waren Jacoho de vlieger en 

francisco de meij. Hij overleed op 19 oktober 1780 te Eeklo in de ouder

dom van 84 jaar volgens de ouderdom aangegeven in zijn overlijdens

akte. ( 
12

). Zijn echtgenote Maria Goossens was reeds sedert 1 april 1767 

in de ouderdom van 67 jaar zoals aangegeven in de overlijdensakte, te 
Eeklo overleden. ( 13

). 

Hij was landbouwer van beroep en hewerkte volgens de bevolkings
slaat uit 1748, ongeveer 10 gemeten. ( 14

). 

Nu volgen hier hun kinderen : 

1 ) Jacobus, geboren op 15 mei 1726 te Eeklo. 

2) Joanna-Maria, geboren op 23 januari en 

te Eeklo. Peter en meter waren Petrus 
weg he. ( 15

). 

gedoopt op 24 januari 1728 

goossens en Joanna vande-

3) Bemardus. geboren en gedoopt op 13 maart 1730 te Eeklo. Peter 

en meter waren Jacobus de vliegher en Cornelia goossens. I-lij huwde 

op 5 mei 1759 te Waarschoot met Anna Maria Uytterschaut. Over

leed op 24 maart 1800 te Eeklo. ( Afstammnig zie verder). 

( 10) idem nrs 149 en 150 ~ idem 

( 11) < 14a aprilis 1725 contraxerunt matrimonium pctrus de vlieger et rnaria goessens 

coram me et testibus Jacoho de vlieger et francisco de meij actum in ecclesia 

parochiali eclonia deo vt supra J :b :De Rijcke past :eclonia>. 

Huwelijksregister nr. 168 f0 3910 recto - Stadsarchief Eeklo 

( 12) <october 1780 [ga hora 7 vesperi obiit et in caemiterio ad occidentem 21 hujus 

sepultus est officio medio pelrus de Vlieger Baptisatus hic viduus maria goossens 

aetatis 84 annorum 

V : Veracx vicepastor in Eecloo 

Oude Parochieregisters nr. 164 - Stadsarchief Eeklo 

( 13) <aprilis 1767 I obiit circa 5 promeridianam rnaria goossens uxor pc tri de vliegher 

et sepulta est 3 hujus in caemiterio vcrsus occidcntem actalis 67 annorum officio 

medio> 

Oude Parochieregister~ nr. 163 ~ Stadsarchief Eeklo 

( 14) <Pieter de Vliegher fs Jacqs aerbeyder ende gebruyckende ontrent X gemeten 

landt Maria goossens sijne huijsvrauwe Bernard aut 18 jacren Joannes 14 jacren 

Jacobus 12 jacren ende Carolus 9 jacren hunne 4 kinderen Petronelle de bouvere 

hunne dienstmaerte> 

Bevolkingsstaal 1748 nr. 143 ~ Stadsarchief Eeklo 

( 15) Oude Parochieregisters nr. 153 ~ Stadsarchief Eeklo 
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-l) .Joannes-Franciscus. geboren op 15 maart en gedoopt op 16 maart 1733 

Ie Eeklo. Peter en meter waren .Joannes de vliegere en Anna goos

sens. ( 16
). 

5) Cornelius-Jacobus, geboren op 18 februari en gedoopt op 19 februari 

1736 te Eeklo. Peter en mete; waren Carolus goossens en Maria 

willems. (1 7
). 

(J) Carolus, geboren en gedoopt op 13 november 1738 te Eeklo. Peter 

en meter waren Petrus goossens en Joanna l\1aria de vliegher. ( 18
). 

7) .Joseph, geboren op 26 december en gedoopt op 27 december 1740 

te Eeklo. Peter en meter waren Bemaerdus verbeeke en Judoca de 

vliegei. ( 19
). I-lij overleed op 7 januari 1741 te Eeklo. ( 20

). 

8) Anna-l\1aria, geboren op 1 maart en gedoopt op 2 maart 1742 te 

Eeklo. Peter en meter waren .loannes de vulder en Joanna van de 

weghe. ( 21
). Zii overleed reeds op 7 maart 1742 te Eeklo. ( 22

). 

De afstamming in rechte lijn gaat nu verder langs nr. 3 : Eernardus 

De Vlieghere en Anna l\1aria Uyllerschaut. Hij was landbouwer van 

beroep en woonde in het « Vrouwestraetje» te Eeklo. 

111. DE VLIEGHERE BER.NARDUS : geboren en gedoopt op 

13 maart 1730 te Eeklo. Peter en meter waren Jacobus de vliegher en 

cornelia goossens. ( 23
). I-lij huwde op 5 mei 1759 te Waarschoot met 

Anna Maria Uytterschaut. ( 24
). Hi overleed op 3 Germinal se jaar 

Fr. Rep. ( 24 maart 1800) te Eeklo den huijze alwaer hij woonagtig was 

(16) idem nr. 153 ~ idem 

(17) ibidem nr. 153 f" 1765 reel a ibidem 

(18) ibidem nr. 153 f" 1791 verso ibidem 

( 19) ibidem nr. 153 f" 1812 verso ibidem 

(20) <7a january 1741 obiit joseph fs petri de vlieger et ma ria gaassens conjugum et 

sepultus est in cacmiterio post domini parvulus> 

Oude Parochieregisters nr. 171 Stadsarchief Eeklo 

(21) idem nr. 153 f" 1822 verso idem 

(22) <Marlius 1742 obiit 7 martij 1742 circa 7am vespertina anna rnaria filiil petri de 

vlieger et rnaria gaassens conjugum et sepulta est in caemitcrio vcrsus occidcntem 

parvula> 

Oude Parochieregisters nr. 171 Stadsarchief Eeklo 

(23) < 13 martij 1730 baptizavi bernardum filium petri de v!iC'ghcr cl rnaria gaassens 

conjugum susceplorcs sunt Jacobus de vliegher et cornelia gaassens natus est 

eodem die circa medium quinta matutina ul asseril calharina IJc,mcl obstetrix 

J :M :Cordicr vicepastor Ecloniac> 

Oude Parochieregisters nr. I 53 f" 1710 ~ Stadsarchief Eeklo 

(24) <Die 5 n.aji : 175() pra}vus sponsalibus ac trihus bannis contraxerunl hernardus 

de vliogcr ct anna ruaria uyttcrschaut testes fucrunt pctrus De Vlieger et barbara 

van hoorbcke J. de Cleene pastcr> 

Oude Burgerstand Waarschoot nr. 19 ~ Rijksarchief Gent 
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het vrouwestraetje ten thien uren naermiddag» ( 25
) in de ouderdom van 

70 jaar. Zijn echtgenote Anna Maria Uytterschaul was hem reeds sedert 

22 december 1796 te Eeklo voorgegaan. Hij oefende evenals zijn vader 

en groot vader het beroep van .!:landsman» uit. 

Nu volgen hier hun kinderen : 

1) Joannes Baptista. geboren op 27 juli en gedoopt op 30 juli 1760 le 

Eeklo. Peter en meter waren Pelrus de Vlieghere en Barbara Huver
clein. ( 26

). 

2) Judocus. gehorm en gedoopt op 12 november 1761 te Eeklo. Peter 

en meter waren luclocus uylterschaut en Maria goossens. ( 27
). 

3) Joanna-Catharina. geboren en gedoopt op 28 augustus 1763 te Eeklo. 

Peter en meter waren .Joannes Franciscus de Vlieghere en ~vlaria 
Anna Uijtlerschaut. ( 28

). 

4) Carola-Francisca, geboren op 22 maart en gedoopt op 23 maart 1765 

te Eeklo. Peter en meter waren Livinus Uytterschaut en Agnes 

verstraete. ( 29
). 

5) Carol us-Franciscus. geboren op 12 maart en gedoopt op 13 maart 

1767 te Eeklo. Peter en meter waren Carolus de Vlieghere en .Joanna 

Uytterschaut. ( 30
). 

6) Coleta. geboren op 22 juni en gedoopt op 23 juni 1768 te Eeklo. 

Peter en meter waren Jacobus de Vliegher en Joanna Catharina van 

de putte. ('n). 

7) Livinus, geboren en gedoopt op 12 januari 1776 te Eeklo. Peter en 

mder waren Livinus blomme en Carola uytlerschaut. I-lij huwde op 

19 februari 1806 le Eeklo met Marie Lucie Pieraerdt. (Afstamming 

zie verder). 

De afstamming in rechte lijn gaal nu verder met nr. 7. Livinus 

De Vliegher en J'Vlarie ltrcie Pieraerdt. I-lij was timmerman van beroep 

en woonde in het «Cocquylstraatje» te Eeklo. 

IV. DE VLIEGHER LIVINUS : geboren en gedoopt op 12 januari 

1776 te Eeklo. Peter en meter waren Livinus blomme en Carola uytter-

(25) Register nr. 91 fo Jó Eeklo ~ Paleis ~ Rijksarchief Gent 

(26) Oude Paroch i eregisters nr. 155 f" 1364 verso ~ Stadsarchief Eeklo 

(27) idem nr. 155 ~ idem 

(28) ibidem nr. 155 ~ ibidem 

(29) ibidem nr. 153 f0 1434 verso ibidem 

(30) ibidem nr. 155 f0 1463 verso ibidem 

( 31) ibidem nr. 155 f0 1482 verso ibidem 
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~chaut. e2
). Hij huwde op 19 februari 1806 te Eeklo met !'vlarie Lucie 

Pieraerdt. dochter van Jan Raplist Pierardt en :t'-1arie Caroline Hooge

fries. ( 33
). Zij was op 10 juni 1780 te Vilvoorde geboren. Haar vader 

Jan Baptist was reeds sedert het jaar 1804 te Vilvoorde overleden, terwijl 

haar moeder reeds gestorven was sedert 18 maart 1788 te Sinaai-Waas. 

Waar en wanneer Livinus De Vliegher overleden is hebben we 

niet teruggevonden. 

Hij was timmerman van beroep en loen hij 41 jaar oud was en 

zijn vrouw 39 jaar in het jaar 1818 w::>Onde hij mel zijn vrouw en kin

deren in het «Cocquytstraatje» volgens het bevolkingsregister uit dat jaar. 

Volgens het bevolkingsregister van I januari 1830 woonde hij in het 

« Paterstraetje nr. 281», hij was toen 53 jaar en zijn vrouw 50 jaar. 

Nu volgen hier hun kinderen : 

1 ) Scraficn, geboren op 7 juni 1806 te Eeklo. V crbleef sedert het jaar 

1822 te Gent waar hij kunstschilder was. ( 34
) In het jaar 1825 toen hij 

19 jaar oud was moest hij naar de loting. Hij was aangegeven door zijn 

moeder en trok het nummer 89. Oe beslissing van de militieraad luidde 

als volgt : «voor den dienst gedesigneerd 31 maart». Heel belangrijk 

IS zijn persoonsbeschrijving. 

Zijn maat was « 1 el 5 palmen 6 duimen 4 strepen. Aangezicht : 

ovaal ; voorhoofd smal ; ogen : bruin ; neus : gemeen ; mond : groot ; 

kin : rond ; haar : bruin ; wenkbrauwen : bruin. ( 35
). 

Tijdens mijn opzoekingen op het stadsarchief te Eeklo ontdekte ik 

hij het lezen van het stadsverslag uil 1865-1866 onder «letterkunde» de 

wormelding betreffende de schenking door een zekere heer K. Berle van 

een afdruk van een gedicht van Karel Loclewijk Ledeganek opgedragen 

(32) <januarius 1776 12 baplizatus est livinus fs legilimus bernardi de vlieghere aet : 

46 ann : baptizati hic et anna rnaria Vijlterschaut aet : 25 ann : bapitzata in 

\Vaerschoot diocesis gandcnsis susceptores fuerunt livinus blomroe et carola 

uyltcrschaut natus hcri circn 7 malutinam> 

Oude Parochieregiste-rs nr. 157 - Stadsarchief Eeklo 

(3.3) l!uwelijksrcgistcr 1806 akte nr. 13 fo 8 - Stadhuis Eeklo 

(34) <De Vliegher, Geschiedenis, Portn•tten en lluijscltjkc tnfereclen. 

S. Margucritc>tr. 10 - Konstschildurs fo 360 - Wegwijzer 1839 

135) Mditicregislcr 1822-1826 - Stadhuis Eeklo 

21 t 



aan Seraphin De Vliegher uit 1828. ( '16
). Dit werkje berust nu op 

het stadsarchief. In volle d\omantieb moet het werk van Seraphien De 

Vliegher opzienbaarheid gewekt hebben. Gans Eeklo was dan ook bij 

deze viering betrokken geweest. om haar stadsgenoot met luister zoals 

dit in die tijd geschiedde te vieren. Niemand minder dan de fijnbesnaarde 

dichter der «Drie Zustersteden» Karel Loclewijk Ledeganek zou de be

kroonde kunstschilder toejubelen. Ik wil dan ook niet nalaten dit schoon 

kunstwerk de lezer aan te bieden en te publiceren en laat hier dan de 
tekst integraal volgen : 

AAN DEN HEER 

SERAPHIN DE VLIEGHER 

BIJ 

ZIJNE 

DEN 

lNKOJ'viST TE EECLOO, 

29 DECEMBER 

DEN 

1828 

MET 

EERSTEN EEREPRIJS 

IN DE 

Schilderkunst, (tableau de genre) 

Door hem behaald te Groningen, bij den wedstrijd van 1828, na 

dat hij in vorige wedstrijden te Gent en te Brussel was bekroond geweest. 

't Is schoon, 't is groot, ten strijd te gaan, 

En zich op eigen kracht te wagen, 

En weemde hulpe te versmaan, 

En dan de zege weg te dragen I 

Maar dit. dit dorst gij reeds bestaan, 

En keert ge alweér, met lauwerbladen 

En roem en grootheid overladen, 

Nog naauw in 's levens lentetijd. 

Terug uit nieuwgewonnen strijd ? 

( 36) <Een ander geschenk der melding weerdig en onder de !-landvesten nedergelegd, 

is datgene daeraen gedaen door den heer K. Berle van een afdruksel des gesdicht 

uitgegeven door onzen beroemden inboorling K. Ledeganck, getiteld : Aan den 

heer Seraphin De Vliegher bij zijne inkomst te Eecloo den 29 december 1828 

met den Eersten Eereprijs in de Schilderkun:;t (tableau de genre) door hem be-

haald te Groningen bij den wedstrijd van 1828, na dat hij in vorige wedstrijden 

te Gent en te Brussel was bekroond geweest. Dit stuk hoeft des te meer weerde, 

daer het twee eecloosch•" beroemdheden geldt : Ledeganek en Oe Vlieghl'r. 

blz. ~4 stadsverslag 1865-1866 ~ Stadsarchiof Eeklo 
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Reeds schonk u Gent eene eerekroon 

In Brussels vorstelijke zalen. 

\V erd u het eergoud reeds geboêm ; 

Daar mogt gij lof en roem gaan halen. 

Uw' grootsehen zegepraal ten loon. 

!\·laar van vvaar weder die l auwrieren. 

Die thans op nieuw uw schedel sieren ? 
Waar wont gij die. in welk een oord ? 
In Gronings wal. aan Hunses boord ! 

Hoe ! 't is dan waar dat Nederland, 

Niet. als voorheen. meer is gescheiden, 

Dat zich een echte broederband 

Gesloten heeft aan alle zijden, 

Van Zuidergrens tol Noorderstrand ? 
0 .la! één volk woelt aan de zoomen 

Van Y ss el- en van Scheldestroomen ; 

Eén volk. bij wien er eendragt woont, 

Dat kennis eert. verdiensten loont ! 

Getuig het, gij, die door den gloed 

Van uwe kunstige tafreelen, 

Werkt op den geest en het gemoed ; 

Die, door de hulp van uw penseelen. 

Een doffe verw schier ~preken doet ! 
Getuig of uw verheven kunste, 

Een grooten bijval. meerder gunste, 

Te Brussel dan te Groning' vond ; 

Sprak Zuid en Noord niet uit één mond 7 

.la. Neêrland is 't gelukkig rijk, 

Waar 't licht der kunst in glans mag gloren 

Verheffen we ons 1 wij geven blijk 

Dat wij tol Nederland behaoren l 

Schoon Gent thans met een' Paelinck prijk; 

En Brugge een' Oeieva er kan noemen 

En andre sleên niet minder roemen ; 

Wij ook zijn groolsch op onze faam, 

Wij noemen Geirnaerls, Vlieghers naam I 
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Slechts vijf paar jaren zag men vliên 

Sints de eerste zijne lauwerblaren 

Aan zijne vaderstad kwam biên ; 

De tweede ging ook lauwren garen, 

Dien wij thans driemaal winnaar zien 

Ja, Eecloo mag op glorie hogen ; 

Die glorie zal nog steeds verhoogen, 

Zoo lang zij haar' De Vliegher heeft. 

Zoo lang haar waarde Ceimaerl leeft I 

Gij, jonge kunstenaar, rtoor natuur 

Ten echten lieveling verkoren, 

Nooit moet ge 't onwaardeerbaar vuur, 

Dat ze in uw boezem kweekte, smoren, 

Dan blijft gij roemrijk op den duur I 
't Was Rafel, die natuur steeds eerde, 

't \Vas Rubbens, dien zij wondren leerde, 

't Was Rembrandt. die haar 'raad steeds vroeg; 

Volg slechts hare inspraak, en ~ genoeg I 

Snel, Vliegher I op uw loophaan voort, 

En toover met uw kunstpenseelen_ 

Door roem en eerzucht aangespoord ; 

Waar ge immer in den strijd mogt deel en, 

Toon dat de zege aan u behoort I 
En zoo gij ooit, in vreemde rijken, 

Met versche lauwerblaan mogt prijken, 

Zeg aan het volk. dat u bekroont. 

Dat gij in Neêrland, te Eecloo, woont I 

Eecloo, December 1828 

LEDEGANCK ( 37
). 

(37) cEecloo, drukkerij van A 11 van Han en zoom 
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Üp Je eerste bladzijde staat volgende LPkst geschreven 

cGeschonkcn aen het archief der stad Eecloo door den heer Kan·! BNtP. Voor

zitter van den Werkrechtersraad Eecloo, den 12 mei 1865 

R. Van \VassPnhove> 

Oud nummPr losse stukken - Stadsarchief Eeklo 



T ekening (Kruisa fdoening ) van _ era fi Pn Dl' Vlie~ h cr 

d irec' eur A cade mie va n Aal st 

( 1806- 1848) 

Serafien D e V liegh er zo u niet alleen de opri chter zijn geweest van 

de S tedelijke A cademi e van leken- en schilderkun st te E eklo, doch ook 

die le A alst zou hij opge ri cht h ebben. ln het jaar 1847 komen we aldaar 

zi jn naam legen als hij fun geerl als proFessor in teken- en schilderkunst ( .1a ) 
Tot nu toe h ebben we nog niet kunn en achterh alen of er nog werken 

van Sera Fi en D e V li egher in onze mu sea. kerken en pr ivate verzamelingen 

bewaard zijn gebleven. Nu is h et aan onze kunsthistori ci om uit te 

maken of h et kun stwerk van era fi en D e Vliegh er nog een blijvende 

(38) ( 1847] A !st - Akademie van lce ken- en Bouwku nst -

Professoren - T eekenkunsl , :eroph in dr V lieger kun stschil der 

'childerkunsl, Sera ph in d ' V liegher 

WC'gwijzrr 1847 blz. 30'2. O ok in I 4 : blz. 303 
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kunstwaarde vertegenwoordigt. Wel zijn er nog mooie tekeningen en 

~chetsen van zijn hand bewaard gebleven hij de heer Frans De Vliegher 

Ie Eeklo. een nazaat dezer kumtenaarsfamilie. Of onze lamstschilder 

gehuwd is geweest welen we niet. Ook zijn overlijdensdata kennen we 

niet. vermoedelijk moet hij te Aalst overleden zijn rond de jaren 1830 

alwaar hij professor aan de Stedelijke Academie was. 

2) Felix-Bemarclus, geho;en op 2 mei 1808 te Eeklo. \Vas gehuwd met 

Catharina Pelicom. J-liJ overleed op 23 april 1891 te Eeklo in de 

ouderdom van 82 jaar. ( 39
). Toen hij moesl loten trok hij hel nummer 

51. Zijn maat was 1 el. 7 palmen. 1 cluim. 5 strepen. \Vas van de 

klas 1827. 

3) Karel. was bestuurder van het «Gesticht van liefdadigheid» te Eeklo 

in 1861 en tevens als I id van de kerkraad der Dekenale kerk van 

Eeklo benoemd in 1862. I-liJ legde dit amhl neer in 1867. 

4) Ivo, geboren op 1 o april 18 n te Eeklo. 

5) Augustus, geboren op 18 mei 1815 te Eeklo. Huwde op 2 oktober 

1841 te Eeklo met iV!elania De Cock. Overleed op 3 januari 1884 

te Eeklo. (Afstamming zie verder). 

6) Sophie, geboren op 25 juli 1817 te Eeklo. 

7) Johan, geboren op 19 januari 1819 te Eeklo. 

De afstamming in rechte lijn gaat nu verder langs nr. 5. Augustimrs 

Oe Vliegher en l\1elania De Cock. I-lij was huisschilder van beroep. 

V. DE VL!t:GI-IER AUGUSTINUS : geboren op 18 mei 1815 

te Eeklo. Huwde op 2 oktober 1841 te Eeklo met Melania De Cock. 

dochter van Pieler Francies en Martha Emiliana Van de Velde, die op 

9 juli 1818 te Eeklo geboren werd. Hij overleed te Eeklo in de ouderdom 

van 68 jaar op 3 januari 1884. ( 40
). I-lij was huisschilder van beroep 

en \•monde in hel jaar 1846 volgens hel bevolkingsregister «in de Meule

straete 15h. J-lij was toen 31 jaar oud en zijn vrouw 01elania De Cock 

die naaister was 28 jaar. 

Nu volgen hier hun kinderen : 

1) Eduard-Frederic, geboren op 28 fehmari 1842 Ie Eeklo. I-lij huwde 

op 16 januari 1882 te EPklo met Col et a Wu!Faert. ('11
). I-lij overleert 

op 4 januari 1918 te Eeklo in de ouderdom van 75 jaar. ( 42
). 

(39) qÁnno Dni !89! diP 23 april obiil FPiix I)Nnnrdus de Vliegher ex hac filius 

Livini ct Maria Ludovicn Lucia PiPrnrdt. virluus Catharina PPlicom nelatis 82 

annorum> 

( 40) <Anno Dni 1884 DiP 3 jan. obiit auguslim•s De VliegPr cx hac filius Livini 

et Marie Lucie PiPCaerdt, con ju x. Mclanic De Cock a etalis 68 annorum 

F. Foubcrt Past. Ed.> 

Parochieregister ~ Dekenij Eeklo 

217 



2) Franciscus-Augustinus, geboren op 9 januari 1844 te Eeklo. lluwde 

op 26 april 1875 te Eeklo met Cordula De Frenne. Overleed op 

27 januari 1921 te Eeklo. (Afstamming zie verder). 

3) Honoré. geboren en gedoopt op 10 maart 1846 te Eeklo. Peter en 

meter waren Antonius De Cock en Maria Pierardt. ( 43
). Hij huwde 

een eerste maal met Mathilde Vervaet op 24 juni 1878 te Eeklo en 

een tweede maal met de italiaanse Antonia Gincomini. Hij overleed 

op 5 april 1929 te Eeklo. ( 44
). 

I-lij is een folkloristisch figuur als de «Herbakker» van Eeklo en 

bijgenaamd «Hondje verzet». ( 45
). Van beroep huisschilder evenals zijn 

vader deed hij van jongsaf al aan toneel en maakte deel uit van de aloude 

( 41) <Anno Dni 1882 die 16 jan. prccvus 3 bannis matrimonium contraxPrunt Eduardus 

FredeTicus de Vliegher aetatis 39 annorum ex hac et Coleta J'vlaria Wulfaert 

aetatis 27 annorum Gandcnsis, uterque in hac habitantes, testibus Francisci De 

Vliegher et Rosaha Reichler coram me Fr. Foubert. Past. Eclo.> 

Parochieregister - Dekenij Eeklo 

( 42) <1918 4a januarij obiit Eduardus De Vlieger ex hac fil Augustini et Melania 

Oe Cock, vid. Colela \Vulfaert aet ï5 ann> 

Parochieregister - Dekenij Eeklo 

( 43) <anno Domini millesimo octingensesima quadragesima sexta die decima mar! i i 

infrascriptus baptizavi honorium fiJiurn ]egitimum Augustini De Vlkgher PX hac 

et Melania Oe Cock ex hac conjugum naturn hadie hora secunda mane susceperunt 

antonius Oe Cock et Maria Pierardt J. J. Oe Landtsheere vicep> 

Parochieregister - Dekenij Eeklo 

(44) idem 

( 45) Zie over de <1-lerbakking te Ef'klo> en I lonoré Oe Vliegher 
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Het Morgenrood negende jaargong 1927-1928 - 't Meetjeslan.l De Eek/oosche 

herbakkers door JULlUS DE HULSTERS - blz. 173-182. 

idem tiende jaargang 1928-1929 - blz. 118 en 121 met foto van Honoré De 

Vlieg her. 

ibidem twaalfde jaargang 1930-1931 blz. 47-48. 

Eveneens artikel van Julins DE HULSTERS c Voorvaderlijke gel>eden - Gods

dienstige volkskunde>. 

f3plangrijk is ook het artikel van I !erve ST 1\LPAERT eDe Verjongingskuur, 

bewerkt door MOLENAAR en BAKKER Sl\110 en STOKER. Een volkskundig 

onderzoek> in <Oostvlaamsche Zanten> 40" jaargang nr. 6 - 1965 blz. 25Ci. 

Het vcrvolg van dit artikel verscheen in <Oostvlaamsclw Zant<'n> 41° jaargang -

1966 nr. I blz. 29-42 lsot aanblz. 19. 

Een bizonder belangrijk artikel ovt'r het herhakken te Eeklo is C\'cnecns dit van 

Dr. Marcel DERUELLE in <Oostvlaamsche Zanten> 39° jaargang nr. 4 - 1964 

hlz. 145 tot 156 met 3 illustraties. I-lij maakt ook melding van de smakelijke 

beschrijving van Julius DE HULSTERS in <!let Morgenrood> van maart 1928 

met een klein uittreksel aan blz. 155. Oe naam van alle Yier de herbakkc·rsgezt>llen 

komen in dit artikel echter niet voor buiten <J'vlondjc Frein> (Edmond De FrcnnP). 

Julius De I !ulsters echter gcf'ft ze ons alle vier in zijn artikel in ci-Id l\1ogn:-nromh. 



toneelmaatschappij «Eikels worden Boomen», en van de koorzangmaat

schappij «De LedE'gancksbroeders». Gedurende veel jaren speelde hij de 

komieke rollen in de Vlaamse Schouwburg te Antwerpen. 

Om terug te komen op de «Herbakking te Eeklo», dit was voor 

Eeklo de grote gebeurtenis en bevat tot nu toe veel stof voor onze volks

kundigen om de oorsprong van dit aloude volksgebruik te ontsluieren. Oe 

vier vrolijke snaken die bij deze herbakking betrokken zijn geweest waren 

onder meer 

1 ,........, Hypoliet Rodrigas : schoenmaker. bijgenaamd « Polietje Leute». 

2 ,........, Honore De Vliegher : huisschilder, bijgenaamd «Hondje Verzet». 

3 Edmond De Frenne : huisschilder en blokkenmaker ( klompenma-

ker), bijgenaamd «~1ondje Plezier». 

4 Floreos O'Hondt : lakenverver. bijgenaamd «Floor De Spotter». 

Deze kunstminnende Vlaamse jongens maakten allen deel uit van 

de reeds vernoemde aloude Eeklose toneelmaatschappij «Eikels worden 

Boom en». Tijdens de laatste jaren voor zijn dood ( 1927 tol 1929) was 

Honore De Vliegher de oude «opperbakkermeester» herbergiersbaas recht

ever het station te Eeklo. Hij was als 83-jarige de enige overlevende der 

Eeklosche herbakkers. 

4) l\1aria, geboren op 11 juni 1848 te Eeklo. Zij huwde op 15 november 

1874 met Edmond Oe Frenne. ( 46
). Die Edmond Oe Frenne was 

eveneens huisschilder van beroep en was een der vier herbakkers van 

Eeklo le samen met zijn schoonbroer Honore De Vliegher. Zij overleed 

op 6 f ehruari 1918 le Eeklo in de ouderdom van 69 jaar. ( 47
). 

5) Amelia, geboren op 19 september 1850 te Eeklo. Overleed ongehuwd 

op 22 april 1900 te Eeklo in de ouderdom van 49 jaar. ( 48
). 

6) Julianus, geboren op 29 mei 1854 te Eeklo en er zeer jong overleden 

b (49' op 28 novem er 1854. ) . 

( 46) <anno Dni 1874 die 159 , provis 3 bannis matrimonium contraxcrunt Edmundus 

De Frenne acatatis 25 annorum ct marie De Vliegher actalis 26 annorum, uterque 

ex hac ct in hac habitans, testibus I lcnrico Ludovico De frenne et mclnnia 

De Cock. coram me F. Foubert Pastor in Eclonia>. 

Parochieregister - Dckenij Ecklo. 

(47) <1918 6a february ohiit Maria De Vliegher ex hac filia Augustini et Jvlelania 

De Cock vid. Edmun<li De frenne act. 69 ann 

idem 

( 48) <22 Aprilis 1900 obiit Am .. !in De Vlicghcr. ex hnc, filia Augustini ct Melanic 

De Cock nata 49 annor>. 

ibidem 

( 49) <anno Domini 1854 rlic 28 novcmbris obiit julianus de vlieger ex hac filius 

Augustini cl m<'lanin de Cock actalis 6 mcnsium C. van oeckel 

Past. Eecloo> 
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7) Cesar Alphonse. geboren op 30 rnaart 1857 le Eeklo en er ongehuwd 

on·rleden in de ouderdom van 43 jaar. ( 5 1)). 

8) Alfred- Eduard. geho:en op 15 november en gedoopt op 1 b november 

1858 te Eeklo. Peter cn meter waren Eduardus De Vliegher en 

Rosalia Reichler. ( 51
). Hij overleed reeds op 17 november 1858 te 

Eeklo. ( 52
). 

De rechtstreekse afstamming gaal nu verder met nr. 2. Franciscus 

Auguslinus Oe Vliegher en Cordula De Frenne. [-[ij was huisschilder van 

beroep en woonde in de Zu~dmoerstraat 1 bis» te Eeklo. 

Vl. DE VLIEGHER FRANCISCUS AUGUSTINUS : geboren en 

gedoopt op 9 januari 1844 le Eeklo. Peter en meter waren F elix De 

Vliegher en lvlartha Van De Velde. ( 53
). Hij huwde op 26 april 1875 

te Eeklo met Cordula De frerme (De Freijn) dochter van Hendrik en 

Josephina Keirsbilck die op 30 juni 1846 te Eeklo is geboren. ( 54
). Zijn 

schoonvader Hendrik ( Henricus-Ludovicus) Oe Frenne is geboren op 6 

februari 1816 om 9 uur 's morgens le Waarschoot als zoon van Joannes 

Defrenne herbergie:r uit Halle in Brabant afkomstig, 38 jaar oud en Anlo

nia Bourgonjon 28 jaar uit Eeklo afkomstig. Hij overleed op 27 januari 

(50) < 190 I 23 Feb. obiit Ce sar De Vlieg her, ex hac. filius Auguslini el Melania 

De Cock. natos 43 annor>. 

ibidem 

(51) ibidem 

(52) <anno Domini 1858 die 17 mensis l\iovembris obiit Alfridos de Vlieger ex 

filios Aogostini t:l Melania De Cocq aetatis 5 dierum C. van Occkel 

Past. ~ Eclonia>. 

1 nac 

(53) cDie nona Januari hora quarla mane nat os ct eudem die baplisatus est Franciscos 

Augostinus f'ilius legitimus Aogoslini De Vliegher ex hac aelatis vigenti octa 

annorum et Melania De Cuck ex hac aelatis vigenti quinque annorum. soscepere 

felix De Vliegher ct Marlh" Van de Velde hic habitantcs 

F. J. De Landtsheerc vicep> 

ibidem 

(54) cAnno Uni 1875 die 26 aprilis, procvus 3 bannis, matrimonium contraxcront 

Franciscos Augoslinus Oe Vliegher actalis 31 annorum el Cordula De freyn aetatis 

28 annorum utcrquc ex hac ct in hac habitans testibus l-lonorio De Vliegher ct 

josepha Keersbilck coram me Fr. Fouberl Past: Eclon>. 

ibidem 
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1921 te Eeklo in de ouderdom van 77 jaar. ( 55
). Zijn echtgenote Cordula 

De F renne (De Freijn) overleed op 25 december 1925 te Eeklo. ( -' 6
). 

I-lij was huisschilder evenals zijn vader Augustimts ( 1815-1884) en 

woonde met \"rouw en kinderen in het jaar 1880 volgens het bevolkings

register in de «Zuidmoerstraat 1bis» te Eeklo. 

Nu volgen hier hun kinderen : 

1) Oscar Joseph, geboren op 14 juni 1876 te Eeklo. 

2) Améi-I-Ienri, geboren op 12 juli 1878 te Eeklo. 

3) J'vlarlha-1'1aria, geboren en gedoopt op 23 oktober 1880 te Eeklo. Peter 

en meter waren Eduardus De F renne en l\1aria De Vlieg her. ( 57
). 

Zij was gehuwd mel Edgard D'Aubioul en overleed in de jeugdige 

leeftijd van 33 jaar op 1 '5 rnaart 1914 te Eeklo. ( 58
). 

4) Eduardus-Romanus-Eugenius ( Edgard). geboren op 24 januari i 1883 

te Eeklo. Huwde op 31 januari 1910 te Eeklo met Bertha-Hortence 

Steeg hers. Overleed op 13 december 1957 te Eeklo. (Afstamming 

zie verder). 

5) Tvlagdalena-Josepha-Maria, geboren en gedoopt op 5 juni 1885 le 

Eeklo. Peter en meter waren Edmondus De Frenne en Eugenia 

Dhondt. ( 59
). Zij was gehuwd mel Joseph De ]\ 1ey en overleed in 

de zeer jeugdige leeflijd van 30 jaar op 2 mei 1916 te Eeklo. ( 60
). 

De rechtstreekse afstamming gaat nu verder met nr. 4 Edgard De 

Vliegher en Bertha-Horlence Steeghers. Hij was evenals zijn vader en 

grootvader schilder en woonde achtereenvolgens te Eeklo op de «Boelaan 

en de «Molenstraal». 

VIl. DE VLIEGI-IER EDGAR.D : geboren en gedoopt op 24 januari 

1883 te Eeklo. Peter en meter waren Eduardus De Vliegher en Eugenia 

Ledeganck. ( 61
). Hij huwde op 31 januari 1910 le Eeklo met Bertha-

(55) <1921 27 january obiit Franciscus Augustinu,; de Vlieger ex hac fil. Augustini 

et mclania De Cock uxor Cordula De freyne aet. 77 ann>. 

ibidem 

(56) <1925 25 Decembris obiit Cordula De Freyn. nata in hac 30 junii 1846, vidua 

Francisco De Vlieger tumulata 2Sa hiyns in caemclerio noslri>. 

ibidem 

(57) ibidem 

(58) c 1914 15a marlii obiit l'vlartha De Vliegher ex hac fil. Francisci et Cordula De 

Freyne uxor Edgardi D'Aubioul act. 33 ann. 

ibidem 

(59) ibidem 

( 60) <1916 2a ma i i obiit magdalcna De vlieg er ex hac filia Francisci et Cordula De 

Frcijn uxor Josephi De !VIey act 30 ann. 

ibidem 

( 61) Doopregister ~ Dekenij Eeklo 
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Edgard De Vliegher 
( 1883- 1957 ) 

lee fli jd 2 1 janr 

I-lorlcnce Steegher:i . Jochter vGn Edmondus en Maria-Theres ia-Franci sca 

D e M cij. Zij was op 19 sep tember 1886 Le Eeklo geboren. !-lij overleed 

op 13 december 1957 Le Eekl o in de ouderdom van 74 jaar. Zijn beroep 

was hui sschilder. In h eL jaar 1920 woonde hij volgens h et bevolkingsregi

ster op de ~Boel aar nr . 30 :. en sedert 2 maarl 1927 in de ~ Molen Lraat 

nr. 7:. . I-lij was een zeer ondernemend en vaa rdi g man mel flink verstand , 

breedd enkend , beminn elijk voor iedereen en bevaltelijk voor ern t en voor 

luim. Als over tuigd kri sten en vlaming beh artigde en verdedigde hij 

steeds de belangen zijn er medeburgers en had Eeklo inni g li ef. In h em 

slak ook de kunstenaarsz ieL de schilderkunst had geen geh eimen voor 

h m, en ook als toneelamaleur , was hij zeer bekend en verdienstelijk. 

Hij was ud-Cemeenleraadsl id der tad E klo en werkzaam als beheerder 

der f( V rr keu kas van h L M eetjesland:. en de <Onderlinge kas voor Ge-
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Ecr> le woon huis van E dgard D e \ ' li eghcr 

(188 3-195ï) 

gelegen Boe l are. 2ü . d; chl aan Z ikcrsl ran l . rund I <) I 0 

z iJJ ~\T ri!occ l inw· Jl >> . l)iL moo it · ,-ers \ 'i lll ~l a rnix Cysen, dal op zijn doods

prentj e ,-oo rk om l sclwlsl ons dil ~c h o n e offervaardige leven : 

<< Ivlij n ,-ad ertj e hij was rcchlvaard igheid , 

1-lij h atl dl· zware lasl op zich geladen 

een eerlijk man lc zijn 

in worlfCI l' ll daad 
Dal is heL sc hone clwaz•' kwaad 

wa<:~ r . 11 0 on~ Here .l ezu s-C hri slu s 

de slcrksle man aan ondcrgaa l.l\ 

Z ijn echlgcnole Berlh a Horlence Steeghers vvas hem reeds sederl 

de nachl Yan 30 op 3 1 oktober 195 l Le E ekl o voorgegaan. Z ij was een slerke 

en wilskrachli ge vrouw. Z ij was de zorgende, slerke en steeds opbeurende 

H OUW . D~ vcrschrikkelijke oo rl ogsjaren h<tcldcn haa r sleeel s ouder gemaakt. 

wanl ook hel gro lc morele en maleriëlc leed van zovelen was over haar 

hui sgez in gekomen. Dil prachli f,{ vers van onze Vlaamse slrijder en zanger 

di chter René D e Clercq is ook op haa r van toepa ·sing. H el komt immers 

,·oor op haar doodsbeeldje 
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«Mijn moeder was een heilige vrouw 

0. daar ligt blijdschap in dien rouw». 

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis heeft plaats gehad 

in de dekenale kerk van Eeklo, op zaterdag 3 november 1951 om 10 

uur. De metten, lauden en rozenkrans daags voordien om 4 uur. Een 

tweede lijkdienst met lauden werd gezongen in de kerk der E. P. Minder

broeders op dinsdag 20 november 1951 om 7 uur. Een mis H. Barbara 

op maandag 3 december 1951 om 7 uur. 

Nu volgen hier hun kinderen : 

1 ) Louisa Elvira Mathildis, geboren op 1 februari en gedoopt op 5 fe

bruari 1911 te Eeklo. Peter en meter waren F ranciscus Oe Vliegher 

en Ludovica Steghers. Huwde op 28 december 1940 te Eeklo met 
Marcel Oesiré Valery D'hondt. 

2) Paula, geboren op 24 april 1913 te Eeklo. Van beroep lerares. 

2) Frans-Oscar-Maria, geboren op 29 november 1923 te Eeklo. Huwde 

op 29 juli 1950 te Landegem met Beatrijs Klara Verstraete (zie ver
der). 

De afstamming in rechte lijn gaat nu verder langs nr. 3 Frans Oe 

Vliegher en Beatrijs Klara Verstraete. Hij is handelaar van beroep en 
woont in de l'vlolenstraat 5, 7, 9, te Eeklo. 

VIII. DE VLIEGHER FRANS : geboren op 29 november en ge

doopt op 2 december 1923 te Eeklo. Peter en meter waren Anscharuis 

De Vliegher en Maria De Coninck. ( 63
). Hij huwde op 29 juli 1950 te 

Landegem met Beatrijs Klara Verstraete, dochter van Hilaire Antonius 

en Juliana Maria Oe Schepper, die op 19 oktober 1926 te Eeklo geboren 

werd. Zij is onderwijzeres en de zuster van de bekende Vlaamse kunst

schilder en graficus Luc Verstraete. 

Fram De Vliegher is een talentvol toneelspeler en dat toneelspelen 

zit hem in het bloed, geen wonder ! zijn vader Edgard, zijn grootvader 

Franciscus Augustinus en overgrootoom Honore (Hondje Verzet) waren 

in de volle betekenis van het woord toneelkunstenaars, waar we als Eeklo

naar terecht fier op moge11 zijn, want vergeet het niet «Eikels worden 

bomen l> 
\Vilfried STEEGHERS 

(62) idem 

(63) <Anno Dni 1923 die 2 Decemhris infr. baptezari De Vliegher Franciscum An

scharium Mariam filium leg. Edgardi Rom. Eug. ex Eccloniae et Hortensia Albcrta 

Steeghers ex Ecclonia conjugum, naturn die 29 Novembris hora 9 vesperlina. 

Susceperunt Anscharius De Vliegher ct Maria De Connick 

E. De Wo lf vic~ 
Doopregister - Dekenij Eeklo 
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BIJ DE GEBOORTE 

VAN KEIZER KAREL V 

EEN PAAR NIEUWE GEGEVENS 

Er is reeds heel wat geschreven en verhaald over de feesten geor

ganiseerd bij gelegenheid van de geboorte van Keizer Karel, over zijn 

jeugd, zijn hof. zijn poÜtiek. :zijn dood en wat weet ik meer maar over 

de geboorte zelf en wat ermee verband hield zwijgen schier alle historici. 

Zelden wordt gesproken over de geboorte van Karel. herlog van 

Luxemburg, heter hekend als Keizer Karel V, op een gemak in een der 

vertrekken van de aartshertogin en op een ogenblik dat het Prinsenhof 

hoge gasten ontving. 

Bij het uitpluizen van bescheiden in het Archief van Rijsel waren 

we zo gelukkig enkele gegevens meer te plukken betreffende Karels 

geboorte. 

Üp 7 februari 1500 werd George de Dale, boodschapper te paard. 

uiterst dringend door de aartshertog uit Gent hij de abt van Anchin 

gezonden met het verzoek onverwijld aan de aartshertogin te doen ge

worden «un anneau servant à I' alègement des femmes qui lraveillent 

d' enfant. ( 1 ). Het waren twee religieuzen van de abdij van Anchin 

die de ring «servant aux femmes enchaintes pour la délivrance des enffans» 

naar Gent brachten. Ze verbleven veertien dagen in de stad tot de 

aartshertogin was bevallen. ( 2 ). Na de geboorte werden door Jean Cordier. 

messagier, de abten van Affligem, Sint-Bernardus, Sint-T'-1ichiels van 

Antwerpen. van Baudelo. St Ghislain. St Baafs. Ter Doesl, Ter Duinen, 

Drongen, Astorghes en Cambron op de doopplechtigheid die op 

7 maart plaats greep ( 3 ) uitgenodigd. Ook de bisschoppen van Doornik 

en Selymbria ( Salubrie). ( 4 ). 

( 1 ) Rijsel. Archives départementales. Archives civiles. serie I3. Chambre des comptes 
de Lille. Registre B 2169 fol. 58 v0

• 

(2) ib. fol. 136 v". 
(3) ib. fol. 72. 
(4) ib. 
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Reeds op 24 februari waren de aartsbisschop van Besançon en de 

Prins van Oranje oYer Karels geboorte ingelicht geworden. ( 5 ). Op 25 

februari was de prinses van Kastillië, die zich te Compiègne bevond. 

haastig verzocht geworden de pasgeborene over de doopvont te houden. 

Met het oog op de blijde geboorte had aartshertog Filips reeds in 

december 1499 en in januari 1500 van Rijsel naar Gent doen overbrengen 

«toutes les tapisseries. baghes et joyaulx de monseigneur». Ook uit Brugge 

werden juwelen en ringen naar Gent overgebracht «pour servir tant à la 

g.ésine de ma dame l'archiduchesse comme au baptisement de l'enffant 

dont ma dame estoit lors enchainte». ( 6
). 

Voor dezelfde gelegenheid. nl. de geboorte werd 's aartshertogen 

kamerlnape en «paintre de monseigneur». de bekende Gentse meester 

Jacob Van Lathem. verzocht 's prinsen wapenen te schilderen op «coctes 

d'armes et bannières de trompetles» die zouden gebruikt worden op de 

doopplechtigheid die in Sint-Jan zou plaats grijpen. (1). Hetzelfde jaar 

werd de Gentse meesterschilder nog vergoed «pour une riche généalogie 

par lui faicte. vendue et délivrée. plaine des armes des prédécesseurs de 

monseigneur painles d'or el d'argent fort richement, et aulres couleurs 

y servans, tant de couslé paternel que maternel depuis quatre eens ans 

en ça ou environ». ( 8
). 

Ook Pi eter Van \Varenghien (Waregem) 's aartshertogen knape en 

<tappissier» van monseigneur werd vergoed voor allerlei zaken uilgevoerd 

in februari en maart 1500 nl. « pour Ie fait de la gésine de ma dame 

el de baplisement de monseigneur Ie duc Charles de Luxemburg en la 

ville de Gand, ainsi que s' enssuil. Et premièrement pour avoir bordé 

de drap d'or deu>. grans couverloirs fourrez d'errnines, servans en la 

chambre de madicte dame ... item pour avoir la queuhe de drap d'or 

fourrée d'ermines, en quoy !'on porta l'enfant au baptisement. ltem pour 

lrois pièces de cordes servans à lendre Ie dosseret dessus l' au tel ou fut 

défacyné l'enfant. el Ie pavillon dessus les fons, une pome, ung chercle 

servanl sur !edit pa vil! on et ung sacq de paille cl' avaine pour mettre au 

granl herch... Item à ung charlon pour, par diverses fois. avoir mené 

toutes les lapisseries de la court à l'église Saint-Jehan et les avoir ramené 

au sgravenslcen, ou elles furenl necloiées ... et d'illec à la court. Item à 

lrois hommes t<~~t pour les avoir aidié à lendre et détendre ladicte tapis

serie, pour l'avoir gardé en ladicte église St-Jehan, avec les autres draps 

(5) ib. fol. 177 v0
• 

(6) ib. 
(7) ib. 162 V

0
• 

(8) ib. 186 V
0

• 
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y lenduz, unze jours et unze nuytz, comme pour les avoir aidiée à chargier 

t•endre, deslendre el deschargier, exourre et ploier audic sgravensteen a 

d'illec à la court ... ». ( 9
). 

Delen wij nog mede dat dossine de Nyenweme, echtgenote van 

Pi eter van Gavere, schildknaap de «bercheresse» was van Karel. ( 10
). 

Hetzelfde archief beval nog tal van bescheiden met betrekking tot 

de jeugdjaren van Keizer Karel. Ze betreffen meestal het hof van de latere 

keizer die onmenselijk wreed de Gentenaars zou behandelen, ze op brand

slapels deed werpen, ze liet vervolgen wegens hun religieuze overtuiging 

en die de stad Gent en zijn monumenten, vooral de abdij van St-Baafs, 

niet spaarde. 

(9) ib. B 2173 fol. 239 v0
• 

(10) ib. B 2175. 
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EEN OORKONDE VAN 1244 

BETREFFENDE DE VERKOOP VAN EEN WOESTINE 

GELEGEN BINNFN DE KEURE VAN EEKLO 

ln het Rijksarchief te Brugge in het fonds van de Eekhoutabdij bevindt 

zich een oorkonde die interessante gegevens bevat over de beginperiode 

van Eeklo als stad. Deze oorkonde werd tot nu toe nog niet opgemerkt 

door de vorsers die zich mel de geschiedenis van Eeklo bezig gehouden 

hebben. In deze korte bijdrage willen we de voornaamste gegevens van 

die oorkonde meedelen. De tekst wordt in een bijlage uitgegeven. 

De originele oorkonde is niet bewaard gebleven, maar we beschikken 

wel over een «Vidimus» van 1288 door de abt van de Eekhoutabdij. Dit 

verklaart meteen ook waarom we die oorkonde in het archief van de Eekhout

ahdij aantreffen. Zij verschaft ons belangrijke inlichtingen over het grond

bezit te Eeklo, de familie Busere en over de schepenen van Eeklo. 

Deze akte, die handelt over de verkoop van een woestine toebehorend 

aan een zekere Lamlotus, beschrijft twee wel onderscheiden handelingen : 

in het eerste gedeelte wordt het leen ( = woesline) omgezet in een 

cijns ( 1 ) en in het tweede gedeelte wordt de eigenlijke verkoop van de 

woestine behandelt. 

Willem Bloc van Eine (2) baljuw van Gent en \Villem Mudde, 

optredend in de naam van de graaf en de gravin, zetten de woestine van 

Lamlotus, die er leenhouder van was, in cijnsgrond om. De cijns wordt 

(I) Een dergelijk geval van omzetting van leengrond in cijnsgrond wordt behandeld door 

F. L. GANSHOF, Note sur une charte de Thierry d'A/sace, interessant la propriété 

/oncière à Saint Omer. Studia Historica Gandensia nr. 36. 

(2) Wtllem Bloc komt herhaaldelijk voor bij de verkoop van woestinen in het grafelijk 

bos AalschooL Hij verkocht in 1242 vijftig bunder te Aalschoot aan de abdij van 

Oost-Eeklo. R.A.G. abdij Oost-Eeklo. oorkonde van 1242. In 1244 verkoopt hij 

37 bunder woestine te Aalschoot aan het Sint-lanshospitaal te Brugge. Archief 

Sint-Janshospltaal. oorkonde nr. 28. ln 1240 verkoopt hij nogmaals 37 bunder 

woestine te Aalschoot aan MargarC'ta, weduwe van Willem Brune van Brugge, 

Thomas Ntcholaus en Lamktnus. Th. LUYKX. Johanna uan Constanlinope/, 

p. 586-587. 
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op 2 soL per bunder gesteld. Vooraf had Lamlotus voldaan aan het recht 

van verhef. dat de graaf loekwam bij de verkoop als leenheer van de 

woesline. Hij moet 1 pond betalen voor elke tien pond die hij zal ont

vangen bij de verkoop. Een tiende was het normaal procent dat bij 

dergelijke gevallen voorzien was. ( 3 ). Daarna wordt de woestine voor 

eeuwig vrijgesteld van het recht van verhef, want ze is nu cijnsgrond 
geworden. 

Dit lag in de lijn van de grafelijke politiek op dat ogenblik bij het 

verhandelen van gronden. want al de woestinen die in het grafelijk 

Los Aalschoot vervreemd worden, zijn als cijnsgronden verkocht. ( 4 ). 

Nergens is er nog sprake van gronden die in leen uitgegeven worden. Al 

wat leen is, dateert van een vroegere periode. Deze oorkonde belicht zeer 

goed de gewijzigde politiek van de graaf bij het verhandelen van zijn 

gronden in de omgeving van Eeklo. ( 5 ). 

Nadat het leenverband verbroken is. verkoopt Lamlotus zijn woesine 

aan magister Mattheus van Bochout en zijn vrouw .A.delise tegen 6 pond 

vl. per bunder. Bij die gelegenheid zien Lamlotus en zijn vrouw Avesoete, 

zijn moeder Elmodis, zijn broers Walter, Jan bijgenaamd Poppo en \V ou

hert zijn zusters Margareta en diens echtgenoot Hugo Busere, Elisabeth 

en Agatha, af van alle rechten op dil stuk woestine. Als getuigen treden 

daarbij op : Boudewijn Vos, ridder, Hugo Busere, oudste zoon van Alardus 

de Hole, en Hugo, zoon van Hendrik, allen homines comitis d. i. in dienst 

van de graaf. Verder zijn er nog drie schepenen van Eeklo aanwezig en 

vele andere personen. 

\Ve stellen dus vast dat er heel wat mensen bij die verkoop betrokken 

zijn. De aanwezigheid van \Villem Mudde en Willem Bloc, als vertegen

woordigers van de graaf, is vereist omdat hier een leen van de graaf 

omgezet wordt in een cijns. De schepenen van Eeklo zijn ook veel meer 

(3) J. DENIJS. Inleidende nota over de lijst der heerlijkheden van Oost-Vlaanderen, 
Voorlichtingsreeks nr. 2 van het Oostvlaams verbond der kringen voor Geschie

denis, p. 11. 

( 4) De normale cijns bedroeg 2 sol. per bunder. De abdij van Oost-Eeklo betaalde 

maar ïO sol. voor 50 bundPr. R.A.G. oorkonde van 1242. 

(5) 0'! heren van Maldegem, die bepaalde rechten op het bos te Aalschoot lieten 

gelden, bezagen met een kwaad oog het vercijnsen van al die woestin<'n te AalschooL 

Getuige daarvan een oorkonde van Willem van Maldegem van 1240. wannn hij 

de scheidsrechters aanduidt wegens een geschil met de graaf nopens hun weder

zijdse rechten op het bos Aalschoot en over een eis tot >chadevergoeding van 

50 pond ingestci,] door de graaF omdat \;\,fillem hem zou verhinderd hebben een 

woestine te \"ercijnsen te Aalschool : prPtcn•a compromisimus in prefatos arbitros 

tam dominus comcs r1uam ego de dampno quing<'ntarum librarum quod a me dominus 

comes petebat quia impediam facto vel verba ne waslina in dicta nemorc ad 

annuum eensurn rlaretur. Rijsel. Archivcs Nationales. B 1356 stuk ïO 1. 
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dan gewone getuigen. De verkoop van gronden binnen de keure van Eeklo 

valt onder hun bevoegdheid. zodat het normaal is dat ze bij die verkoop 

aanwE'zig zijn. J'vferkwaardig is dat wij hier voor het oudst gekende optreden 

staan van de schepenE'n van EE'klo. De keure van Eeklo en de inrichting 

van dP schepenbank dateren slechts van 1240, dus van vier jaar vroeger. 

\V E' hebben hier een aanduiding dat de schepenbank van Feklo wel 

dE'gelijk reeds functioneert. Die oorkonde levert ons tevens drie namen op 

van ~chepenen uit de bE'ginperiode van Eeklo als stad, nl. Gerardus Hont, 

Boudewijn Uter Waerfst en Lambrecht Raven. Neelemans' lijst van de 

schepenen der stad Eeklo hegint pas vijf jaar later in 1249. ( 6 ). 

Onder de getuigen bevinden zich drie «homines comitis». Boudewijn 

Vos, een ridder, is waarschijnlijk getuige omdat de woestine van Lamlotus 

naast de zijne gelegen was. De aanwezigheid van Hugo Busere kunnen 

we verklaren als schoonbroer van Lamlotus. Hugo Busere is, zo vernemen 

we uit de oorkonde, de oudste zoon van Alard de Hole. (1). Deze Alard 

de Hole bezat. zoals blijkt uit de keure van Eeklo. een moer in hel zuiden 

van Eeklo. ( 8 ). Hij verkocht in 1233 samen met Raas van Gavere 

250 bunder woestine te Aalschool aan verschillende personen uit Brugge, 

Biervliet. Mude enz. ( 9 ). Hieruit blijkt duidelijk dat veel personen uit 

dE' omgeving van de graaf gronden en belangen hadden te Eeklo. De derde 

.:homo comitis» Hugo. zoon van Hendrik, is een onbekende. 

Bij de overige getuigen treffen we ook enkele personen aan uit de 

vier ambachten. Dit is ook begrijpelijk. daar de koper afkomstig is uit 

Boekhoule. We vermelden daaronder : \Valter, pastoor van Hertinge, 

\ Villem Piete E:n Zielardus van Bassevelde. ( 10
). 

Elmodis, de moeder van Lamlotus, bevestigt haar afstand van haar 

rechten op de woestine onder ede. Getuigen daarbij zijn : Boudewijn, 

( 6) NEELEMANS, Tijdrekenkundige noemlijst d"r baljuws, grc//iers, tresoriers, burge

meesters en schepenen der stede keure ende vrijlwde van Eecloo en parochie van 

Lembeke vanden jare 1249 lot 1790. De namen van de schepenen van 1249 komen 

uit een oorkonde van de Sint-Andriesahdij hij firugge. 

(7) Over Alard de Hole zie Dr. P. ROGCl-IE : Eeklo, van Silexdrager tot Keurbroedcr, 

in : I-let koninklijk atheneum viert zijn tweede lustrum ; p. 167. 

( 8) NEELEMANS, Geschiedenis der stad Eecloo ; p. 135. 

( 9) R.A.G. ahdij Zoctcndale, oorkonde van 1233. 

( 10) Hertin ge en Piete waren dorpen, gelegen in de nabijheid van fiiervliet, die. door 

de zee verzwolgen zijn tijdens de Sint-Eiisabcthsvloed van 1404. 
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deken van de vier ambachten, Willem van Wevelswale. Willem van 

Sint Laurenlius en Remboud van Bochout. allen priesters. ( 11
). 

De oorkonde is opgesteld in de kerk van W evelswale. \V aarschijnlijk 

werd die plaats uitgekozen omdat de moeder van Lamlotus daar toen 

verbleef. Ze moet bovendien reeds bejaard geweest zijn, want ze is reeds 

weduwe en verscheidene van haar kinderen zijn reeds gehuwd. 

De oorkonde eindigt met een vage aanduiding van de ligging van die 

verkochte woesline. Ze ligt in de keure van West-Eeklo naast de woestine 

van Boudewi!n Vos. 

Luk STOCKMAN 

( 11) Wevelswale ligt eveneens in de nabijheid van Biervliet en verdween ook in de 

Sint-Elisabethsvloed. 
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Sint Laurentlus is misschien Sint-Laureins bij Eeklo. maar het lijkt me waar

schijnlijker dat het hier Sint Lauwerein3 op het verdwenen eiland Vv'ulpf'n betreft. 

In de oude teksten wordt Sint-Laureins bij Eeklo m('estal Smt-Laureins in de J'vloere 

of in de \Voestine genoemd. 



BI.ILAGE 

Universis presenles litteras inspeetmis ahbas sancti Barthalomei de 

Querceto in Brugis salutem in Domino sempiternam. Noverint universi 

quod nos litteras Willelmi de Eina quondam ballivi gandensis et Willelmi 

~1udde hominum domini comitis Flandrie non abolitas nee cancellatas 

nee in aliqua sui parte viciatas Yidimus in hec verba. \Villelmus Bloc 

de Eines ballivus gandensis et Willelmus Mudde hominem comitis Flan

drie. universis presentia inspeetmis salutem in Domino. Noverint universi 

quod nos per specialem mandatum domini Thome comitis et domine 

Johanne comitisse Flandrie et Hainonie posuimus wastinam Lamloti filii 

bone memorie domini Walteri filii Popponis ad annuum eensurn et quod 

de singulis honeriis ejusdem wastine solvantur duo solidos cursalis monete 

in modum census comiti fl andrensi. lnsuper sciant univers i quod dictus 

Lamlotus nobis de jure comitis et comitisse satisfecit videheet de singulis 

decem libris quas recepit dietus Lamlotus vendendus dietam wastinam 

et exinde solvit nobis unam libram et per hoc dictum Lamloturn quitavi

mus et quilum clamavimus de homagio in quo comite et comitisse tene

batur idem lamlotus de dicta wastina et emptoremus ejusdem wastine 

in perpetuum de illo homagio auctoritate nohis concessa quitum dama

vimus et absolutum. Hec est pretermiltendum quod illud homagium quod 

fuit super wastinam posuit dielus Lamlotus coram nobis super omnem 

momm suum. lnsuper noverint omnes quod nos intertuimus ubi dictus 

lamlotus vendidit dietam wastinam rnagistra Mathie de Bochout et Ade

lise uxore sue quemlibet boncriurn per sex libris flandrensibus. Et quod 

sepe dictus Lamlotus et Avesota uxor ejus Elmodis mater ejus Lamloti, 

Walterus, Johannes dictus Poppo, et Wouherlus fratres lamloti, neenon 

Hugo Busere, Ma1gareta uxor ejus, Elisabeth vidua et Agata sorores 

lamloti coram nobis constiluti et aliis probis vriis tam hominibus comitis 

quam scabinis de \Vest-Eeklo inferius nominandis gwerpilionem fecerunt 

et festucationem de omne jure quod habuerunt vel habere potuerunt ad 

opus dicti rnagistri et uxoris ejus. Item vidimus una cum domino Balduino 

decano quattuor officiorum, \Villelmo de Wevelswale, Willelmo sancti 

Laurentii, Remhouels de Bochout sacerdotibus quod dicta Elmodis fidei 

prestitit religionem se perpeluo servalnram dietam gwerpitionem. Homines 

comitis inlerfuerunt sunt hii dominus Balduinus dictus Vos miles, Hugo 

Busere. primogenitus domini Alardi de Hole et Hugo filius Heinrici. Sca

bini de West-Eeklo sunl hii qui inlerfuerunt videheel Gerardus dielus 

I-lont, Balduinus uter \Vaerfl et Lamherlus dielus Raven, preter dietos 

homines comilis et scabinos prenotatos interfuerunl Walteros presbiter de 

Harlinghe, Willelmus de Piele. Willelmus Terpennig, I-leinricus Cleilant 

Marche, Zielardus de Bassevelde. I lugo filius Isdiri, Theodoricus Cleilant. 

frater ejus Willelmus fdius Petri et Sigerus filius Boetsardi et alii multi. 
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Item dicta wastina jacet in officio et dominio de West-Eklo, se extendens 

in longitudine et lalitudine cum wastina domini Balduini Vos. Acta sunt 

hec anno domini M CC quadragesimo quarto in Octobris Assumptionis 

Beate virginis et in ecclesia de \Vevelswale. Ego decanus sigillum meum 

cum predictis appono, datum ut super. ltem datum presentis rescripti 

anno domini M CC LXXX octavo. 

Rijksarchief Bmgge, charters met blauw nr 2632. 

\\lij danken de heer A. De Vos die de teks·t uan deze bijlage met 

ons collationeerde. 
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EEN STUKJE FOLKLORE 

ROLLFN EN STUIKEN (1) 

(Knikkerspel) 

Het is niet over studenten, noch over centen, noch over ogen, noch 

over een heleboel andere dingen die rollen of kunnen rollen, dat we het nu 

willen hebben, maar over een kinderspel, waarbij knikkers met de hand

palm vooruit worden gestuwd om ze naar een putje toe te rollen, met de 

bedoeling de inzet van de medespeler naar eigen zakken over te hevelen· 

Bij ons te Ursel noemden de bengels dit spel eenvoudig «rollen», waar

door noch min noch meer het «rollen met knikkers» bedoeld werd. 

{I) Het knikkerspel, dat wc te Ursel <rollen> noemden, wordt eveneens in de hierna

vermelde werken uiteengezet. maar dan doorgaans in een erg beknopte en meestal 

ook in een enigszins andere vorm. 

I 0 <Spelen mijner jeugd> door Lotlewijk LIEVEVROUW. ~ Uitgave \'fin de 

Oost-Vlaamse Folkloristen, Gent, 195:2. ~ Het is opgenomen in deel ll 

<Jongensspelen>, onder nr 10 - Marbelspelen : <Putje rollen>, pag. 94. 

2° <Kinderspelen uit Vlaamsch België> verzameld door den West-Vlaamsehen onder

wijzersbond. Bekroond door de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en 

Letterkunde. Tweede deel : cSpe/en zonder zang>, uitgegeven te Gent bij A. 

Siffer 1905. geklassificeerd onder XI ~ <Marbclspelen> en nr 368 - Rollen. pag. 

283. ~ Zie ook om te vergelijken : nr 367 - Putje-bak. - Schokken. - Butsen. -

Stuiken, pag. 282. 

3° cKinderspelen te Ass" uroeger en ntt> door Rcné DE ROP. ~ Rubriek XV, 

Kinderspelen. I let Marbelsp<'l : <Stuiken>. pag. 157. ~ Uitgave Ascania-bibliotheek. 

Assc (Brabant), 19ri5. 

4° cGrole Von Dale VIII. 1961>, cfr. het woord cStuiken> : .... 8. (overg. of 

abs.) (Kindersp.) In staande houding knikkf'fs, (noten) enz. met kracht in een 

kuiltje werpen. 

5° <Woordenboc>k der Zcc>uwse dialecten> door de Zeeuwse Vereniging van Dia

lectenondcrzoek. ~ Van Goor Zonen. Den I laag, 1964. ~ cfr. het woord ... 3. 

Stuke(n) en andere benamingen ondc·r hetzelfde woord vcrmeld : sluiken, (stutdrn), 

slutere(n). kuutje-in. kuutje-sluuk, kuuljc-pik. kuutjc-slok, pncr<'n. 
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Het nollen» was overigens alles behalve ingewikkeld. zoals er ook 
niet veel nodig was om het te spelen, namelijk : 

een paar jongens ; 

enkele knikkers ; 

. een putje in de grond : het knikkerputje ; 

en een ander putje : een voetputje of. in de plaats ervan. een 
streep. 

Er kwamen wel nuances bij te pas en nogal dikwijls geplogendheden. 

die niet noodzakelijk erbij behoorden, maar toch niet zelden een sterke 

geur en kleur eraan wisten te geven. 

Hier volgt dan de zakelijke uiteenzetting van het spel en de gebruike
lijke regels. 

Spelers : 

Gewoonlijk twee, meestal jongens. Bij ons werd het zelden of nooit 

door meisjes gespeeld. 

De speler die begint, wordt op een overeengekomen manier aange

wezen, bijv. door om de beurt met acht knikkers naar het putje te rollen. 

V/ie het meest knikkers in het putje werpt. mag opgaan. Soms ook werd 

eerst gespeeld door degene die erom vroeg. 

Benodigdheden : 

De knikkers, de inzet en winst of verlies. 

Een willekeurig aantal knikkers (marbels). ( 2 ). De inzet van de 

spelers was inderdaad niet altijd dezelfde en volgens de geldende regels 

ook niet bepaald. 

(2) Knikkers noemde mPn te Ursel onverandPrlijk cmarbels>. Dat waren en zijn. zoals 

het in Van Dale. achtste druk. nog altijd bepaald is : balleljes van manncr, 

albast, (natuur-) steen, gebakken klei of van glas om een kinderspel mee te spelen. 

V on Dale voegt eraan toe : In lwpaalde ~treken in Zuid-Ned('rland zegt men mar

bels van manneren, albasten. stenen of glazen ballen, knikkers van diegene van 

gebakken aarde. 
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Het woord <knikkPrs> heb ik toentertijd bij ons in de speeltaal vaa de kinderen 

nooit !.oren vernoemen. 

V oor zover ik me herinnN, haddPn wc in mijn jongste kindertijd alleen knikkPI'S 

(marbels) van natuursleen en glas ( misschi<'n ook van marmN en aibast, maar dit 

onderscheid staat niel scherp meer in mijn geheugen) : de slenPn knikkers waren 

alleszins van hard materiaal : zij waren meestal wit, grijs. zwart en bruinros. evPn

wel niet zo uitgesproken zuiver en on\'t'rmengd van tint als de gev<'rfde. 

Eerst later. maar toch vóór 1910. kwam!'n de van kleiaard<' gebakkPn knikkers, 

glanzend mooi, d.w.z. veel heviger gPklPurd en in alle tinten, moar vergeleken bij 

hun voorgangPTs uiterst broos. Als je aan de \'Prlil)zende hand was hijv., mocht je 

je misnoegPn niet LolviPrPn door ze legen de muur of de plaveien aan tl' gooien zoals 



Aan de andere kant >varen zet en tegenzet voor de mededingende 

partijen steeds gelijk : als iemand twee. drie, vier, vijf of meer knikkers 

inzette. werden ze door eenzelfde aantal van de makker aangevuld. 

Het gebeurde trouwens zelden dat voor meer dan zes knikkers, dus met 

twee maal zes werd gerold. Normaal werden door beide partijen vier knik

kers ingelegd. maar dit was geen vaste regel. 

De gewone manier om lot deze inzet uit le nodigen «\V ie geeft me 
de vier in één hand ? Jongens, wie geeft me de vier 7» 

Indien voor een groter aantal knikkers gespeeld werd ,_......., en dat ge

Leurde natuurlijk door diegenen, die er momenteel goed voor zalen of 

van grof spel hielden ,_..,, dan was dit meestal met een dubbele normale 

inleg, zegge tweemaal vier of acht stuks van ellze zijde. en ook door middel 

van twee achtereenvolgende rolbeurten van dezelfde man. Het verzoek 

hiertoe werd dan, desnoods herhaalde malen, als 't kon met een stentor

stem als van een marskramer uilgebazuind : «Wie geeft me de vier in 

twee handen 7 Wie ... enz. 7» Dit betekende : wie zet met mij tweemaal 

vier knikkers in ? (te spelen in l wee rolbeurten). 

Nadat dit aanbod was aangenomen, werd in twee onmiddellijk op 

mekaar volgende beurten gerold. iedere keer met een inzet van acht knik

kers, waaraan vanzelfsprekend de kans of het risico verbonden was de 

ene te winnen, de andere te verliezen, of beide te winnen of te verliezen. 

Het knikkerputje en gewoonlijk een gleuf. 

Een putje in de aardbodem (dat we knikkerputje zuilen noemen) en, 

van de plaats van de speler gezien, erboven of erachter een gleuf ( grep-

de oudere soort. of je had <brokken en stukken>. Je kreeg er trouwens 8 voor een 

cent (of was het ook 10 7 ) ; de hardstt•nen ],etaalde je een cent voor Yier. 

De glazen knikkers waren over het algemeen essentieel kleurloos, maar binnenin 

met spiraalmotieven 'an allerlei kleur versierd. I he rop maakte een ietwat grotere 

soort een uitzondering. Die wart·n licht groen van tint en minder doorschijnend : 

de <safaars> zoals die mondsgemeen genoemd werden. Ze hadden als Etop,;e\ ge

diend o.a. voor flessen van een soort Gents <spuitwater> van het merk (Chaffarl>. 

naar de naam van de uitbater en waren overigens zeer gegeerd. Zie over deze 

<safaars> de Taaltuintjes nrs. 1031 en 1043 van M.V.N. in <De Standaard, Het 

Nieuwsblad, De Gentenaar en De Landwacht> dd. 31.7.1964 en 25.8.1964. 

Tenslotte had men ballen van een nog grotere maal. eveneens van steen of glas. 

maar ook niet zelden van ijzer, namelijk de in de speeltaal bij ons zonder uitzon

dering genoemde (bollekelten>. De glazen cbolleketten> hadden gewoonlijk binnenin 

zoals de mooie glazen knikkers. gekleurde spiraalmotieven. Het spel. dat samen 

met knikkers ermee gespeeld werd. heette eveneens cbollekctten>. <I-lee, willen we 

bolleketten 7>. Hocwel hel bij uitzondering toch door jongens beoefend werd, was 

dit laatste inderdaad een meisjesspeL 
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pelt je). Deze zijn allebei gewoonlijk mel de hand glad gestreken en vast

geduwd. De gleuf was bedoeld om bepaalde knikkers tegen te houden 

en te beletten dat heel de inzet al te gemakkelijk, bijgevolg met een 

«even aantal» in het putje zou rollen en diensvolgens een winstpunt voor 

de speler zou opbrengen. n dat geval was het spel waarschijnlijk te een

voudig en het spelen niel meer waard. 

Zoals achter het knikkerpulje, werd eveneens somservóór een (twee

de) gleuf aangelegd. soms ook rondom het pul je één enkele cirkelvormige. 

Fantasie ? \Vij denken het niet. Vermeende noodzaak ? \Vij denken van 

wel. namelijk om de berekeningskansen van de speler te verminderen en 

derhalve het spel moeilijker te maken. Waarom niet ? Want daardoor 

werd het gelijkrnalig rollen van de knikkers vóór het putje ongetwijfeld 

sterker afgeremd dan met één horizontale streep, vooral zo die achter het 

putje getrokken was, wat gewoonlijk gebeurde. Om het even, dit was ten

slotte een kwestie van overeenkomst, waardoor aan de verdere speel

techniek niets wranderde. 

[-[et voetputje of de streep. 

Uiteindelijk wordt nog een pulje gemaakt of een streep getrokken 

op zowat anderhalve lot twee meter vóór het knikkerpulje. Deze streep 

of dit putje is de plek waar de voet achter of in moet worden geplaatst 

wanneer men straks de knikkers naar het knikkerputje zal doen rollen. 

Het tweede putje zullen we om praktische redenen voetputje noemen. 

l3ij het spelen mogen de tenen nooit vóór het voetputje noch vóór de 

streep in de richting van hel doel gezet worden. Wie dit vergeet. is een 

neurzab. een «zeurder» of een «zeure» en wordt onmiddellijk lot de 

orde geroepen : het spel lelt niet en moet herdaan worden. «1:-lee, her

eloens I» riep de tegenmaaL 

De rolbaan. 
Het terrein tussen hel knikker- en voetpulje, dat uiteraard rolbaan 

kan heten, mag men effen en hard «lrampelem om het wllen te bevor

deren. ( 3 ) · Zo men hel wenselijk acht. probeert men de baan met de 

hand te verbeteren. Elk van de spelers mag dit vóór zijn rolbeurt doen, 

voor zover althans aan de grote trekken van het terrein niets gewijzigd 

wordt. 

Verbodsbepalingen. 

Nadat we reeds gezegd hebben dal het bij het spelen verboden is 

de voet over het voelputje te plaatsen en het terrein le wijzigen, zijn 

(3) Te Ursel zegt men drampelem voor trappelen. I-lier wil dit hijgevolg zeggE"n de 

aarde vasttrappelcn. Cfr. Engels <to trample>. 
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we nog een paar woordjes verschuldigd betreffende hel behandelen van 

de knikkers, wanneer die worden geworpen en een verbod dal ermede 

in verband staat. 

Bepaalde spelers probeerden namelijk bij het werpen van de knik

kers, met hun duim, een deel ervan, bijv. de laatste zes, le remmen of 

legen te houden, om te beletten dal deze ver zouden doorrollen en aldus 

te bekomen dat twee in het knikkerputje of in de gleuf erboven terecht

kwamen, zodat omgekeerd er zes of slechts twee, dus een even aantal 

in het putje zouden glijden. Dat maneuver met de duim noemde men 

<duimen». Sommige spelers hadden zich hierop speciaal geoefend en 

bereikten werkelijk hiermee gunstige resultaten. Dit was weer bedriegerij 

en ongeoorloofd. Zo dil opgemerkt werd, eiste de Legenmaat derhalve 

«Herdoens !», zoniel teruggave van de ingelegde knikkers. 

HET STUIKEN 

(een variante op rollen) 

Een variante op het rollen was het «stuiken». 

Alle regels waren dezelfde als voor hel rollen, behalve dan de wijze 

om de knikkers in heL putje Le krijgen ; ze werden namelijk niet gerold en 

ook niet hurkend geworpen, maar rechtopstaande of enkel lichtjes met het 

lichaam voorovergebogen, met een korte ruk van de arm en de hand, 

naar voren, recht in het putje gestuikt, dus zonder dat de knikkers over 

de rolbaan mochten rollen. Die houding, zowel als het stuiken zelf, was 

verplicht. 

Het gevolg hiervan was dat, door het opeenstolen of -sluiken van de 

knikkers, het grootste deel en·an uit het pulje wegsprong en het kleinste 

deel erin bleef liggen. 

Winnaar was eveneens hiJ. die een «even aantal» knikkers in het 

putje bracht. 

Hel voor- en nadeel van deze techniek was, dat er nog veel minder 

kon worden berekend, dus veel meer aan het toeval was overgelalen en dit 

spel, meer nog dan het rollen, veel weg had van kansspelen. 

J-1 et spelverloop 

Zodra twee man hereiel zijn om te spelen en over de inzel en de 

opgaande man akkoord gaan, schikt deze laalsle de knikkers naar goeddun

ken op zijn rechter hand, die zo goed als helemaal vlak open wordt ge

houden met de palm helemaal naar boven toe, evenwel niel zo plat dat 

de knikkers er gemakkelijk afvallen. Er is echter niels op legen, dal met 

de linkerhand gespeeld wordt. 
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Wanneer dan acht knikkers wmden ingelegd _____, wat, zoals we gezien 

hebben, heel courant gebeurde ~ worden door de meeste spelers geregeld 

lwee knikkers vooraan naast mekaar geschoven : één tussen wijs- en mid

denvinger en één lussen midden- en ringvinger. Dit is de eerste rij· 

Eronder, op de tweede en derde rij (telkens naast mekaar) drie knik

kers : twee zoals hiervoren en een derde tussen ringvinger en pink. Merk wel : 

ir. geen geval is men verplicht die orde te volgen, zoals trouwens ook niet 

de inzet, maar zij bleek bij verstandige spelers de beste opstelling te zijn. 

Wie opgaat. stelt zich met zijn rechtervoet in het daartoe hestemde 

voetputje, eventueel achter de streep, laat zich met gestrekte arm door zijn 

rechterknie zakken zodat hij met zijn rechter voorarm zo laag mogelijk 

tegen de grond kan komen om dan met zijn rechterhand zo dicht mogelijk 

bij het knikkerputje en de gleuf te kunnen reiken, want hij moet, gesteund 

door een vaste arm en een even vaste hand. zijn worp kunnen berekenen. 

Met zijn aldus gestrekte arm en hand. werpt hij dan, als het ware schui

vend boven de grond en met gemeten kracht, de op zijn vingers netjes 

geschikte knikkers recht vóór zich uit naar het putje en de gleuf toe, en 

daar rollen ze, steeds in dezelfde slagorde als het kan, geruisloos over het 

rolbaant je. 

Is er een «even aantal» knikkers in het putje terechtgekomen. dan 

heeft de speler gewonnen en strijkt hij alle knikkers voor zich op. Is het 

aantal knikkers «Oneven» of komt er geen enkel in terecht. dan heeft hij 

verloren en is heel de inzet voor zijn makker. 

In ieder geval komt nu de andere speler aan de beurt. krijgt vier 

knikkers van de eerste. en rolt eveneens ... gewonnen, verloren. Zo gaat het 

spel verder, overhands de een na de andere, totdat een van beiden het 

opgeeft. hetzij omdat hem te veel knikkers afgespeeld werden en hij geen 

verder risico wil nemen, hetzij omdat hij alle knikkers heeft verloren, ofwel 

,........, dit gebeurde ook ,........, omdat de grote winnaar niet verder durft te spelen, 

daar hij vreest slraks zijn winst weer kwijt te raken, of omdat de speeltijd 

verstreken is. 

\Vij moeten nochtans even stilstaan bij een bijzonderheid, die, hoe

wel ze met het rollen rechtstreeks niets le maken had. toch geregeld erbij 

te pas kwamen, wanneer ze erbij betrokken werd, stellig een uitzonderlijke 

aantrekkelijkheid en een pikante kleur eraan gaf. 

Het gebeurde inderdaad wel meer dat een toekijkende kameraad geen 

knikkers had ófwel omdat hij ze reeds alle bij het spel verloren had ,........, en 

«rut» was, zoals het in de speeltaal heette _____, ófwel omdat hij geen cent 

meer kon bovenhalen om er te kopen, met het vanzelfsprekende gevolg dat 

hij nergens meer kon meedoen. Hierbij vergele men niet dat in de 

«knikkertijd of marbeltijd~. zo goed als allen aan het knikkeren of bij het 

knikkerspel betrokken waren· Voor dl~ arml: stakkerd ,........, arm dan in de 

materide en morele betekenis van het woord ........... was dit een triest geval. 
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Je kon natuurlijk ontlenen, maar zoals bij alle ernstige verhandelingen in 

zaken, moest je krediet h~bben en daarbij waardig ofte betrouwbaar geacht 

worden er. dat was niet altijd het geval Vragen om ze gratis te krijgen, 

mocht je natuurlijk eveneens. Best. maar is het nodig het te zeggen? ... 

De knikkers waren duur! Een cent vODr vier, weet je wat het betekende 7 

Wie kon zich die vrijgevigheid permilteren 7 

Toch was het geen hopeloze situatie en was ze niet helemaal zonder 

remedie. Er bestond namelijk een middel om in de gunst van de man te 

komen die zoëven goede zaken verricht had, en dat aan de drommel een 

kansje gaf om de rijkaard een paar, twee of vier, waardevolle ballen af

handig te maken. Als het niet vlot van slapel liep om de gift los te krijgen, 

werd er meer diplomatisch tewerkgegaan en op speldrift of. zonder dat het 

uilgesproken werd. op een tikkeltje zwarte kunst gespeknleerd. ten min5>te 

op datgene wat er moest voor doorgaan. De schenker moest immers in dit 

geval zijn kostelijke waar niet zonder meer afstaan : de kandidaat-begiftigde 

zal voorop een legenprestatie doen. Het kwam erop neer dat de gever niets 

moest dokker., indien hij door lussenkomst van de «verkrijger», niet eerst 

nog meer of evenveel had gewonnen. Deze zal namelijk voor de vrijgevige 

man «bedelen». zodat zijn mildheid hem niet enkel geen verlies, maar zelfs 

Yooideel zal bijbrengen. 

Zijn beroep op mildheid wordt clan mtdrukkelijk in de geijkte termen 

geformuleerd : «Zeg Jan, met vier peerdjes 7 'k Zal voor je bedelen !» 
Wat beduiden moet : «Zeg Jan, krijg ik vier lmikkers van je 7 'k Zal voor 

je bedelen 1». En wie volhardt. wint! Wie heeft dat niet ondervonden? 

Warmeer de toestemming gegeven is en het spel verder gaai., begint 

de bedelparlij door het opzeggen van de gekonsakreerde «bid-. tover- of 

bedelformules», of hoe je die ook noemen wil, die voor de nu gezegende 

«gelukkigaard» nog meer winst solliciteren. De formule, die gebruikt wordt 

als de «belovende~ partij zelf aan het spel is, luidt onveranderlijk en iets 

sibillijns : «Üeker-de-pin, gewonnen in ! Oeker-de-pin, gewonnen in I» Als 

de tegenmaat aan bod is, luidt de tekst, eveneens altijd eender : «Üeker

de-pin, verloren in ! Oeker-de-pin. verloren in ! » ~ Dit gebedel wordt 

gedurende heL rollen mel aandrang en, hoe dichter bij het beslissende 

moment, met des te meer gebaren en heftigheid telkens weer afgedreund, 

om op het uilieme ogenblik steeds vlugger en niet zonder een tikkeltje 

frenesie uitgebrald te worden, totdat de knikkers stil liggen, het lot of het 

«bedelproces> heeft beslist en, ongeluk of geluk. met lamentaties of met 

gejuich als van voetbalsupporters een orgelpunt krijgt. 

Indien ik dit bijkomstig detail nader heb willen beschrijven, was het 

enkel om aan te lonen hoe dit anders zo eenvoudige kalme spel tol een 

driftig toneel kon uitgroeien, wanneer de «bedelprocedure» erbij werd inge

schakeld. Ik zou me trouwens voldoende beloond achten als ik erin ge

slaagd was, de geest ervan iets of wal te hebben kunnen laten aanvoelen. 
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\Vat nu de betekenis van het bedelen betreft, kan men er ongetwijfeld 

allerlei meningen op na houden. Men kan het simplistisch. wellicht zelfs 

zo ridikuul vinden dat men het niet de moeite waard c.cht om er een woord 

aan le verspillen, zoals men er eveneens hoog kan mee oplopen en er een 

waarde aan hechten, die het evenmin had of niet meer had, of er de 

oorsprong van kan gaan opzoeken, waar die wellicht niet te vinden is. Het 

gaat hier in elk geval nil"l om een kemprobleem I 
Hoe dan ook, zonder in een of andere zin te willen overdrijven, be

horen wij lot diegenen, die vermoeden dat een diepere studie van het pro

bleem wel een verband met andere oude volksgebruiken en volksggeloof 
zou kunnen aan het licht brengen. 

Hier zullen wij ons dan maar beperken lot een enkele vaststelling. Al 

waren deze eenvoudige «bedel procedures» met een evenwel soms sterk ge

kruide en geagiteerde begeleiding, feitelijk wellicht maar pogingen of mid

delen om aan te moe(ligen, Ie entmoedigen of te intimideren, toch scheen 

niemand van de jongens aan de doeltreffendheid ervan te twijfelen of ze 

voor een grap te houden. en werden ze in kinderogen eerder voor een stuk 

orakeltaal versleten, derhalve voor een echt beroep op een hogere, magi

sche. weliswaar niet gedefinieerde macht om de knikkers ,...._.J en de spelers? 

____, als het ware te bezweren, en moesten daarom dienen om van iets of 

iemand te bekomen dat de knikkers «even of oneven» (paar of onpaar, 

zei men) in het putje zouden rollen en aldus meteen te verkrijgen dat de 

door hun woord gebonden kontraktanten, begiftiger en bedelaar, er hun 

profijt zouden uithalen, wal vanzelfsprekend zoveel keren mislukte als 

gelukte. 

Over het hoe en waarom filozofeerden de kinderen dau ook niet, wat 

niet belette dat, wanneer het bedelen op een winst was uitgelopen, de 

bedelaar wel eens met zijn «bedelkunst» ging bluffen : «Zie je wel, 't is 

door mij, hee manneke. door mijn bedelen dat je gewonnen hebt h ofwel 

«I-lee mar., 't is goed dat je mij hebt, zonder mij had je de ballen met 

je elleboog kunnen oprapen !», en omgekeerd. wanneer het spel andersom 

was uitgevallen, de verliezer op zijn beurt verweel : douw schuld, schooier, 

je kent niets van «bedelen», jij!» - i'1aar deze laatste waren geen gekon

sakreerde formules en de procedure verliep niet meer in protokolaire vorm ! 
Tenslotte was er nog de algemene sfeer op school. 

Op de speelplaats bracht elke periode, gedurende welke bepaalde 

spelen hun jaarlijks seizoen kregen, een speciale atmosfeer met zich mede. 

Maar in de knikkertijd droeg het «rollen» er niet het minst toe bij om deze 

stemming aanzienlijk scherper te kleuren en bij momenten zelfs lot een 

enigszins opwindende roes op te drijven. 

Hoor toch dat alles door elkaar : 

Luister toch naar de man, die spelen wil! Luister naar die scherpe 

slenlor~tem : 
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«Wie gef ft me de vier'? I-lee jongens. wie geeft me de vier 7» 

En hier. die andere, met dat eentonige zakelijke geluid, de man. die 
wenst le verkopen : 

«Hallo. wie koopt vier marbels voor een cent?.. Hallo. hallo. 

vier marbels voor een cent I» 

En ginds dé kerel, die grof spel wil spelen ! Merk je het. ook altijd 

egaal en luid ? 

«Wie. wie geeft me de vier in lwee handen? De vier in twee 

handen, :nannen 'i» 

Kijk, daarnaast Jef. Zeg, die is vast weer eens blut en tracht vier 

knikkers van Mie! los le krijgen : 

«Zeg. Mie!, Mielke, met vier peerdjes ? Toe, Mielke. wilt ge 7» 

Is dàt geen vleier? ... 

Warempel, zou hij erin geslaagd zijn ? ... Hij is nog eens aan het 

bedelen ; hoor me dat toch ! 

~Oeker-de-pin gewonnen in I Oeker-de-pin gewonnen in h 
Lel nu ook maar op I-lektoor ; hij wil kopen, maar die zou de knikkers 

spotgoedkoop willen. die : 

«Allee, allee !... Allee, allee. wie verkoopt acht marbels voor 

een cent? Wie? ... » 

Acht. Wel, jongens als hem dat gelukt ! 

Kom gauw. kom, daar zijn ze aan het kijven ... Wat zullen we hier 

horen en zien ? 

«Ho man, uw voet slonel over de pul. ja zeker-zeker te ver ... 

daar. daar ... Geef hier, mijn marbels weer. zeurzak. of moet ik 

op jouw sm ... slaan 7» 

En hier nog een bedelaar. Zie. zie toch hoe hij er op zijn knieën hij 

zit. En luister hoe hij roepl en tierl en met zijn hoofd en handen werkt 

en van inspanning rood wordt als een pioen : 

~Oeker-de-pin verloren in ! Oeker-de-pin. oeker-de-pin verloren 

in ! Oeker-de-pin. oeker-de-pin ... » 

lloe dan ook. dit zal men alleszins bemerkt hebben : al had het spel 

in essenlie geen karakteristieken van uitbundig geweld en ruimlelijke be

wogenheid. zoals loop- en springspelen bijvoorbeeld. toch bracht het niet 

zelden een nerveuze spanning en een ielwat luidruchlige atmosfeer mel 

zich mee. dal met zijn trekken van kansspelen, door kinderen zeer intens, 

nel zoals door volwassenen in d<~ hunne, soms nog sterker naar buiten wer

den meegeleefd. uitgeschreeuwd en ja, ook soms ... uitgevochten. 
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Van zodra winnaar en verliezer gekend waren, werd op wens van de 

mededinger. een tweede beurt gespeeld, nu evenwel door de konkurrerende 

speler. Zo kon het dan overhands verder, totdat een van beiden of rut was 

of meende dat de aderlating volstond en dan was het spel natuurlijk uit, 

soms al na de eerste beurt. 

Het kon overigens onmiddellijk met een andere deelnemer herbe

ginnen. 
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' 
HANSKE, I'-1l.IN KNECHT 

(Zoekspel) 

Een spel voor kinderen met kijkers en hersenen. Voor het overige de 

eem·oud zelf : een van de spelers verstopt iets, dat rtoor de anderen moet 
worden opgezocht. ( 1 ), 

Spelelementen. 

1. De spelers 

a) een verstopper ; 

b) een of meer zoekers. 
ro Een voonverp of enkele voorwerpen om te verstoppen en op te zoeken. 

3. De verstop- en zoekruimte· 

De spelers. 

Een onbepaald aantal kinderen, jongens of meisjes, gemengrt of af

zonderlijk ; het kan ook tot twee of drie beperkt zijn. 

a) De verstopper 

Dat is diegene ~ nooit meer dan één ,...._, die op de door hem, binnen 

de regels van het spel vrij gekozen wijze en plaats, een of ander ding mag 

verstoppen, dat door de medespelers dient te worden gevonden. 

( 1) Zoals het zoekspe i. dat we te Ursel cl-lanske, mijn knecht ... > noemden, zijn of 

waren er in het Vlaamse lam! min of meN gelijkaardige spelen. 

1° Aldus vindE:n we in <Spelen mijner jeugd> door Ladewijk LIEVEVROUW. een 

uitgave van de Oostvlaamse Folklorislen, Gent 195'2. het deel 11 - <Jongensspelen>, 

pag. 118, onder nr. 19 van de zoekspelen opgenomPn : < W egstekcrke> (ook 

Steentjes snuisteren genoemd). 

2° In <Kinderspelen uit Vlnamsch België>, vNzameld door den West-Vlaamsehen 

onderwijzersbond en bekroond door de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal

en Letterkunde, Tweede deel. <Spelen zonder znng>, uitgegeven te Gent bij A. 

Siffer 1905, rubriek 11 - Behendigheid des geeste,, Pag. 31 tot en mel pag.33 : 

nr 41 Mes verduiken - nr 42 : Nestje duiken - nr 4 3 : W Pgstekertje - nr 44 : 

Wegstekerken - nr 45 : Blusch ! Brand l - nr 64 , St<'enlje duik. - nr 47 : Kaat

senballeken duik. 

3° <Kinderspelen te Asse> door René DE ROP, rubriek XV - Spel genaamd 

<iets verstoppen>. pag. 133. (Ascania-Bihliotheek. Mollestraat, 5, Asse). 

4° <Van Dn/e VIl/, J9()J > - Zie het woord <Hans> I. in fine : 1-lansje-mijn-k~echt. 
Z<'ker kinderspel waarhij Cf'n van d(' kinderC'n op VPrlangC'n allerlei zakPn moet 

aanbrengen. 
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Gedurende het spel is het de winnende speler, die dit als beloning 

doen mag. Bij het begin evenwel. wordt hij op de overeengekomen manier. 

bijv. door strootjetrekken, aangewezen. 

b) De zoekers. 

De laak van de zoekers is het, de schuilhoek van het verborgen ding 

Ie vinden en het te voorschijn te halen. Op het moment dat een van hen 

mel het voorwerp op de proppen komt, is de spelbe~1rt uit, wordt de vinder 

bij de volgende speelbeurt verstopper. mag hij dus zijn eigen of. als hij dat 

verkiest, ook helzelfde voorwerp wegsteken, en behoort de verstopper van 

de voorbije speelbeurt weer tot de zoekers. 

De uoonuerpen. 

Alle medespelers kunnen. naar eigen keus, over een of ander. liefst 

niet te groot, maar ook niet te klein voorwerp beschikken : een grote 

knikker of bolleket, een kaatsbal. een tol of lop, een hinkelkaai, een doos, 

een kallestekker (elders genoemd kalleschieter, ijzer of stuiver), of om het 

even wat. dat vanzelfsprekend, evenals de plaats zelf waar men het ver

bergt, aan de leeftijd en ontwikkeling van de doorsneespelers moet aan

gepast zijn. 

Dit voorwerp wordt. zoals we reeds zegden, door een van hen, de 

verstopper, ergens te vin<len gelegd. zodat de mededingers, die een zekere 

dosis speurzin hebben, het kunnen ontdekken. 

De verstop- o/-zoekruimte. 

Het is niet zonder belang er vooraf de aandacht op te vestigen dat het 

spel zowel binnen, in een of ander vertrek. als buiten, in open lucht kan 

worden gespeeld. 

Om het niet le moeilijk te maken. zal men bij de aanvang bepalen 

binnen welke omgeving ( ntimle, grenzen of vertrekken) de dingen wegge

borgen mogen worden. 

Daarhij zal men alweer letten op de mogelijkheden tot verstoppen 

en eveneens nogmaals op de leeftijd en de bekwaamheid van de kinderen : 

voor jongere mag men het dus niet zo moeilijk maken als het voor de 

oudere het. geval kan zijn. Men zal het voorwerp bovendien bijv. nooit 

ir, de grond. in hooi of stro. zeker niet op een hooizolder of in een stro

schelf laten verbergen, of niet op plaatsen waar men het niet zien kan, 

zonder dat een deel van de bedekking moet weggenomen worden. Dit zou 

de opsporingen al te veel kompliceren. 
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Het spelverloop. 

I let verstoppen. 

Zodra de verstopper op de overeengekomen wijze is aangeduid. ver

zoekt hij zijn kameraadjes met gekruiste armen of met de handen voor de 

ogen en omgedraaid tegen de muur of nog beter om het hoekje te gaan 

staan of zich uit het vertrek of de omgeving te verwijderen om hem toe 

te laten zijn voorwerp ongehincterd te verstoppen. Ze zullen zich opnieuw 

omdraaien of op het zoekterrein terugkeren nadat hij er uitdrukkelijk en op 

de overeengekomen manier heeft om verzocht. 

In een bende school- of straathengels zijn altijd haantjes-vooruit, die 

de overigen, zelfs op een minder eerlijke manier. te slim af willen zijn. 

Daarom wordt bij het verstoppen. ten minste door de scherpzinnige jongens 

of meisjes, desnoods taktisch lewerkgegaan : de speler steekt zijn schat 

weg, maar wekt de schijn dat het nog niet gebeurcl is, gaal met het oog 

hierop in een paar hoeken of kanten treuzelen en doet op een moment 

schalks een gebaar alsd hij hel ding pas nu wegfoefelt om de zoekers 

van straks. die bedrog zouden proberen te plegen en daartoe niet aarzelen 

4:een oog te riskeren», met een truukje om de tuin te leiden. 

Als de verstopper mel zijn werk klaar is (en het is een kunst dit vlie

gensvlug te doen) roept hij de makkers dat ze mogen komen. Zo gauw ze 

op post zijn. orakelt hij : d-lanske mijn(e) knecht, zoek 'ne keer dil, zoek 

'ne keer dat, zoek 'ne keer ... mijn mes (mijn kaatsbal, mijn top, enz.)». 

Daarop schieten allen aan het speuren en bruist er onmiddellijk een 

leven van jewelste, want allen willen vinden en overwinnaar worden en 

daarom mekaar op alle mogelijke plaatsen en plekjes vóór zijn : op, achter, 

onder en in alles, overal. De vlugste wint het !... En loch ... Toch is hel 

niet telkens zo, zijn niet allen gelijk met dezelfde uitbundigheid in de 

weer. Inderdaad. is het door middel van lawaaierig geharrewar dat men 

zoekt en vindt ? !leider denken en rustig speuren brengen hier ongetwijfeld 

het meest op. :V1aar kinderen zijn kinderen en houden meestal van luid

ruchtige drukte. Zijn de grote kinderen. die volwassenen zijn, zo erg 

anders 7 
!!oe dan ook. dat vinden loopt niet ailijd van een leien dakje. tviaken 

de slruhlwlingen hij het zoeken niet juist de aantrekkelijkheid van een 

zoekspel uil 7 

Bij het opsporen mag de zoekende trouwens aan hem, die het ding ver

doken heeft. vragen of hij, de zoeker, al dan niel zich dicht hij het verstopte 

voorwerp bevindt, al dan niet in de goede richting zoekt. De verslopper 

is verplirht hierop in le gaan, maar moel de zoeker niet bepaald de pap 

in de mond geven f'n hem zeggen of lonen ir1 welke richting, links of 

rechts, omhoog of omlaag, vóór of achter, of waar ook het ding zit of ligt. 
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mDet hij zijn geheim dus met geen enkel woord verklappen, met geen enkel 

beweging verraden. I-lij doet het dan ook zó, dat de medespelende alleen 

uitmaken kan of hij zich ver, dichter, of in de onmiddellijke nabijheid 

bevindt of, op het moment dat de vraag gesteld wordt, zich er verder van 
verwijdert of het naderbij komt. 

Deze «voorlichting:» wordt derhalve ,........, weliswaar niet verplicht ,........, 

maar toch geregeld door vrij algemeen gebruikte formules verstrekt. Door

gaans wordt die een drietal keren herhaald : dat geeft een zeker animo 

aan het geheel. Maar een verplichting is het evenwel niet. 

«Ge doolt, ge doolt, ge doolt h wil zeggen : gij zijt eerder ver van 

het gezochte voDrwerp verwijderd of gij zoekt niet in de goede richting. 

«Ge brandt, ge brandt, ge brandt h betekent : gij zijt niet meer zo ver 

van het doel af. of gij loopt in de goede richting. 

«Ge laait, ge laait 1» beduidt : gij bevindt u in de elirekte nabijheid 

van wat ge opspoort. 

«Ge laait op, ge laait op h verwittigt : doe uw ogen open, draai ze 

in de goede richting, kijk hel hoekje om, op of achter het kistje dat vóór 

u staat of steek uw hand uit en gij hebt wal gij zoekt, want... het ligt voor 

het grijpen ! Maar, dat wil nog niet beduiden wààr het ding ligt en dat 

het gevonden is ! 

Nu werden er nog wel andere uitdrukkingen met een nog minder 

nauwkeurige betekenis gebruikt, omdat de situatie van de zoeker niet 

steeds even gelijk of bepaald scherp kan getekend worden : 

«Ge begint te dolen l» wanneer iemand zich tamelijk ver van het 

doel begint te verwijderen. 

«Ge gaat aan het branden of ge zijt lewege aan het branden !:» wan

neer men in plaats van verder af te dwalen, in de richting van het gezochte 

terugkeert. 

«Ge begint te laaien ! Ge begint te laaien !:» als de zoeker tussen 

een bepaald, zogenaamd «brandend:» punt en een ander dat <~:laaiend:» 
worrit genDernel, is teruggekomen. 

De bepaling van de afstand lussen de zoekende aan de ene kant en 

het opgespoorde aan de andere kant, hier met name aangeduid door de 

uitdrukkingen «ge doolt, ge brandt of ge laait:», ver, dichter of nabij, staat 

begrijpelijkerwijze niet vast en is niet in maten om te zetten, hangt trou

wens eerst en vooral af van de ruimte waarin het spel wordt gespeeld. 

De feitelijke vaststelling ervan wordt eenvoudig aan het inzicht, de appre

ciatie en de eerlijkheid van de speler overgelaten. Toch gaf dit wel eens 

aanleiding tot meningsverschillen en over-en-weer gekakel. 

Het spel is mit», wanneer het verstopte stuk gevonden is of de 

speurders het over-en-weergPloop en de spanning van hel zoeken beu zijn 

l-11 ... «zich bot geven» I Of iPts precieser : in het tweede geval is het eigen-
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lijk maar wit» op het ogenblik dat de allerlaatste van de speelkameraden 

de wapens neerlegt. ( 2 ). 

Dit slottoneel werd overigens niet zelden spannend. \Vij zegden het 

reeds : kinderen houden van mmoerige drukte. Maar in omstandigheden 

als deze. waarin vóór alles kalmte vereist is, kan dit voor zoekers kata

strafale gevolgen hebben. Instinktief voelt een schrandere verslopper het 

aan en snapt onverwijld de gelegenheid om de spanning tot zenuwachtig

heid op te drijven. Onder gestadig springen en draven ratelde hij maar 

ongenadig : «Hee mannen. geeft ge u bot ? Geefd'u bot ? Geefd'u bot

bot-bot 7 Mannen. geefd'u bot 7» ... Zodra dit gesnater en zenuwachlig 

gedoe op de zoekers begon in te werken. waren ze vanzelfsprekend meestal 

verloren en gaven ze zich werkelijk... hot !... althans eerder dan ze het 

hadden gedacht ... 

Moeten we hieraan toevoegen dat. na het soms langdurig op proef 

gestelde wachten van de partijen. dit slottoneel doorgaans met een los

barstend gejubel van de zegevierende bengel besloten wordt ? In het eerste 

geval is dit de glunderende vinder. in het tweede, de verstopper. die 

straalt van trots omdat niemand hem kon verslaan. 

Dan begint eventueel een nieuwe beurt. De winnaar neemt de rol 

van de vorige verstopper over of. als men het voorwerp niet heeft voor de 

pinnen gehaald. blijft deze laatste ààn. 

De anderen verlaten de plaats of draaien zich om, stellen zich tegen 

de muur, de armen gekmist vóór de ogen. De winnaar verstopt zijn stuk. 

geeft het overeengekomen sein als de zoekers zich mogen omdraaien of 

mogen terugkeren, en roept : 

<Hanske mijn(e) knecht. zoek 'ne keer dit. zoek 'ne keer dat, zoek 

'ne keer mijn <hinkelkaai» h. (3
). 

En ... allen opnieuw aan het zoeken ... 

(2) Het spel is cuit~. zei m<'n. als het ~cëindigd was. cZich bot geven> wilde zeggt'n : 

het opgeven. zich vNloren geven. 

( 3) Een < 1-!inkclkaai~ is ""n <hink<'! blokje~ : een blokje of stePntje gPbruikt bij het 

chinkclen~ of chinkelsp<'l~.Cfr. Van Dale VIII : hinkPispeL hinkelblokje. 
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EnERENKLUITEN 

(Werpspel) 

Een spel voor grote kinderen, waarvan de naam in verhand met de 

aard van het spel niet goed te hegrijpen is. Wij speelden het te Ursel 

(Zuid-Meetjesland) zoals ook elders in het Vlaamse land. Dit gebeurde 

blijkhaar niet altijd met dezelfde techniek en onder dezelfde naam, maar 

alles bijeen genomen laten aJie hiervan gekende namen aan duidelijkheid 

te wensen over. ( 1 
) • 

( 1) A ~ Bocrenkluiten was bij ons eigenlijk een werkwoord. dat ook wel als naam

woord gebruikt werd . cZeg, jongens, willen we boerenkluiten 7 NPe, boerenkluitPn 

is geen spel cm hier te spelen. Er is te weinig plaats>. 
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B - Het spel, dat we te Ursel d3oerenkluitem noemden. wordt evene(ns in de 

hiernagenoemde werken heknopt behandeld : 

1° cSpelen mijner jeugd> door Loclewijk UEVEVROUV\'. - Uitgave van de 

Bond der Oost-Vlaamse Folkloristen. Gent 1952 : nr 18. Werpspelen, pag. 115. 

Boer-spelen. - Loclewijk Lievevrouw heet het spel te Gent cBoer-spelem 

en geeft aan dit woord volgende uitleg : (Men stelt gewoonlijk vier boerenstenen 

of grote brokken metselstenen opeen. dit is de boe~. Een der spelers ~laat er nPvens 

en is de boerwachter. Deze wordt ook kalle/luiter genoemd>. 

2° <Kinderspelen uit Vlaamsch België) verzameld door den West-Vlaamscht'n 

Onderwijzersbond. Bekroond door de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal

en Letterkunde. Tweede deel : tSpelen zonder zang>. uitgegt'ven te Gent bij A. 

Siffer. 1905 : zie nr 285. (Strontboer>. 

Gelijkaardig, evenwel telh·ns afwijkend. zijn de spelen onder nr 286 <Zarrm> ; 

nr 287 : cBoer ah ; nr 288 : ~HinkcJ..m. Pag. 210 en 211. 

Stront boer. ~ Te Geluwe worden cbrijken> (des briques = hakstent'n) op mekaar 

gelegd. Dat is de «hoop> (stapel) en die dt"ze bewaakt heet Etrontboer. 

Bo<'r a/ ~ Elders wordt de <stapel stenen> vervangen door CPn kork waarop een 

geldstuk ligt. De brijken waarmee men werpt. worden vNvang(·n door schijven 

gelrlslukken o/ scherven van !ellooren potten en pannen. En dat het>! cboN af>. 

3" <Woordenboek der Zeeuwse dialecten> door de Zeeuwse VNPniging van Dialect

onderzoek - Van Goor Zonen, Den !laag, 1964 ; cfr. de woordPn : 

a) cKalleboere(n)> en. van d ekommentnar bij hclzt>lfde woord. de voor dit spel 

andere benamingen : Roercnkeil'n, RoN-tik-je-kal. Boerenslekken ; 

b) cKal(le). Kaal spt'len> en Kallekc tikkc·n. vooral het sp<'l dat als chet tweede 

typo wordt uiteengezet ; 

c) cKalvere(n). 

4" cVan Dale Vlll. 196b - conf. cRoef) : 7 (bij hPL kootsp<'l) wachtN hij de 

koot, die andere jongens met st<'n<'n tracht<'n om te gooien : <boN, zet je koot 

recht>. wanneer die opgerichte steen. ook boer geheten. omgel!ooid is. 

Bij mijn welf·n werd<'n te UrsPI noch de wachtPr noch het torentje ooit cboer> 

g<'nocmd. 



Hoe dan ook. het «boerenkluiten» was wel een kluifje voor kalme 

hand'ige. spontaan en snel reagEkende /spelers. d'ie daarenboven liefst 

vlug konden lopen. De besten waren zij. die bovendien over een vleugje 

cwrleg beschikten. 

Het spelletje was overigens. zoals trouwens talloze oudere spelen. 

eenvoudig opgevat en derhalve geen doolhof van regels J1let de al of niet 

onvermijdelijke uitzonderingen Dit verhinderde nochtans in genen dele dat 

het met entoesiasme en zelfs met passie kon worden gespeeld. hoewel 

er bij ons. voor zover ik weel. geen prijzen aan verbonden waren, behalve 

dan de eer zich baas over de mededingers te hebhen kunnen tonen en 

geen «wachter» te moeten zijn. 

Zoals vele spelen moet het bekeken worden met ogen. die nog willen 

en kunnen zien in de tijd waarin het werd beoefend. met inachtneming 

natuurlijk van de omstandigheden waarin het ontstond. gegroeid was of 

voortleefde. 

Dit was dan alleszins geen tijdverdrijf voor «coninx- noch princen

kinderen». maar een simpel spelletje opgevat en ineengestoken voor volks

jongens. ,......._, vergeten we het niet ,......._, in een periode dat dit volk het niet 

breed had en zijn kinderen met weinig, eenvoudig en goedkoop speelgoed 

moesten tevreden zijn. 

Bij het «boerenkluiten» kwamen dus geen kostbare dingen van pas, 

alleen : enkele verloren geraakte of verwezen stenen of stukken ervan. 

Dat was alles. 

Alvorens hierover en over de speltechniek uit te weiden, even een en 

ander over de spelers zelf. 

Spelers : 

Twee of meer jongens. maar liefst een niet te groot aantal. 

1 ° De wachter 

Een van de jongens wordt op een overeengekomen wijze aangeduid 

om hij het opgaan, naast de opeengestapelde stenen, de wacht op te trek

ken. \V ij noemen hem daarom de «wachter». ( 2 ). I lij is zowat de gestraf

te of de verliezer; gedurende het spel is het immers de verliezer, die in 

de plaats van zijn voorganger, de wacht houdt. 

In het spel heeft hij ongetwijfeld de zwaarste en lastigste taak te 

vervullen. Zo hij wil vervangen worden. moet hij een van de medespelers. 

die zijn werpsteen komt terughalen, met Je hand kunnen tikken of «Laken», 

(2) Oe naam (Wachter> had de spel<·r bij ons eigcnlt;k nicl. Voor zover we het ons h<'r

inneren, had hij IZ<'<'n naam. maar hiN noemPn wc hem zo omdat hij feitelijk die 

rol spePide en omdat het. mPt hPhulp van dPzc tPrm. gemakkelijk<"r valt hC'L spel 

uitePn te zetten en ook te begrijp<'n. 

251 



ólvorens bedoelde speler en ook hijzelf over de streep zijn geraakt. Zolang 

hij daar niet in slaagt, blijft hij wachter. 

Worden de stenen uiteen geschoten, dan moet hij die bovendien 

bijeen rapen, opnieuw op elkaar stapelen en tot een torentje heropbouwen, 

alvorens hij de spelers achtema mag. Zakt het stapeltje na het heropbou

wen weerom ineen of vallen een of meer stenen eraf, dan mag hij de 

anderen niet meer achterna, is het althans nutteloos het te doen, want 

zolang de stapel onvolledig is, telt het tikken of afspelen niet en blijft 

de van dienst zijnde wachter «aan». 

Wie in zijn verbeelding die verschillende maneuvers ziet, zo na mekaar 

en toch bijna tegelijkertijd, kan al vermoeden hoe kalmte, handigheid en 

vlugheid hier dubbel en dik bij te pas komen. 

2e De andere spelers· 

Een willekeurig aantal, maar niet te veel : maximum 6 tot 8. 

Die moeten elk over een eigen steen beschikken en er alles op zetten, 

hun kunde en hun ingetoomde kracht, om de opgetorende stenen omver 

en zo wijd mogelijk uileen le werpen. Dit doen ze om de beurt van op de 

streep en in de aangeduide of overeengekomen volgorde. 

Elk is dan verplicht de eigen steen terug te halen en eigenhandig 

over de streep te brengen zonder hem erover te mogen gooien. Hiervoor 

is geen orde of moment bepaald. maar wie gedurende dit maneuver door de 

wachter wordt getikt ,........, getaakt, zei men ,........, is verliezer en wordt wachter 

ir. plaats van de eerste, indien althans inmiddels de daartoe geschikte 

stenen opgetorend hieven. 

leder van hen speelt voor eigen rekening ; «elk speelt op eigen knuist» 

noemde men het in de speeltaaL Telkens kan of moet er maar één van 

de groep «getikt» of afgespeeld worden en verliezen. wat niet belet dat 

alle medespelers of een groep ervan in bepaalde omstandigheden wel kol

lektieve belangen hebben en op mekaar aangewezen zijn, zo hijv. alle 

spelers. die hun werpsteen nog moeten halen en temgbrengen. Allen 

wachten clan meestal op het moment. waarop één van hen de opeenstap

ling zal «Uileenketsem. 

Benodigdheden ,........, Enkele stenen. 

7) W erpsl'enen. ,........, Een stevige steen of kei voor elke speler, waarmede 

hij de opgetorende stenen moet proheren omver le werpen : een werpsteen 

bijgevolg. 

Allen mogen naar goeddunken voor een eigen steen zorgen. een 

waarvan omvang en gewicht hun het best liggen en voordeligst lijken. maar 

de eenmaal geworpen steen moel door de speler. die hem gebruikt. lemg

gebracht worden ; een andere nemen is bedrog. 
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2) Stapel stenen. - Benevens de werpstenen zijn een aantal, 5 lot 8, 

andere stenen nodig, die onder en boven een enigszins platte zijde hebben, 

zodat ze zonder veel moeite of studie op mekaar kunnen gelegd of gezet 

worden, liefst ook kloeke stukken, die niet bij de eerste slag of stoot breken 

of afbrokkelen. Eksemplaren, met de oppervlakte van een halve baksteen 

of zo, wellicht in de breedte en in de lengte nog iets groter, kunnen bij 

het spel best van dienst zijn. Die met het grootste vlak worden onderaan 

gelegd. Te hoge of te oneffen brokken zijn minder geschikt, een opstapeling 

ervan valt gemakkelijk uiteen. Feitelijk neemt men wat bij de hand is 

en praktisch bruikbaar is. 

De streep o/ meet. ~ De plaats van waaruit de mededingers met 

hun kei naar het stapeltje stenen gooien, wordt door een streep of meet 

aangeduid. Om naar het torentje te schieten, mag ze niet met een van 

beide voeten overschreden worden. 

Zodra een speler zijn kei geworpen heeft en die niet volgens de 

geldende regels heeft opgeraapt en over de streep heeft teruggebracht, mag 

hij evenmin vóór die streep gaan lopen of staan. althans niet zonder gevaar 

van door de wachter getikt te worden, een risico dat hij trouwens nemen 

moet wanneer hij zijn werpsteen terughalen wil, zoals we in de rubriek 

<Overtredingen en straffen» uitvoeriger zullen zien. 

Overtredingen en straf /en. 

Is het nodig te zeggen dat de in de twee vorige alinea's geformuleerde 

verbodsbepalingen gestraft worden ? In beide gevallen is men inderdaad 

afgespeeld en moet men met de wachter van plaats verwisselen. 

'vVe willen er nochtans de aandacht op vestigen dat beide, overtreding 

en straf. in wezen en toepassing verschillen. 

In het eerste geval is de speler, gewild of ongewild bij het werpen 

dichter bij het doel o/ de slapel gaan slaan dan toegelaten is en wordt 
de straf steeds op de eenvoudige vaststelling van de overtreding toegepast. 

Dit is bij de tweede soort overtreding niet het geval. Oe laatste bestaat 

er nu in dat de mededinger dichter dan geoorloofd is bij zijn kei of werp

steen is gaan posteren of ronddrentelen, de kei die immers met alle gevolgen 

van dien teruggehaald moel worden. Bij dit verschil komt tevens een ander, 

namelijk dat de straf bij de eenvoudige vaststelling van de fout niet auto

matisch toegepast wordt. De wachter heeft enkel het recht diegene te 

tikken, die zijn steen geworpen heeft en zich over de streep bevindt zon

der zijn steen te hebben teruggebracht. Dat dit al of niet bewust gebeurde 

verandert aan de nalatigheid of de fout niets. Wie ze begaat moet echter 

door de wachter gelikt worden terwijl hij zich op het speelveld bevindt. 

Kan hij dus tijdig buiten schot wippen, dan gaat hij verder vrijuit. 
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liet spelverloop. 

Spe/schema. __, Duidelijkheidshalve geven wij een schema van het spel, 

dat hierna konkrE'et wordt behandeld. 

Spelers : 6. waarvan één wachter. 

Stapeltje (of torentje) : 7 stenen. 

Streep : op 6 meter afstand van de stapel. 

Vooraf worden de nodige stenen bijeengebracht en heeft elk voor 
zijn werp- of schietsteen gezorgd. 

Wanneer de jongens overeengekomen zijn wie zal meespelen, worden 

de stenen op de daartoe geschikte plaats opgestapeld en wordt de streep 

gelrokken om de frontlijn aan Le duiden van waarop ze telkens weer het 
doel zullen aanvallen· 

Daarop wordt de wachter aangesteld of komen ze akkoord over de 

wijze waarop hij zal worden aangewezen en in welke volgorde door de 

mededingers zal moelen worden opgetreden. Deze manier is niet vast voor

geschreven. Om evenwel in de toon van het spel te blijven, kan men liefst 

om de beurt naar de opgetorende stenen werpen. Diegene, die het minst 

stenen van de stapel kegelt of die. zonder die te hebben uileengeschoten, 

het verst van het doel ligt, wordt wachter. 

Het doel van elke speler bestaat er nu in, door een worp met de 

eigen kei van op of achter de voorafbepaalde streep het stapeltje stenen. 

dat door de wachter wordt bewaakt, omver te halen en zo ver mogelijk 

uit elkaar Le krijgen en bovendien. telkens als hij met of zonder sukses 

geschoten heeft. zijn kei terug over de streep te brengen... zonder getikt 

te worden. I-lier liggen evenwel juist voetangels en klemmen. Want... 

daar is de wachter ! 
Inderdaad, indien de wachter, nadat hij eventueel het stapeltje heeft 

heropgebouwd, de «toeschietende of vluchtende raper» kan taken of ukken 

vóór die met zijn kei terug over de lijn is geraakt. is deze laatste verloren, 

ös hij eraan», is de wachter-van-dienst ontslagen en moet de verliezer, 

de getikte, zelf de wacht betrekken. 

Wanneer het stapeltje niet geraakt werd of niet grolendeels omver 

werd geworpen, wordt de kans om de werpsteen «op het droge> te krijgen 

zo goed als onbeslaande en blijft de kansloze speler niets over dan een 

heter geschikt moment af te wachten om zich uit zijn benarde toestand 

te redden· Die kans kan zich voordoen, indien nog andere spelers over 

hun steen beschikken, dus nog op hun speelbeurt wachten. 

Nu is het wel zo, dat ieder speler op de hem aangewezen beurt naar 

het torentje smijten mag en dat allen, zodra ze geworpen hebben, hun 

werpsteen terughalen kunnen op het moment dat ze het opportuun achten, 
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bijv. wanneer een ander makker zijll kei gooit. Maar hier is natuurlijk 

een fantastisch risico aan verbonden, immers het komt er niet enkel op 

aan lol bij de steen te geraken, je moet hem weer over de streep krijgen ... 

zonder getikt te worden. \ Vanl ook de wachter kent de knepen, zal wel 

zo op zijn hoede zijn dat hij zich door niets of niemand laat verrassen 

of om de tuin leiden. En dus is de kans om te slagen het grootst en de 

situatie het gunstigst wanneer het stapeltje hij geluk uiteengeklopt wordt. 

Dan heeft de wachter hersens en handen nodig om zijn toren weer op te 

bouwen in een situatie die voor hem des le ingewikkelder en verwarren

der wordt naar gelang meer spelers legelijk van verschillende richtingen 

uit op zijn terrein aanstormen. Dit is dan ook het uur waarop bevrijding 

voor rle onfortuinlijke werper mogelijk is. 

Maar kom, laten we het spelletje zelf bijwonen. 

«Hee daar 1... Spelen 1. .. » roept de wachter. De wachter. dat is Theo. 

Jan gaat op, mikt. werpt. .. zo maar ... Eilaas, twee voet te hoog en ... 

stappen te ver ... Oe makkers lachen· .. 

Nummer twee. Piet! ... «Niet zo geweldig I» denkt die ... Een, twee, 

een, twee ... dààr ... ach nee ... één elleboogje te kort. Vlak vóór het torentje 

en ietwat schuin slaat de kei neer en schiet dan rakelings naast de stapel 

weg ... Weer gelach. nog wat uitbundiger. 

Wim is de derde man. Die meent het beter van opzij aan te kunnen. 

Daarom moet hij vanzelfsprekend verder van het centrum en van de toren 

gaan staan ; dat hindert niet, meent hij. Zijn arm gaat tweemaal heen en 

weer, maar. .. de kei vertrekt niet. Hop !... derde keer, goede keer. Flink 

gezien en gemeten. maar toch nog te braaf : de steen is tot onderaan de 

stapel gerold en... het hele boeltje heeft gewankeld, iedereen heeft het 

gezien, ho ! ho !... maar het hield stand ... De wachter doet nu een sprong 

in de lucht en ... de anderen hebben geen pret meer. Jongens, er zit geen 

schot in het spel... 

Dan komt Bert aan de beurt. Hij is al de vierde ... Nu driedubbel 

opletten en niet te stijf of zenuwachtig doen ... De rechterarm gaat achter

uit, de ogen schatten een laatste maal en ... goed zo ! De bovenste steen 

is getroffen en met hem vallen twee andere van hun voetstuk. Vier man

nen rennen naar hun kei r Ook de veer van de wachter springt los ; een 

wip ... roef-roef-roef : de toren stààt en rrruk... naar de dichtste man nu, 

nog één sprong en nóg één ... ààn ! Net vóór de streep getikt. 

De getikte speler gaat de eerste wachter nu aflossen en deze komt 

in de plaats van de afgespeelde. Het spel gaat verder.·. 

Geert, de vijfde man van de eerste ronde, en na hem de drie eersten 

van de herbegonnen reeks. hebben opnieuw hun steen geworpen. Nog 

eens ulles zonder resultaat. Ze wachten, wachten ... 
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Op Bert staat thans aller hoop, hij mist zelden. Hij weet het en roept 

niet zonder een beetje lef : «Jongens, houdt u gereed, ik doe het, hoor ! !. 
Ditmaal slaapt hij er ook niet op en rrrats ... ei zo-na ... maar toch misrekend. 

Nog eens liggen vier stener. op het veld en weer staan vier makkers, 

ditmaal stom als standbeelden. om verlossing te schreeuwen!! Wat wordt 

het ? Wat wordt het ? 

Theo is nu aan de beurt : Theo, de vorige wachter. Die staat ook 

als een knap speler aangeschreven. I-lij doet het alleszins zelfzeker; of is het 

maar schijn ? ... Als om zijn loop te halen gaat hij twee stappen achteruit, dan 

weer vooruit. .. Hee. wat gaat hij nu doen ? ... «Hee, hee Theo, Theo, hee>... 

Maar pats ! !. .. Zijn kei in het centrum van de stapel en alles spat uiteen ... 

Vijf spelers vliegen de speelbaan op !. .. Rap om hun kei en nog rapper 

terug naar de streep. Hoera !. .. alleman over !. .. Oe vijf dansen en schateren 

het uit van pret. Was me dat een sprint!... Vlug als een kat bouwde de 

wachter weer zijn torentje op. Jammer voor hem, niet vlug genoeg. Hij 

blijft «aan» ... 

En. zo gaat het verder ... 

Gerard V ANDEVEIRE 
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KRONIEK 

In deze rubriek willen we alle nieuwsjes samenbrengen over het 

l\leetjesland en de activiteiten van onze kring en onze leden in het kort 

vermelden. Alle artikelen en boeken die in verband met het Meetjesland 

verschijnen zullen zo veel mogelijk gesignaleerd worden· Een kort verslag 

over de vergaderingen en de jaarlijkse uitstap van onze kring zal daar een 

plaats vinden. Ook zullen de artikelen, geschreven door onze actieve 

leden, een vermelding krijgen in deze rubriek. Daartoe doen we een beroep 

op allè lezers om zoveel mogelijk gegevens le verzamelen en toe te sturen 

aan de redactie. Opmerkingen en aanvullingen betreffende in Appeltjes 

verschenen artikels worden graag opgenomen. Deze kroniek zou een spie

gel van alle heemkundige activiteiten in het Meetjesland moeten worden. 

Dit jaar starten we met enkele grepen uit de door onze leden gepubli

ceerde artikelen en een verslag over 1.000 jaar Evergem. Volgend jaar 

hopen we, dank zij de medewerking van onze lezers, een vollediger over

zicht van de heemkundige activiteiten te kunnen geven. 

De vijvers van het Maldegemveld . .- Daniël Verstraete publiceerde 

onder deze titel een bijdrage in Biekorf, 1966, nr. 7-8. Hij behandelt 

daarin hoofdzakelijk de vijvers die op het huidige grondgebied van l\1al

degem liggen. We durven hopen dat er een volgend artikel komt over de zeer 

.talrijke vijvers te LTrsel en te Knesselare. In de Annalen van de Emulatie 

te Brugge (deel C I. 1964) vonden we nog een andere bijdrage van Daniël 

Verstraete : Het bestek van de preekstoel uit de kerk van Watervliet 

( 12 december 1723). 

Familiekunde· .- In <Vlaamse Stam> I ( 1965) troffen we twee bij

dragen aan van W. Steeghers. Een eerste artikel over de familie de 

Millecamps te Brugge, \Vatervliet en Eeklo lopende over 17" tot de '20e 

eeuw. Het tweede is een aanvulling op het artikel over de familie Steeghers 

dal in Appeltjes van 1963 verscheen. 

Voor zijn rubriek <Ünze Stam> van hel tijdschrift ons Heem ( XlX 

nr. 6) schreef Daniël Verstraete een artikel over de Halewijns te Maldegem. 

Lokale scheepuaart Ie Eeklo. ,......... ln de wedstrijd voor lokale geschie

denis, georganiseerd door Pro Civitate, verwierf het handschrift <Lokale 
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scheepvaart te Eeklo», ingezonden door Achiel De Vos. de tweede prijs. 

Het zal eerlang verschijnen in de uitgaven van «Pro Civilale». Gemeente

krediet van België. Onze leden hebben reeds kennis gemaakt met deze 

studie, tijdens de voordracht die over hetzelfde onderwerp werd gehouden 

op het einde van vorig jaar. 

L. S. 

In augustus 1966 verscheen er een genealogische studie, "an het 

grootste belang voor het Tvleetjesland. Het betreft : Karel M. De Lille : 

]an Francies De Zutter; leper, 1966, 136 blz., 39 illustr., uilgave in eigen 

beheer, Cartonstraal, 40, leper. 

Het boek is keurig verzorgd uitgegeven en zeer mooi geïllustreerd. 

Het leest als een roman en is nochtans stevig wetenschappelijk gefundeerd 

vanuit de centrale figuur van .Jan Francies De Zutter. ln hoofdzaak worden 

de families Oe Zuller, Van Overbeke en De Lille behandeld, alle merk

waardige Meetjeslandse geslachten en verwant aan Karel Loclewijk Lede

ganck. Het komt ons echter voor dat een grondig onderzoek van het archief 

van het Land van de \Voestijne (Bellem, Aaltec, Knesselare. Ursel, 

Zomergem) zou toegelaten hebben, nog hoger in de oude tijden op te 

klimmen. Wat trouwens slechts als vingerwijzing geldt en geen afbreuk 

doet aan de hoge waarde van dit zeer verdienstelijk werk. 

A. R. 

1000 JAAR EVERGEtvl 

Op 5 mei 1966 was het duizend jaar geleden dat Evergem voor het 

eerst vermeld werd in een oorl:onde van koning Lotharins van Frankrijk. 

De koning herstelt de Sint Baafsabdij in haar rechten op de fiscus l'vlarka. 

waarbij uitdrukkelijk «Evergehem cum ecclesia> vermeld wordt. Een der

gelijk feit mocht natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan· Onder impuls 

van de sekretaris van ons genootschap, Achiel Oe \'os, werd een grootse 

viering op touw gezet. 

Van het zeer uitgebreide programma willen we hier slechts het voor

naamste in herinnering brengen. Vooreerst de publicaties die bij deze 

gelegenheid hel licht zagen. \'oor de vlaamse toeristische bibliotheek 

schreef Achiel De Vos een brochure « 1000 jaar Evergem». In het eerste 

deel krijgen we een beknopt beeld van het ontstaan en ontwikkeling van 

de gemeente en van de verschillende parochies. Het tweede gedeelte be

vat een toeristische speurtocht zodat en de toerist en de heemkundige er 

hun gading vinden. De V .T.B. liet het daar niet bij want de Toerist en 

de Autotoerist van 2 juni 1966 waren volledig aan Evergem gewijd. \Ve 

vonden er o.m. een bijdrage in van A. De Vos over «Toeristische ver-
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Ontvangs t van het Heemkundig G enootschap van het M eeljesland ten ge mee ntehui ze 

van Evergem op zondag 26 juni 1966. 

De heer D e Vos, secretari s van he t G noot chap lcidl de pcrsona lilc ilen rond op de 

tenloon telling cOudl Evcrght> m ~. 
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Gouverneur De Kinde r on l,·a ngl uil de handen van burgemcesler Speeckaert de her

denkingschaal <I 000 jaar Evcrgem > ( IS jun i 1966) . 

kcnn ing in hi slori sch perspeclief» en van deken J. Collage over de Sin l

Kristo FFelkerk A ls derde publi catie vermelden we een merkwaardige foto

brochure samengcs leid door A De V os. Z ij geefl ons een treffend beeld 

van Everge m zoals h el er honderd jaar geleden uitzag. H et is een mooie 

ruiker van mol ens, «hu ysen van plaisance». oude h ofsteden, stralen en 

pleinen. 

Van 18 juni lol 3 ju li werd er in h et gemeenlehui een tenloonstel

ling gehouden onder het molto «Üud l Everghem». Een eerste gedeel te 

omvalte documenten en kaarlen belreffende de wereldlijke en geestelijke 

geschi ed enis van Evergem. f\Jaa sl een folocopie van de oorkonde, waarin 

l:::,vergem voo r het eerst voo rkom[. slippen we een tekening aan van h et 

graa f ch ap Evergem die de Lo es tand van 1280 weergeeft en een kaart van 

de zes wijken , zoals die bes landen rond l650. D ergelijke reconstruclies 

zijn zeer sprekend voor de bezoeker en bezorgen h em een zeer goed inzicht 

in de soms ingewikkelde middeleeuw e toestanden. Een makelte van d e 

oude Sint-Kri stoffelkerk en van de.: burchl Lrokken speciaal de aandach t 

van de bezoeker. 

Er was ook een in teressante verzameling van aan plakbrieven, pro

gramma 's en fotos over h el kullur el en h et onl panningsleven. W e kr 

gen een goed overzicht van h el volk leven Lijden de periode van 1880-
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lie t feestelijk vcrlichte gemecnt~hui s 

tijdens d e millenniumfeesten 

( 18 juni - 3 juli 1966) 

1940. M erkwaardig voor d e oorl ogsperi od 19 14-18 waren d e nummers 

van h eL 4: Evergem's l.J zC' rbl ad :-, dat ver ch een aan d e lJzer onder d e 

r daclie van J. Leyaerl. R . Ceirnaert en E. Steya rl· Voor de geschie

d ni van d e gewone fronl oldaa l is h el kostelijke do umenlati e 1 

Üp zaterdag 18 juni 1966 ging d e academisch zillin g door in aan

wezigheid van vi r mini sters en twee mini Ler van slate! ln zijn inleiding 

ond erstreepte notaris de agher de verdi nslen op historisch gebied van 

onze sekretari s A chi el 0 Vos, di e dan de feestred e hield. ln het kort 

sch tsle hij d e g schi d eni van Ev rg m, waarbij vooral de nadruk gelegd 

werd op h L wed ervaren van de kl ein man. 1 c h eren en d e prelaten 

krijgt'n m <'e Lal de mooie roll n . IC'rwijl d e gew nc man sle hls d e onhe-
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duidende toebedeeld krijgt. Het slotwoord werd uilgesproken door muliS

ter Van Elslande. Een strijkkwartet zorgde voor een muzikale omlijslin~~· 

De volgende zondag op 26 juni werd het heemkundig genootschap 

op het gemeentehuis ontvangen. Namens het Genootschap hield Oscar 

Lippens een toespraak waarin hij zijn dank uitsprak voor het vele werk 

ten bate van het Genootschap door Achiel De Vos. 

Na het drinken van de erewijn en een kort bezoek aan de tentoon

stelling «Üudt Everghem» werden we opgewacht door deken Collage die 

ons rondleidde in de St..Kristoffelkerk. De St.-Kristoffelkerk werd in 1785 
i11 klassicistische stijl, zo vernamen we uit de inleiding, herbouwd. Heel 

rijk kunnen wij de kerk niet noemen, maar wij staan hier toch voor een 

sobere en evenwichtige kerkruimte. zodat wij ze in zeker opzicht modem 

kunnen noemen· Zelden hebhen wij zulke goed onderhouden en met 

zoveel zorg opgesmukte kerk gezien. Nu zoveel van onze kerkschatten 

opzij worden gezet zijn wij gelukkig dat wij nog priesters hebhen zoals de 

deken van Evergem. die met zoveel liefde en onderlegdheid hun kerk ver

zorgen en aanpassen aan de nieuwe tijd zonder het erfgoed van onze 

voorourlers overhoord te werpen. 

De toeristische verkenning van Evergem begon met een bezoek aan 

het voormalige kasteel van de bisschoppen van Gent en graven van 

Evergem. Dicht hij dit kasteel troffen wij de bedding aan van de Durme

Kale. Vandaar trokken wij naar het oude gehucht \Vestbeke dat zijn 

landelijk hrakter nog zeer goPd bewaard heeft. Te Westheke lag eertijds 

een veer om de reizigers, die uit Eeklo kwamen. over te zetten. Dezelfde 

Eeklose Centweg vonden wij terug hij de oude herberg hel Haantje ge

legen aan de Lieve. Het goed «Ten Broeke» diep verscholen in de Heffink 

was de volgende halte. We bewonderden de mooie voorgevel van het 

vroegere «huys van Plaisance». Niet ver vandaar verheft zich de gerestau

reerele molen van \Vippelgem. De tocht eindigde op de Dries van Doorn

zele. Dat was wel de grootste verrassing voor de niet-Evergernnaar.s Zulk 

een prachtig voorbeeld van een Dries hadden wij nog nooit gezien : een 

plein van meer dan 5 hectaren met bomen hegroeiel en in het midden 

een landelijk kerkje. 

De vienng van duizend jaar Evergem mag lot voorbeel'd gesteld 

worden voor andere gemeenten : een rijk gevarieerd programma dat niel 

alleen de heemkundige maar ook de gewone man bekoorde. We vragen 

ons af waar onze sekretaris nog de tijd gehaald heeft. om naast zijn 

zorg voor zijn talrijk gezin, zijn taak als opvoeder. zijn opz.oekingen. een 

clt~rgelijke viering le ontwerpen en lol een goed einde te brengen. Ik 

geloof dat deze viering een prachtige bekroning is voor 20 jaar navorsings-
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werk. Het doet ons dan ook genoegen dat de gemeente Evergem daar 

niet onverschillig tegenover is gebleven door hem als tijdelijke archivaris 

van de gemeente aan le stellen. Tot slot hebben wij nog één wens : de 

publicatie van de geschiedenis van Evergem. 

Luk STOCKMAN 

De Geschiedenis van Eeklo ~ In het weekblad «De Eecloonaar» 

,·erschijnl sedert de maand mei 1966 regelmatig een bijdrage over de 

geschiedenis van Eeklo. Het is een bewerking door ons medelid L. Lam

paerf van de artikelen-reeks diP destijds door August Van Acker in de 

<(Gazette van Eecloo en van het district» werden gepubliceerd. Dit 
initiatief is interressant omdat het ons in de gelegenheid stelt kennis te 

maken met het historisch werk en opzoekingen van August Van Acker. 

In tegenstelling met zijn tijdgenoot Edward Neelemans heeft hij niets 

uitgegeven in boekvorm. zodat zijn werk praktisch ontoegankelijk gewor

den is voor hedendaagse heemkundigen. \Ve durven hopen dat die reeks 

artikelen later uls brochure zullen uitgegeven worden. 

Vermelden we nog dat er twee van onze leden regelmatig pu

bliceren in de streekbladen. Daniel Verstraete laat wekelijks een artikel 

over lokale geschiedenis verschijnen in «Vrij Maldegem» en onze 

sekretaris Achiel De Vos levert een wekelijkse bijdrage voor het «Vrije 

Noorden». Het zou nultig zijn moest de bibliotheek van ons genootschap 

kunnen hesehikken over de reeds verschenen artikelen. 

L. s. 

De kollaterale raclen ___, Van ons medelid Dr. hisl. Michael Baelde 

verscheen in de verhandelingen van de Koninklijke Akademie te Brussel, 

klasse der Letteren. een lijvig hoekdeel : «De kollaterale raden onder 

Karel V en Filips 11 ( 1531-1578)». I leL is een bijdrage Lol de geschiedenis 

van de centrale instellingen in de zestiende eeuw. Dr. R. Van Rooshroeck 

besprak dit werk in het dagblad «De Standaard» van 8 juni 1966 onder 

de titel «Keizer Karels vaste hancb. 

L. s. 

fvfonumenlenzorg ~ In het juli-augustus nummer van het lijdschrift 

.;,:VIaancleren8 wordt het probleem van de monumentenzorg en de restau

ratie van historische gehouwen behandeld. Onze voorzitster Dr. E. Dha

ncns leverde twee hijdragen voor dit nummer. In haar bijdrage over de 

Sint-Baafskathedraal schetst zij de mutatie die het begrip re.slauratie 

ondergaan heeft tijdens de laatste honderd jaar. De Sint-Baafskathedraal. 

die voor haar geen geheimen heeft. is daar heslist een goed voorbeeld 

van. Ir, haar tweeelP artikel ovPr hel stadhuis van Oudenaarde, pleit 
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Dr. Dhanens voor een ruimere opvatting van de restauratie, niet enkel 

het gebouw dient beschermd. maar ook de gehele omgeving dient behou

den te worden. 

L. s. 

Landdag in het Meeljesland _......., Ons Heem. jaargang XX. nr· 2. is 

volledig gewijd aan de landdag van het verbond voor heemkunde te 

Aalter. Het bevat verschillencte bijdragen van onze medeleden. Onze 

penningmeester berijdt zijn stokpaardje in «Oudheidkundige vondsten in 

het Meetjesland». Alfons Rijserhave brengt verslag over de uitstap naar 

Aardenburg en Arthur Verhoustraete levert een bijdrage getiteld «Rondom 

Nobelstede le Aalten. 

De landdag, gehouden hij een prachtig herfstweer in oktober 1965 

en bijgewoond door 32 leden van onze kring, mag onder alle opzichten 

geslaagd genoemd worden. De zaterdag waren we te gast bij onze vrien

den van de heemkundige kring van Westelijk Zeeuws Vlaanderen te 

Aardenburg. Op het programma waren drie bezoeken voorzien : vooreerst 

de opgravingen van het romeinse Aardenburg. J. A. T rimpe Burger 

lichtte ons met deskundigheid in over de stand en de resultaten van de 

opgravingen. Het bezoek aan de Sint-Baafskerk werd geleid door ons 

trouw medelid J. Rosseel. die «zijn kerb ten gronde kent. De kerk is 

prachtig gerestaureerd zodat het een der merhvaardigste monumenten uit 

de streek geworden is. In het museum maakten we kennis met de voor

werpen die tijdens de opgravingen te voorschijn kwamen. 

's Avonds vertoonde André Baudts zijn film over Sint-Jan-in-Eremo 

en Georges Puimège zijn film <<Langs 's Heren stralen te Zaffelare»· 

De volgende dag begon de verhondsvergadering, na de gebruikelijke 

begroeting, met een hulde aan Arthur Verhoustraete omwille van zijn 

50 jaar activiteit als heemkundige. Oskar Lippens hield daarna zijn lezing 

over Oudheidkunde in het Meetjesland. In de namiddag stond er een 

bezoek aan de heemkundige tenloonstelling op het programma, een de

monstratie in het bollen (voet bij stek houden I) en tot slot werden de 

«schatten op zolder» geloond. 

Oe materiële organisatie van de landdag was in handen van onze 

medeleden Jozef l\1artens en Marcel Haers uit Aalter. 

L. s. 
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Een vergeeld gedicllf 

DE LAATSTE MOLEN (VAN EEKLO) 

Langs den uitkant. bij den wegel 

Die naar 't stille kerkhof vlucht. 

~ Naast een torentje als een kegel 

Schietend in de grauwe lucht. -
Staat daar een verlaten molen

Schuchter in het groen verscholen, 

Zonder vleugels. doodgedraaid. 

Droevig kijkt hij naar de graven. 

's Nachts bezoeken hem de raven. 

En het scheelt hem niet of 't waait. 

Eens was hij vol kracht en leven, 

Liefling door den wind gestreeld ; 

Rond hem prijkten er nog zeven 

Broeders ,........, elk zijn evenbeeld. 

0. toen ze allen zwierig draaiden, 

En de westewinden waaiden, 

Was het tafereel vol pracht ; 

Ronkend wentelden de wieken, 

Nog voor 't eerste morgenkrieken 

Tot bij 't scheem'ren van den nacht. 

Maar de jaren vlogen sneller 

Nog dan hunne roode vlerk, 

En de ruwe lijd beet feller 

In hun lijk van eik en berk : 

Telkens ik ten doodenvelde 

Droef een armen vriend verzelde, 

Vond ik eene plek verwoest ; 

En zoo gingen één voor éénen 
Molens, magen, makkers henen, 

Vrienden die ik derven moest. 

Och. nu staat gij daar te treuren. 

Als een grijsaard moegeleefd ; 

't Windje blaast zijn lentegeuren 

Over 't veld dat u omgeeft. 

Of de storm rolt zijn vlagen 

Rond uw hoofd om u te plagen. 

Of fluit gierend door uw hout ; 

En wanneer gij staat te beven, 
Lacht hij schatrend in de dreven 

Uw ellende laa.t hem koud. 
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Zicht van r·nk<'IP mo!Pns in ri l' lVIolenslraa l lP Eeklo nabij hf'l kPrkhof, omst reek< 1890 
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Als ik nogeens rond kom dolen 

In mijn heerlijk Meetjesland. 

Zult gij daar nog zijn, o molen. 

Langs den wegel in het zand ? 

Wie van ons zal 't eerst verdwijnen, 

Gij, die lang reeds staat te kwijnen, 

Ik. nog in de mannenkracht? 

Raadsel. Raadsel, dat onz' harte 

Doet verkrimpen soms van smarte, 

Doch op 't antwoord niet en wacht. 

Laeken, Oogst 1906 

Herman Bogaerd 

Dit gedicht verscheen in J 906 in het weekblad 't Getrouwe Malde
gem De laatste molen van Eeklo was een stenen korenwindmolen die 

eigendom was van de familie Lampaert. Die molen stond op het einde van 

de Molenstraat naast de kapel en rechtover het kerkhof. Oe molen werd 

ir1 1915 afgbroken zodat hij nog negen jaar overeind bleef na de weeklacht 

van de dichter Herman Bogaerd. 

WERKGROEPEN 

Gedurende de laatste algemene vergadering van het Genootschap in 

1966. werden er na verschillende voorafgaande besprekingen twee afzon

derlijke werkgroepen opgericht. Hun laak ligt respectievelijk op het terrein 

van de heemschut en van de familiekunde· 

Niemand zal betwisten dat onze vereniging, hoewel zij ~leeds de naam 

«Heemkundig Genootschap van het Meetjesland» voerde. bijna uitsluitend 

deed aan plaatselijke geschiedenis. Dit is geen verwijt, want er werd in de 

loop der jaren prachlig en hoogst verdienstelijk werk geleverd ; ook is er 

geen spraak van deze activileit le beperken. maar eerder nog te verruimen 

en te verrijken door uitbreiding tol andere, aangrenzende gebieden. 

De leden van deze werkgroepen zijn vrijwilligers uit de rangen van 

het Genootschap. Zii zullen ook afzonderlijk vergaderen. studiekringen 

houden, werkplannen opmaken en opdrachten vervullen. Hun werking 

wordt gepatroneerd en gesteund door hel Genootschap ; zij hlijven steeds 

in voeling met het algemeen Bestuur. 

De Werkgroep Familiekunde hestaal uil de heren Steeghers, Ver

straete, J)eimaert. Rvserhove, Ledeganck. 

Zij nemen zich voor rle familiekunde en rle genealogie in het Meetjes

land te bevorderen ; zij zullen een familiekundig en iconografisch archief 

aanleggen, kwarlierslaten opmaken van voorname Meetjeslandse figuren, 
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inventarissen, staten van goederen bewerken, familiedocumenten redden 

voor de toekomst ; zij denken zelfs aan de mogelijkheid van een tentoon

stelling ( gelegenheidsgrafiek, archief. drukwerken, gebruiksvoorwerpen met 

genealogische inschriften, stambomen en vooroudertafels ... ). 

De \Verkgroep Heemschut bestaat voorlopig uil de heren Ton dat, 

Ryserhove, Stockman, M. Ryckaert, Van Cleemput, Dauwe, Van Oen 

Bulcke. De Pau. Zonder het belang .te 0nderschatten van de cartuiaria en 

andere handschriftelijke bronnen. wensen zij de nadruk te leggen op de 

nagebleven relieken van het Meetjesland, op de evolutie en beveiliging 

van ons landschap. Zij bekommeren zich om de oude hoeven, de molens, 

de kerken. de kruisen en kapellen, de opgravingen en vondsten, de volks

kundige gebruiken en feestelijkheden, de werktuigen en gebruiksvoorwer

pen, de uithangborden, gevelstenen. grenspalen, ankeringE:n, grafzerken. 

enz.·. Nu er zoveel restanten van ons verleden tot verdwijnen gedoemd 

lijken (denken wij Iw. aan de Kanaalzone), willen zij opmeten, fotogra

feren, vastleggen, vergelijken, verzamelen en redden. Oe werking is reeds 

volop en methodisch aan gang. Later zal men zo dankhaar zijn voor dit 

alles. 

Het actieterrein van de Werkgroep Heemschut is buitengewoon veel

omvattend ; het gaat de krachten van enkele welwillende mensen te hoven. 

Daarom verzoeken wij alle leden van het Genootschap en zelfs de buiten

staanders, met de grootste aandrang, ons te willen helpen. Dit kan ge

beuren door het schenken van oude foto's en prentkaarten (zelfs in bruik

leen). het aanwijzen van relieken en souvenirs, het onmiddellijk signaleren 

van ontdekkingen, vondsten, verbouwingen. voorziene sloping of bedrei

ging van hestaande merkwaardigheden. Elk in zijn gebied, zou een be

hoeder en medewerker moeten zijn, door ons lijdig te waarschuwen, zodat 

wij aanstonds kunnen ingrijpen. Het is ongelooflijk hoe erg de tijd dringt 

en in menig geval zal het wel reeds te laat zijn. Men kan steeds bellen 

onder de nummers 09/77.11.42 van R. Tondat, Roze. 82, Eeklo; 

09/74.23·17 van A Ryserhove, Kloosterstraat, 54, Knesselare. 

De neerslag van de arbeid der werkgroepen hopen wij te zien ver

schijnen in de «Appeltjes van het l\1eetjeslancl», onder de vorm van ge

degen reportages en bijdragen, vanaf volgend jaar. 

AR. 
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Voorzitter Mej. Dr. E. DHANENS. Boelarc, 97, Eeklo. 

Tel. ( 09) 77.11.32 

Ondervoorzilter : Ap. P. RYCKAERT. Dekenijslraat, 2, Zomergem. 

Tel. ( 09) 74.70.34 

Sekretaris : A. DE VOS. Landhuis tMalperluus>, Achterstege, 2, Evergcm 

Tel. ( 09) 51.88.25 

Penningmeester . 0. LIPPENS, Gentstraat, 13, Lcmbeke. 

Tel. (09) 77.28.54 

Stort zo vlug mogelijk uw I idmaat!:'chapsgeld ten bedrage van 150 F 

op postrekening 60.40.56 van hel Heemkundig Genootschap 

van heL Meetjesland, p/a Gentstraat. 13, Lembeke. 

lndiell ons Jaarboek u voldoet, J.,.ennt hel riem eens onaer 

rle aandacht van Uw kennissen. Uw mndewcrkin[{ =ou ons een 

steun kunnen zijn f I Toe meer alwnnementen, hoe meer tekst. 
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DIT JAARBOEK WERD UITGEGEVEN 
DOOR HET HEEMKUNDIG GENOOT
SCHAP V i\N HET MEET JESLAND EN 
GEDRUKT OP DE PERSEN VAN DE 
DRUKKERIJ STANDAERT-VAN STEENE 

(Opv. J. Standaert-Verbeke) 
NIEUWSTRAA T. 26. TE MALDEGEi-•1 


