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Bl.l EEi\; IIULDIGINC ... 

Bijna niel te geloven vriend Arthur wordt bij de aanvang van het 

jaar 1970. 75 jaar. 

Hij is meteen de nestor van de lokale geschiedschrijving in het îvlect

jesland. r"-1ensen van zijn generatie. die hun jeugdperiode kunnen situeren 

vóór de eerste wereldoorlog, hebben zelf een belangrijk stuk geschiedenis 

llwehelPefd. In hun jeugd konden zij nog aanpikken hij een eeuwenoude 

~angbarc le,·enswijze. om op volwassen en rijpere leeflijd mede getuige Ie 

zijn van de meest fantastische evolutie aller tijden. 

Wij hebben Arthur Verhouslraete onmiddellijk na de stichting van 

het Genootschap in 1947 leren kennen. Uit zijn bibliografie ;,:al voldoende 

hlijken dal hij van het eerste nummer van ons Jaarbock nf. reeds een 

vaste medewerker was. 

In de verdere Jaarboeken kunnen wij kennis maken met een ganse 

~amma van zijn gedegen artikelen over de streek van Aalter. 

Als mens bewonderen wij in hem zijn bescheidenheid en dienstvaar

digheid. Ontelbaar zijn de anonieme bouwstoffen. die hij geleverd heeft 

aan menig auteur, die bij hem te rade kwam. Persoonlijk mochten wiJ bv. 

!Jij de voorbereiding van ons artikel over de Uurmc - Kale - Poeke ervaren, 

hoe een eenvoudige inlichting kon uitgroeien tot hladzijctenlange gegevens. 

'h aarvoor hij zich tij ct noch moete spaarde. 

Vriend Arthur. in naam van hel I leemkundig Genootschap van het 

:'vlceljesland. wensen wij U niet alleen vanharte geluk met Uw Vt>rjaardag. 

maar hopen meteen dat wij allen samen nog lang mogen genieten van Uw 

onderhoudende pen. \Vij weten dat er bij U thuis nog massa's nota's in 

dé schuif geborgen liggen. Tot in lengte van dagen stellen wij onze kolom

nwn hier graag voor open. En ik weel, dat U om al deze beloften en ver· 

\\achtingen te kunnen inlossen, nog heel lang moet leven. wal wij U uiter 

é•arrl vanharte toewensen. 

Tevens leirlen wij hier graag ons medebesltHtrslid inspecteur l~yserhove 
m. mei een even pittige, als sappige levensschels, gewijd aan zijn goede 

vriend. 

Achiel DE \lOS. 
voorzill.cr. 
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ARTHUR VERHOUSTRAETE 75 JAAR 

J'vien huldigt beter de levenden dan de doden. En wellicht krijgen 

wij geen geschikter gelegenheid om hulde te brengen aan de Nestor van 

ons Heemkundig Genootschap, dan het samenvallen van zijn vijfenzeven

tigste verjaardag met het verschijnen van ons twintigste jaarboek «Appel

tjes van het Meetjesland>. 

l'vlijnheer Verhoustraete verdient volkomen onze hulde en dank. Deze 

dienstvaardige en heseheiden mens ------ hoewel een echt geleerde ......- heeft 

i.l te lang in de schaduw geleefd. Hel lag in de aard van zijn karakter en 

wellicht heeft hij weinigen een blik in zijn intiemer leven gegund. Noch

lans is het ogenblik gekomen, nu hij reeds zoveel over anderen geschreven 

heeft, dat men eindelijk ook eens over hem zou schrijYen. Mij werd die 

taak opgedragen. omdat ik welhaast dertig jaar met hem bevriend ben en 

hem ......- daar ga ik fier op l ......- misschien nog het best heb gekend en 

begrepen. Inderdaad, gedurende die vele jaren hebben wij mekaar regel

matig ontmoet en gesproken, heb ik met hem in alle omstandigheden van 

de dag en ......- neem niet kwalijk ,........., ook wel eens van de nacht, over de 

effen wegeltjes van de heemkunde en van Gods schone wereld gewandeld. 

Nu moet ik dus iets vertellen over zijn leven en werk, zijn bibliogra

b. opmaken, spreken over zijn persoonlijkheid. op gevaar af dat hij 

ditmaal, misschien voor hel eerst, niet volledig akkoord zal gaan. l\1aar 

loch doe ik het, ik voel er behoefte aan ... 

Geboren te Aalter, Loslraal, vlak nabij het roncl punt, op 7 januari 

1895, als oudste van achttien kinderen, werd hij René Arthur 

Verhouslraete gedoopt. I-lij stamt uit een gezin van een degelijk en eerbaar 

ambachtsman. Onder de hoede van een vrome moede; opgevoed, liep hij 

drie jaar school bij de Zusters te Aalter en belandde er, vanaf zijn zesde 

jaar, in de katholieke lagere school. I-lij was een geniaal bt'gaafde jongen, 

steeds de eerste van de klas. Meester Alyn drong er voortdurend op aan 

dat hij verder zou studeren, maar de middelen ontbraken. T v,·aalf jaar 

oud, maakte hij in zijn laatste compositie in de klas moedwillig een paai" 

fouten, om toch maar de medalje van het Gemeentehesluur niet te krijgen 

en geen primus uitgeroepen te worden. Immers, het was toen te Aalter 
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de gewoonte dat de plaatselijke fanfare de medaljedrager naar huis bege

leidde en dat de ouders feestelijk trakteerden. De schmndere knaap wist 

wel. dat zijn goede vader en moeder met al hun kinderen dat niet konden 

doen .. Deze zelfvergelen levenshouding is werkelijk typisch voor gam. het 

verder beslaan van onze Jubilaris en ook voor de toestandèn waaroncL~r 
arm Vlaanderen toen gebukt ging. 

Na zijn plechtige communie verliet Arthur dus voorgoed de school 

en \Verd in de zomer van 1907 telegrambesteller bij het telegraafkantoor 

Yan Aalter-Station. I-lij trok te voet met pakjes en spoedbestellingen naar 

Bellem, Lotenhulle, Poeke. enz., vaak in de duisternis van de avond en 

's winters door de sneeuw. De dochter van de statior.schef sprak Frans 

mel hem, opdat hij die taal zou leren. 

In april 1910 kwam zijn aanstelling tot helper hij het telegraafkantoor 

Aalter, zogezegd tot <telefonist», eerst voor twee uur per dag, kort claar

r.a voor acht uur. Hij studeerde veel en volgele toen Franse kursussen per 

hiet'wisseling. later ook Engelse lessen (van een inrichting uit Roubaix, 

dus weeral m het Frans). De jongeling bereidde zich intmers voor op het 

examen van ordeklerk bij de telegraafdiensten, waaraan hij mu deelnemen 

op het ogenblik dat hij de vereiste leeftijd van 17 jaar bezat. Dat gebeurde 

m 1912. hij slaagde natuurlijk en werd op 12 september benoemd als klerk 

in het telegraafkantoor van Brugge, waar hij reeds het jaar tevoren als 

helper overgeplaatst was. 

Toen brak in 1914 de wereldoorlog uil. De titularis van het kantoor 

Aalter werd opgeroepen voor het leger en plaatselijk veivangen door 

Arthur Verhoustraete ... tot de Duitsers zouden aankomen. Dat interim zou 

niet lang duren, want op 13 september trok de jonge klerk reeds te voet 

(vermits er geen treinen meer reden) naar zijn aanhechlingskanloor Brugge 

terug. De directeur uil Gent, die al naar Brugge gevlucht was, rèikte daar 

aan al de personeelsleden een formulier uil, pompeus betiteld als «pas

poort voor Engeland». Met de meeste jeugdige collega's uit Brugge 

viuchtte Arthur toen naar Blankenberge, alwaar zij reeds Duitsers aan

troffen toen zij er aankwamen. Een plaatselijk agent bezorgde allen even

wel nog een <passage» op een vissersboot, rlie in de nacht uit de haven 

duchtte en slechts na veel moeite te Kales binnengelaten werd. gezien 

Jat niet ging in Duinkerke. 

De Belgische Konsul te Kales, die overrompeld was door vluchte

lingen, loodste alle telefonisten naar de maalboot voor Engeland, «vermits 

ziJ toch reeds een paspoort daartoe bezaten>. De boot stak eivol met mili

tairen en vluchtelingen. De overtocht verliep veilig en in Londen volgde 

een eerste triage, waarhij het groepje telegrafisten waartoe onze vriend 

JJ~hoorde, naar Rath (hij Bristol) werd gestuurd, op ongeveer hondercl 
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mijl van Londen. Na korte tijd werden allen daar op het telegraafkantoor 

geroepen om een proef te ondergaan en daarop overgeplaatst in een uf 

ander groot kantoor ergens in Engeland. Arthur Verhoustraete alleen 

mocht te Bath blijven. 

Bath, een vrije grote en prachtige stad, was een mondain «Kurort» ; 

vluchtelingen waren daar misschien minder gewenst. In elk geval, na korte 

lijd bleven daar al niet veel «Belgians» meer over : twee onderwijzers

families uit het Mechelse, een paar andere en... vriend Arthur. 

Ruslig verrichtte de jonge vluchteling te Bath zijn dienst en leerde 

<·r vlot Engels, doch in juli 1915, twintig jaar oud zijnde, werd hij opge

roepen voor het leger. Bij een keuring te Londen vond mell hem echter 

ongeschikt voor de militaire dienst, wegens «constitutionele zwakheid». 

Toen bood hij zich vrijwillig aan voor de hulpdiensten. 

~ «Het was de periode van de vaderlandsliefde,» heeft hij mij eens 

bchend gezegd. «En zo werd ik in feite nog oorlogsvrijwilliger ook. 1k 
had dan zoveel illuzies, dat de majoor van het wervingsbureau mij erom 

gelukwenste ... » 

Aldus geraakte Arthur in Frankrijk, in het kamp van Auvours, nabij 

Le Mans, samen met een honderdtal opgeroepenen uit Engeland, meestal 

semin<tristen, onderwijzers en kloosterbroeders. Ik laat hem nu zelf aan 

het woord, zoals hij mij zijn oorlogsbelevenissen memgmaal vertelde : 

~ «De meeste collega's-telegrafisten die ook in Auvours waren en 

destijds goedgekeurd werde11 voor actieve dienst, had men de een na de 

ándere naar Kales gezonden, naar het opleidingscentrum van de D.T. 

(TSF). Ik dreigde zonder vrienden en kennissen Ie geraker, en vroeg aa·1 

om ook naar Kales te mogen gaan. !let lukte. Ik sprak ginder nooit over 

mijn zogezegde wnbekwaamheid voor de aclieve dienst». En zo gebeurde 

het dat ik in maart 1916 naar het front gestuurd wen-I. aanvankelijk gekan

tonneerd in Avekapelle. De TSF had enkele zmd- en ontvangposten in 

de loopgraven en enkele ontvangposten bij de artillerie. In totaal deed 

ik siPchts 42 dagen vuurlijn. Wij zaten aldaar steeds gelweeën met ons 

toestel in een «abri». die wij zelf zoveel mogelijk moestw trachten te 

versterken. Een dom ongevalletje : hij het vullen van zakjes met zand, 

de zogenaamde «vaderlander! jes», loop ik een erge nagelscheming op en 

val in bezwijming ; de collega, die van dienst was aan het toestel, vindt 

mij na enige lijd en brengt meteen de zaak van mijn dienslonge3chiktheid 

aan het licht Het gevolg daarvan is geweest : overplaatsing naar het hoofd

kwartier van de divisie, «pos te de presse>, waar er voor mij niet veel te 

doen was. Ik moest er «communiqués» ontvangen, waarop de toenmalige 

~~eneraal Bernheim, een rabiate franskiljonse Jood, niet veel aandacht 

sloeg, vermits hij die toch al kreeg langs de gewone tel"'graaf en meestal 
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Yroeger dan over de TSF. Ook de weerberichten moest ik opnemen, om 

Je twee uur. Daar stelde Bernheim prijs op, want die waren Vdn belang 

voor de regeling van het geschut en 1k geloof dat die officier een voor

liefde had \'oor de artillerie.> 

- <Ik herinner mij nog een incident van toen ik hiJ het hoofdkwartier 

was van de 1ste divisie. Dat zal in de lente van 1918 geweest zijn. Wij 

lagen toen te Hoogstade. Op een avond. rond half acht. droeg ik een 

weerbericht naar het HK en ik merkte vlug op, dat er een ongewone Jw
\Yeging was van soldaten in het dorp. waarvan ik de oorzaak niet kon 

gissen. De secretaris van Bernheim zegde mij echter dat ik rap naar «huis» 

moest gaan, want «het zou vanavond kunnen stinken in het dorp>. Inder

daad. de piotten \Varen een manifestatie aan het organiseren legen generaal 

Bernheim. Deze had de manie steeds kleine overvallen te organiseren op 

Duitse voorposten op eilandjes in het overstroomde p,ebied. Deze eisten 

altijd toch verschillende doden en de soldaten zagen het nul niet in van 

deze overvallen. Zij waren die hartsgrondig beu. Bernheim is verstandig 

~enoeg geweest toen geen geweld te gebruiken en de protestavond verliep 

zonder veel incidenten>. 

,.......... «Üp een zekere dag verveelde ik mij in het I-IK. lk zal in mijn 

-rposte de presse> met een Waal. een collega die mij meestal alleen liet 

zitten. lk leed onder de eenzaamheid en vroeg mijn overplaatsing aan 

~naar voon, om weer bij vrienden Le zijn. Ik verklaarde mij hereiel mijn 

loopgravenbeurt Le doen. 

Gevolg : ik kreeg een overplaatsing, doch naar de 3de divisie en 

werd nu gedetacheerd bij een groep zware artillerie, lamelijk ver achter

uit. ergens tussen Lo en de IJzer. lk vroeg. als prolest hiertegen. het 

rapport van de grote baas van de TSF. majoor Wihier. Natuurlijk baatle 

het niet. Op dat moment woedde er onder de legeroverheid een felle 

vlaamsvijandigheid ; alle intellectuelen onder de gewone soldaten, vooral 

de seminaristen, broeders en onderwijzers. werden toe:1 van eenheid ver

plaatst. De Vlamingen lieten zich niet onbetuigd : het was de Lijd vaP 

de geheime vlugschriften. frontblaadjes en zo mePr ... ~laar misschien is 

hel mijn geluk geweest. dat ik loen mijn zin niet kreeg orn overgeplaatst le 

worden ~naar voor>. Op een goede dag immers werd het kantonnement 

van de TSF der 1 ste divisie zwaar gebombardeerd (wal nog nooit gebeurd 

was) : zes doden. bijna alle collega's-telegrafisten uit Gent. Soms heeft 

men het gevoel dat het leven geleid wordt. langs een ioeval urn ... 

Hier. in dezelfde artilleriepust van de 3de divisie, heb ik het eens 

l,eJeefd dal de TSF tenminste Lol iets diende. De meeste officieren hadden 

u geen vertrouwen in. maar tijdens de hekende Duitse overval op l\1erkem. 

die door de Bt~lgen kon afgeslagen worden, werd onze artillerie per TSF 

11 



opgeroepen van uit de loopgraven, om een spervuur te openen ; alle tele

fonische verbindingen waren immers verbroken.> 

..- «Toen kwam het eindoffensief. Onze groep artillerie werd gedeta

cheerd bij een groep Franse zware artillerie. Aldus heb ik de bevrijding 

van mijn eigen streek niet gezien, want wij trokken over Roeselare, Izegem 

en Meulebeke. Zekere dag ging de groep op mst naar Kortemark en ik 

kreeg enkele dagen verlof. om naar Aalter Ie gaan. Toen zag ik voor het 

eerst na vier jaar mijn thuis en mijn dorp temg. Als ik echter opnieuw in 

Kortemark aankwam, was mijn eenheid reeds vertrokken, in de richting 

van Brugge ... Gelukkig had ik nog een fiets en ik ging op zoek. Eindelijk 

Ie Knessselare, niet ver van de Flabbaartsbrug, voorbij het Klooster, onl· 

rrJoelle ik een kanonnier, die ik herkende te behoren tol mijn legergroep 

Inderdaad, fie paarden «logeerden» op een hofstede van Crsel-Dries en 

's anderdaags vond ik de groep zelf. op de wijk Berken. 

I-lier kreeg ik bericht dat ik opnieuw achtemit moest, naar het kan

Immement van de TSF ..- 3de divisie te Ruddervoorde. van waar ik 

vervolgens gestuurd werd naar het hoofdkwarlier van deze divisie, to-en 

gevestigd in het Rijksopvoedingsgesticht te Ruiselede Bij de \Vapenstil

stand op 11 november 1918 bevonden wij ons op een kasteel te Deurle. 

Het dezelfde legereenheid trok ik verder mee lot in Luib . 

..- «Te Luik werden alle telegrafisten onder de wapens opgetrom

meld, om dienst te gaan doen in de telegraafkantoren van de Belgische 

bezettingszone in Duitsland. Aanvankelijk was Mönchen-Gladbach aan

geduid geweest als zetel voor het hoofdkwartier van het Belgisch Leger. 

Aken zou door de Fransen bezet worden. Doch aldus zou België afge

meden geweest zijn van zijn bezellingsleger. Generaal 1'1ichel echter. 

Jwvelhebber van het Belgisch Bezettingsleger, weigerde Aken le ontruim'C'n 

voor de Fransen. Om een voorbeeld van tegensland legen de Fransen te 

noemen : Belgische soldaten bezetten de spoorweg te f'v1onschau, om de 

doortocht van de Franse militaire treinen naar Aken le verhinderen. 

Generaal l\1ichel hield voel hij stek : Aken bleef Belgische bezettings

zone en de Fransen zijn nooit verder gekomen dan tol de voorstad Bur

scheid. 

Met een tiental collega's werd ik toen gezonden naar het telegraaf

kantoor van Aken. Veel moeilijkheden mei hel Duits personeel hehben 

wij niet gehad. Trouwens, wij hadden werk genoeg met ons eigen telegra

fisch verkeer en lieten de Duitsers gerust met hun diensten. Vlamingen 

zijn immers geen militaristische vitters ) Na een zekere lijd kreeg ik opdracht 

sommige Duitse telegrammen te censureren en ik mag wel vcrklappen dat 

de Belgische censoren het de Duitsers niet laslig gemaakt hehhen. In

lussen had ik loch de gelegenheid grondig Duits te leren. 
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Wij, telegratisten, waren zogezegd «onmisbaar» m Duitsland en 

niemand Yan ons werd dan ook normaal gedemobiliseerd met zijn jaarklas. 

Allen zijn moelen blijYen tot het leger terug op vredesvoet gebracht werd 

en aldus ben ook ik pas afgezwaaid op 30 september 1919 ... > 

Tot hier het relaas over de militaire tribulaties van onze Jubilaris. 

Onmiddellijk daarop vinden wij hem terug in het burgerleven, bij het 

telegraafkantoor Brugge, tol einde 1924. In 1921 werd hij daar aange

wezen om, samen met een veel oudere collega, in de Hoogshaat een gans 

nieuwe dienst op te richten : de comptabiliteit, alias rekendienst. van de 

telefoon werd volledig gescheiden van het telegraafkantoor van Brugge

Station. Zijn collega had voorafgaand onderricht gekregen, maar hij zelf 

\vist niet het eerste woord van deze comptabiliteit af. Het gaf niet, na 

enkele weken reeds had hij alle knepen ervan onder de knie. Zijn bevoegd

heid en kennis staken zodanig de ogen uit dat, wanneer einde 1924 de 

heer ingenieur Ros, die aangewezen was als leider van het nieuw op Ie 

richten Radio-elektrisch Centrum van Ruiselede, een bediende kwam vragen, 

de heer Verhoustraele hem dusdanig als een echte «aas» werd aangewezen. 

Maar onze vriend weigerde ! De heer Ros drong aan, zodat Arthur V er

houslraete (weer typisch voor hem) tenslotte aanvaardde gedurende enkele 

dagen de proef te wagen ... En natuurlijk zat hij, een week later, in Ruise

lede-Radio vast I 

Intussen was hij opsteller geworden en had het zelfs tot de eerste 

klas gebracht, doch nooit had hij meegedaan aan de gelijkstellingsproef. 

die vereist werd van hen die opsteller waren geworden bij eenvoudige be

vordering. Zonder het si agen in deze formalistische proef. konden gezegde 

opstellers verder niet meer dingen naar een hogere plaats. Dat zou hem 

later zelfs fataal worden, doch wij weten hoe hij niemand (met de cUe

hogen:. •trachtte weg te werken en overigens dacht. dat het niet mogelijk 

was dat er te Ruiselede ........ waar hij wenste te blijven ,_.....J ooit nog een 

bureauchef zou komen : daar waren immers twee ingenieurs als chefs. 

voor zo weinig personeel [ 

Toen hij te Ruiselede-Radio aankwam waren er slechts vijf mensen : 

een ingenieur, drie werklieden en de bediende Verhoustraete. Het station 

werkte nog niet, in de vensterramen had men nog niet overal glas gezet. 

alle kantoorgerief ontbrak ... Wanneer hij Ruiselede verhet waren er 90 
personeelsleden I Enorm is het werk dat hij daar heeft afgelegd, op gebied 

van personeelsdienst, houw en uitrusting, industriële boekhouding, enz. 

Natuurlijk had hij hulp gekregen, eerst van één, later van twee bedienden. 

In 1952 als ik mij niet vergis, dacht men aan een onderbureauchef 

voor Ruiselede. Politieke beschouwingen, zoals steeds in dit land, zijn 

niet vreemd geweest aan die zaak. Uit die toestand ontstonden natuurlijk 
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spanningen, zodat de heer Verhoustrade ___, zonder spijt ___, weldra zijn 

overplaatsing aanvaardde naar de Directie Radio bij de RTT te Brussel. 

ben vechter was hij nooit. Niettemin kan ik geluigen dat hij schandelijk 

verongelijkt geweest is en ook daaronder geleden heeft. want hoe goed 

ook, is hij overgevoelig voor recht en onrecht. 

Te Brussel was hij niet meer dezelfde. Na een korte periode van ziekte 

nam hij, in 1939, de aangeboden vervroegde oppensioenstelling aan. Üp 

"15-jarige leeftijd werd deze geniaal begaafde man officiëel een .:rustend 

lwambte». Sommigen onl\·angen van het leven veel méér dan zij werkelijk 

verdienen, anderen krijgen minder. Arthur Verhouslraete behoort tot die

genen die veel le weinig hebben gekregen ... 

Is zijn gedegen studie, zijn wetenschappelijk werk van de vele latere 

jaren, soms een stille en ongevaarlijke weerwraak geweest 7 ... Hoe is hij 

nu tot de heemkunde, speciaal tot de geschiedenis gekomen 7 Ik was pas 

gehuwd. toen hij mij in 1943 verbaasde door zijn eruditie, zijn ontzaglijke 

algemene kennis en vertrouwdheid met het eigen heem, zijn grote belezen

heid. Autodidact van het zuiverste water. bleek hij thuis in de kennis van 

het Latijn, het l'Iiddelnederlands. de cartografie, het oude schrift. de 

vroegere instellingen. de juridische terminologie, evenzeer als de meest 

universitair geschoolde geest. Het honderdtal brieven dat ik sindsdien 

van hem mocht ontvangen, nopens de meest diverse onderwerpen, heeft 

enkel deze eerste indrukken bevestigd en verstevigd. In het scherp vasl

IE.ggen van een sprokkeling of korte nolilie. het schetsen van een kaart 

of plannetje, is hij effenaf meesterlijk. Zijn mooi en karaktervol schrift 

herkent men uil de duizend. 

___, «Geschiedenis en vooral aardrijkskunde warPn van kindsbeen af 

mijn geliefkoosde vakken», zegt hij mij. Altijd is hij een lezer en eer. 

verzamelaar geweest, een zoeker en een pluizer. Zelfstandig werken en 

regelmatig opzoekingen verrichten in het archief kon hij natuurlijk maar 

weinig, zolang hij nog in dienstverband was. Doch eenmaal op rust kreeg 

hij vanzelfsprekend veel vrije tijd en ontdekte daarin een nieuwe jeugd en 

een nieuwe toekomst. Met een onvergelijkbare werkkracht heeft hij zich 

daarin verdiept. vaak dag en nacht. 

Zijn eerste opzoekingen gingen waarschijnlijk de richting uit van dr· 

plaatselijke familiekunde en van de stambomen, zoals het dikwijls gebeurt. 

Alleszins heeft hij de studie ondernomen van een vijfligtal Aalterse en 

aanverwante families, doch slechts voor een vijftiental daarvan werden 

deze opzoekingen werkelijk ver doorgedreven. Zijn interesse is al spoedig 

[l'Cgaan naar zuivere geschiedenis en historische geografie. De oude. plaat

selijke instellingen en de feodale toestanden hielden hem vast in hun greep, 

lot zij geen geheimen meer hadden voor hem. Van dan af - 1941 7 ,_....., 
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heeft hij zich voorgenomen het leenroerig kluwen van Aalter en l~uiselede 

k ontwarren. Dat ging niet zo gemakkelijk en het duurde tot in 1964-65 

Yooraleer hij zijn leenroerig overzicht van Aalter en Ruiselede kon schrijven. 

Sommige heerlijkheden strekten zich vaak uit over meer dan één 

gemeente en zo kwam het, dat hij ook de feodaliteit ging héstuderen van 

de aanpalende gemeenten, hier wat meer. daar wat minder. Dit alles 

bracht hem tot de ontginning en de ontwikkelingsgeschiedenis van velden 

f'n hoeven. Tenslotte valte hij gans het oostelijk deel van hel Bulskamp

\eld aan. 

Overtuigd gelovig mens, verknocht aan kerk en parochie, pluisde hij 

het kerkarchief uit. de dekanale visitaties, het archief van het bisdom en 

Yan bepaalde abdijen. De neerslag daarvan vindt men in heel wal bijdragen 

en artikels, verder in de bibliografische lijst opgesomd. 

Maar ook de moderne toestanden lieten hem niet onberoerd, daar

voor was hij te veel onder hel volk. De industrialisatie van Aalter, de 

naamgeving, de urbanisatie, de moderne statistieken, tentoonstellingen en 

heemschul spreken hem onverminderd aan, want hij is alzijdig ontwikkeld 

Zo groeide hij uil lot de grote heemkenner, de onovertroffen heem-

5chrijver van het gewest, trouw als een eik. Ik heb ontzaglijk veel van hem 

geleerd. Gans de geschiedenis van Zuid-West-T'-1eetjesland zil in hem. 

Een gedeeltelijk resultaat van zijn talloze opzoekmgen vindt men in de 

\'erdere bibliografie. ivfaar lang niet alles wat hij geschreven heeft werd 

tel hiertoe gepubliceerd. hij is ver van uitgeput. wel integendeel ! 
\Vij herinneren ons zijn lentoonstellingen van 1943 en liiter, zijn op

treden als gids bij ons bezoek aan Aalter in 1962. zijn medewerking aan 

de Landdag van het Verbond voor Heemkunde. op Nohelsslerle, in 1965, 

:;-ijn publilaties in <Toerisme:., <Üns Heem>. <Üns Ooomkerke> en in 

het jaarboek van de jonge heemkring «Ros en Beverveld> le Oedelem. 

Van bij de aanvang was hij natuurlijk een vooraanstaand lid van ons 

Heemkundig Genootschap. Hij schreef reeds in het eersle nummer van 

de <Appeltjes> en altijd was hij op post voor de werkvergaderingen en 

uitstappen. 

Gedurig verschaft hij belangloos alle inlichtingen, zowel aan acade

mici en adellijke families. als aan normalisten. heginner,de vorsers. dorps

mensen en schoolkinderen. Kwistig deelt hij blaadje~ en nola's om. Niemand 

heeft ooit vruchteloos beroep op hem gedaan. zijn dienstvaardigheid is 

spreekwoordelijk geworden. Wél werden zijn argeloosheid en onbaat

zuchtigheid soms al eens misbruikt, een ontleende dokumentatie bracht 

men vaak niet meer lcmg en hel is gebeurd dat een ander teksten van 

hem. onder eigen naam, publiceerde. Toch is hij niet verbitterd en daarom 

blijft zijn leven ..- lrols alles ,........ zo schoon. 
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Als vriend is hij een engel. Ook als huisvader zou hij een werkzaam, 

liefderijk en voorkomend man geweest zijn. Ik ken hem... W dnneer de 

mensen rondom hem, weer eens «lelijk gaan doen», dan hult hij zich 

zwijgend in een waas van wijsheid en weemoedige gelatenheid. Hij blijft 

mild in zijn oordeel en vol begrip. Ik weet hoe hij is ... 

De gemeente Aalter. het ivleeljesland, het Heemkundig Genootschap 

en gans ons volk mogen fier zijn op de heer Verhouslraete ; zelden hebben 

wij zoveel redenen om iemand te vieren. Met onvermengde bewondering 

huldigen wij deze welenschappelijke vorser, deze self-made man, deze 

Vlaming, deze kristen, deze vriend, deze schone en sociale mens. 

Wij verwachten ook nog veel van hem, want de grijsheid is de jeugd 

van de adelaren. Ad multos annos I 

Alf. RYSERHOVE 

Dioc. Inspekteur L. 0. 
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GESL\CHTSLIJST VAN RENÈ ARTHUR VERHOUSTR.AETE 

I. Jan van der Ougstraete, senior, 

te Ruiselede. op het Kortrijkse, in 1577. volgens het tiende penningkohier : land

bouwer ; zeer waar>clüjn\ijk fi\ius Gd/is ; 

in huwelijk met.. ........ . 

ll. Jan Verhoestraete, junior, 

t vóór 1654 ; landbouwer ; minstens 7 kinderen ; 

X vóór 1628 met J"layken Verkinderen, u circa 1594 en t Ruiselede. 12 april 

1654. 

lil. Jacques Verougstraete, 
0 Ruise-lede. 12 febr. 1634 ; t Ruiselede. 7 juni 1720; 

9 kinderen te Ruiselede. in huwelijk met E/isabeth van d8r Gms/, t Rui>elede. 

8 juli 1722. 

lV. Sirnon Verhoestraete, 
0 Ruiselede, 1697/98 ; t Ruiselede. 30 jan. 1769 ; 11 kinderen aldaar. waarvan 

7 in huwelijk met Maria-Joanna Frons (X Ruiselede. 24 juli 1722). die ° Knes

selare. 1697 en t Ruiselede. 28 maart 1737 ; en 4 kinderen in hnwelijk met 

Maria Sierens (X Ruiselede. IS sept. 1743). die 0 circa l 719 en i' Ruiselede. 

14 dec. 1753; ex 1) : 

V. Jan Frans Verhoestraete, 
0 Ruiselede. 115 juni 1724 ; t Ruiselede. 4 complém. Vil ( = 20 sept. 1790) ; 

5 kinderen te Ruiselede ; X Ruiselede. 19 nov. 1782 met Ferdinnndii<CJ Huys, 
0 1753 (te \Vingene ?) en t Aalter. 27 aug. 1789. 

Vl. Bernard Verhoustraele, 
0 Ruiselede. 6 april 1788 ; winkelier te Poesele. t I 0 mei J 847 ; 8 kindPren. waar

van het oudste geboren te Ruiselede en de overige te Poesele : x Poesel<". 30 nov. 

1808 met Coleta d'Harle, dochter van Petrus, 0 Poesele en e:I 't 22 mri 1832. 

VIl. Augustin Verhoeslraete, 
0 Poesele. ~ april 1822 ; wag<?nmaker ; t Aalter. 2 okt. 187~ ; 7 kinderen le 

Aalter in huwelijk met Sero/ino Chri.<liaens. 0 Aalter 12 dec. 1826. er X 10 mei 

1854 en er t 3 sept. 1913. 

'v 111. Désiré Verhoestraete, 
• Aalter. 215 jan. lfl61 ; timme1man ; t Aalter 11 nov. 1950; 

X Aalter 30 mei 1894 met Marie, I.eonie Ge/oude. dochter van /•m Baptist 

en van Virginie Claeys. 0 Aalter. 1 maart 1867 en er 't 20 sept. 1955 ; waarbij 

18 kinderen. alle le Aalter geboren tussen 1895 <'n 19 J 0 (waaronder Pen drie

ling). 

IX. René Arthur Verhoustraele, 
0 Aaltcr. 7 januari 1895 ; oudste kind van Vl\1 rustend beambte. heemkundige. 
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BIBLIOGRAFIE A. VERHOUSTRAETE 

Verschenen in «Appeltjes van het Meetjesland» 

A. V. : Sprokkeling. Gelijke behandeling door vriend en door vijand ! 
Appeltjes I, Eekloo, 1949, blz. 26. Drukkerij \Villems. 

A. \'. : Sprokkeling. Er komen geen Zomers meer gelijk vroeger ? id. 

blz. 42. 

iets over den Fransen meier van Aaller, over zijn Adjuncten en over de 

Plundering en Vernieling van hun woningen in 1814, idem, blz. 78-

85. 

A. \'. : Sprokkeling. Andere lijden, gelijke zeden. idem, blz. 85. 

Holens binnen het Maalgebied van het Land van de \Voeslijne. Appelljes 

11. 1950. f\1aldegem. 1951, Drukk. Standaert-Van Steene, blz. 32-4r2. 

T'-1olens van Aalter na 1795, idem. blz. 42-48. 

Molens van Bellem, idem, blz. 48. 

De verering van de I-1. Cornelius Ie Aaller, blz. 101-112, in Appeltjes 111, 

1951. Maldegem, 1952. Drukk. Standaert-Van Steene. 

Over de opvolging van Pieter Bladelin als heer van l\liddelburg in Vlaan

deren. blz. 153-155. Appeltjes IV, 1952. - Eeklo 1953, Drukk. V. 

Pauwels. 

Over het Stalinsgoed en de Ganzeplas te Aalter. in Appeltj. V - 1933, 

Eeklo, 1954, Drukk. V. Pauwels, blz. 191-198. 

l\ I engelingen O\'er de noordkant van Aalt er. in App. Vil - 1955-56, Eeklo 

1956, Drukk. V. Pauwels, blz. 109-126. 

Over de scheepvaart op het kanaal van Gent naar Brugge en over de 

marktschepen in het bijzonder, idem, blz. 225-230. 

St. Maria-Aalter, In App. Vlll-1937, Eeklo 1957, Drukk. V. Pauwels. 

blz. 207-246. 

Over de Heerlijkheden \'an Lotenhulle. in App. IX-1958, l'laldegem 1958, 

Drukk. Standaert-Van Steene, hlz. 151-158. 

Het oostelijk deel van het Buiskampveld en de ontginning etvan, in App. 

X-1959, l\1aldegem 1959. Drukk. Standaert-Van Steene, blz. 5-64. 

met uitslaande kaart. ( 1 }. 

(I) Ern nadruk van dit belangrijk artikel V<'rsche<'n in de \'oorlkhtingsreeb van het 

Oostvlaams Verbond van de Kringen voor Geschiedenis. ondPI nr 27. te c-;ent. 

1960 ; 50 blz., met uitslaande barl ; Drukk. '3tandacrt-\'an Stcet•e. l'la\Jegem. 
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liet \Vessegemse op Aalter. idem, blz. 128-133. 

l 1il een oud renteboek. Hoe de heer goel unveerden zal in r1cht manieren. 

idem. blz. 13'-1-135. 

Bijdrage lot de geschiedenis van Bellem, idem, blz. 152-159. 

De kerk en de kerkelijke instellingen le Aalter rond 1600, idem, blz. 191-

208. 

Het Vijfringengoed te Aalter, in App. Xl-1960, 1\laldegem 1960, Drukt 

Standaert-Van Steene, blz. 272-279. met 1 plan en 1 foto. 

Het Bakensgoed te Aalter. idem, blz. 295-298. 

De rondreis van \\/alter de l"vlarvis, bisschop van Doornik. in 1242. in 

App. Xll-1961. l'1aldegem 1961. Orukk. Standaert-Van Steene, blz. 

228-236. met een uitslaande kaart. 

Ue Pietendries op Knesselare en Aalter. in App. Xlll-1962, l\1aldegem 

1962. blz. 225-229. met een kaartje; Drukk. Standaert-Van Steene. 

Over de Pastorij van Aalter. idem (App. XIII). blz. 251-255. 

Leenroerig overzicht van Aalter, in App. XV-1964. l'1aldegem 1964, 

Drukk. Standaert-Van Steene 1964. blz. 169-260. met 2 uitslaande 

kaarten. 

Feodaal overzicht van Ruiselede. in App. XVl-1965. f'-laldegem 1965. 

Drukk. Standaert-Van Steene, blz. 82-131, met een plannetje en een 

uitslaande kaart. 

Leenroerig overzicht van Aalter 11. in App. XVII-1966, l\1nldegem 1966, 

Drukk. Standaert-Van Steene (Üpv. J. Standaert-Verbr~ke), blz. 

69-99. 

(met A. Ryserhove en R. Tondat) : Oud Aalter, in App. XVlll- 1967, 

l'1aldegem 1967. Drukk. Standaert-Van Steene ( Üpv. .J. Standaert

Verbeke). blz. 306-347. met 40 illustr. 

Boekbespreking : Bijdrage lot de historische geografie van de streek rond

om Brugge (Rectificatie aan de bijdrage van R. Coornaert). in App. 

XIX-1968. Maldegem. hlz. 357-359, met kaartje. 

"roniek : Verdwenen heerlijke hofsteden te Aalter. ....-- Hofstede Schoon

herge, in App. XX-1%9. Maldegem 1969. Drukk. Standaert-Van 

Steene ( Opv. J. Standaert-Verheke). hlz. 

Van de bijdragen in <Appeltjes» van 1955 af. beslaan afzonderlijke 

nadrukken. 

Een specialP nadmk van <011(1 Aalter» ( App. XVIII), met voor

woord van de Burgemeester en opdracht aan de bevolking, werd begin 

1968 op 2700 ex. gedrukt en o.m. verspreid in alle huizen van Aaltcr. 

Orukk. Standaert, Maldegem. 
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Verschenen in «.Bos en Beuerueld», Oedelem : 

1\orl overzicht van het leenroerig Oedelem, in jaarboek l - 1966, Drukk. 

Van Hoestenberghe P.V.B.A .. Maldegem, blz. 45-51. met een foto. 

De baljuw en de griffiers Roelandts van Oedelem, idem, blz. 119-120. 

De heren van Praal te Oedelem, in jaarboek 11 - 1967, Orukk. Van Hoes

tenberghe P.V.B.A., Maldegem, blz. 101-113 . 

.......... Van deze bijdragen bestaan enkele afzonderlijke nadrukken. 

Andere publikaties : 

Kaart van Aalter, 1/10.000 .......... Fotokopie, 3 uilgaven tussen 1943 en 1954, 

telkens 100 ex. (in samenwerking met Jan Alyn). 

Over de Krompoel te Aalter, in «Toerisme», jaarg. 1944, nr. 3. 

In samenwerking met wijlen heer Burgemeester Van den Broecke heeft 

Arth. Verhoustraete een aktie ingezet tot bescherming en bewaring 

van de Kranepoel. Als gevolg daarvan werd die vijver gerangschikt in 

1957, maar niettemin werd de werking voortgezet tot heden, om dit 

prachtig natuurreservaat -tegen verdere schending te beveiligen. ln 

«.De Toerist» van 1956 af kan men verschillende korte bijdragen dien

aangaande vinden, van de hand van Arth. Verhouslraete. 

Molens te Aalter, in «Toerisme», jaarg. 1944, nr. 7. Bijdrage volledig naar 

de tekst van A. V erhouslraete, doch ondertekend door Jozef van 

Overstraeten. 

De kerk en de kerkelijke instellingen te Aalter rond 1600. Verschenen als 

feuilleton, nov. 1945, in verschillende nrs van het weekblad «De 

Ster>, Drukk. M. De Prest-l'vlartens, Beernem. Hiervan bestaat een 

nEtdruk op 100 ex. ( 1947). 19 blz. 

Het Bakensgoed te Aal ter, idem in «.De Ster», Beemem. 22 juni 1946. 

Deze twee bijdragen in «.De Sten verschenen ook later, nog verbetefd 

en aangevuld, in «.Appeltjes van het Meetjesland» (zie hoger). 

Straatnamen te Aalter. Verschenen als feuilleton, van dec. 1954 af. in 

«.De Aalternaar». lokale uitgave van het weekblad «Vrij Maldegem>. 

Maldegem, J. Van Hoestenberghe. Oe publikatie werd stopgezet na 

elf afleveringen, omdat «De Aaltemaan ophield le verschijnen. 

In «Üns Doomkerke». orgaan van de heemkring «.Zuid-Bulskampveld-.. 

passim. Verschillende bijdragen betreffend Doomkerke en Kruiskerke 

(Ruiselede) en St.-Maria-Aalter, vanaf 1956. 
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In «Üns Heem>, passim. ~ Korte bijdragen over allerlel ondenverpen, door

heen gans de reeks. 

De straat- en wijknamen te Aalter. Stencil, 12 blz. 50 ex., 1957. 

Verslag (over de bespreking ter vastlegging) van de straat- en wijknamen 

te Aalter. Stencil, 10 blz. 50 ex., 1960. 

Kris en kras doorheen de geschiedenis van Aalter. Aalternummer van «De 

Toerist> en «De autotoerisb, Antwerpen, V.T.B.-V.A.B., jaarg. 1961 

Uitstap naar Aalter van het Heemkundig Genootschap van het Meetjes

land in 1962. Stencil, 20 blz., 100 ex. 

Refutatie van het boek «Rond Aalter in den Fransehen Tijd» van H. van 

van de Genach te. Stencil, 20 blz. 75 ex., 1963. 

Kaart op 1/10.000 van de straten en wijken van Aalter. Gedrukt door het 

Militair Geografisch Instituut, 1964, 150 ex. 

Rond Nobelsstede te Aalter, in -tÜns Heem», jaarg. XX, 1966, 8 blz. 

(Een gestencilde tekst van deze bijdrage werd ook overhandigd aan 

de deelnemers aan de Landdag van het Verbond voor Heemkunde, in 

1965 te Aalter, op Nobelsstede, gehouden). 

Leenroerig overzicht van Aalter en Knesselare (in samenwerking met A. 

Ryserhove), l\1aldegem, 1965. Omvat alles wat verscheen in Appeltjes 

XV -1964 betreffend de feodale toestand van deze beide gemeenten, 

plus 11 kaarten en een toegevoegde bladwijzer. 

Leonard-Frans David, dichter-onderwijzer, Harelbeke 1818 - Aalter 1883, 

In Appeltjes XIX-1968 (bijdrage van M. Timperman, doch waarvan 

de tekst voor een groot gedeelte van Arth. Verhoustraete is). 

De Tieltse tak van het geslacht Roelandts, in d)e Zondag», weekblad voor 

Tielt, jaarg. 1968, in verscheidene afleveringen. 

Alf. RYSERHOVE 
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DE TOESTAND DEl{ STAATSE KA Tl-I OLIEKEN 

EN DE MIDDELBURGSE Iv!ISSIE 

VAN 1737 TOT 1804 

In hel midden der JSde eeuw was in de toestand der katholieken in 

de generaliteitslanden in het algemeen en in die van Staats-Vlaanderen 

en de streek van Aardenburg in het hijzonder nog geen verandering ge

bmPn. De beperkende bepalingen waren nog steeds \·an kracht en wie 

zou verwachten dat verzachting daarvan een voor de hand liggende zaak 

was. nu bij velen de geloofsijver sterk was verminderd, moel er mee reke

ning houden. dat politieke factoren in deze een belangrijke rol speelden. 

De hervormde synoden lieten niel na hun grieven aan de Staten

Ct-neraai bekend te maken over «den aanwas van 't Pausdom» en het 

was vooral legen die aanwas dat de maalregelen zich richtten. 

Naast de bestaande werden nieuwe plakkaten uitgevaardigd. Dit 

gf'schiedde door de burgerlijke overheid. maar op aandrang van de her

\-ormde kerk belichaamd door de predikanten, twee instanties die dikwijls 

~!echt md elkander overweg konden. omdat ze twee verschillende geestes

richtingen vertegenwoordigden, namelijk een gematigde en meer verdraag

zame en een strenge, onverdraagzame. De ant!katholieke wetgeving was 

hiervan een sprekend voorbeeld. I )e Staten-Generaal waren in deze twee

slachtig, omdat ze naar beide zijden wilden geven en nemen. Ze kwamen 

elP predikanten tegemoet door plakkaten uit te vaardigen. mae:u kwamen 

de gemaltgelen tegemoet door plakkaten uit te vaardigen die minder \'t'f 

vingen dan de hervormde kerk eigenlijk graag had gezien. 

]\len moest de vertegenwoordigers der staatskerk ,,-el ter wille zijn. 

want officieel kenden de Stalen-Generaal slechts één kerkgenootschap : 

dL gereformeerde of hervormde kerk. Dit kwam ieder jaar tol uitdrukking 

in de nieuwjaarsbrief die de magisiralen in den lande toegezonden kregen 

t'It waarin naast een heilwens en een overzicht van de algemene toestanel 

een dank- en bededag werd voorgeschreven. Daarin kwam steeds de 

volgende of een soortgelijke zinsnede voor : «Eindelijk zijn wij ook verpligl 

de Goddelijke bescherming af le smeeken ten behoeve van de Protestant-
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sche belangen door de gantsche waereld : dal de hand des Allerhoogsten 

deselve ondersteune en bewaare tegens alle opentlijke of heimelijke onder

neemingen : dat de Gereformeerde kerken in het Land gezeegend moogen 

\\orden met \'ermeerclering van kennis. ijver, eensgezindheid. godvrugt en 

d .. ugd : dat alle Kerkelijke en Burgerlijke partijschappen en verdeeldheeden 

moogen ophouden en den arbeid van derselver Leeraaren met gewenschte 

nuglen bekroond moogen werden. Alles tol grootmaking van des 1-leeren 

AJierheijligsle naam. voortplanting en aanwas van de \vaart· Christelijke 

Cerefornwerde Religie. conservatie van Onse diergekogle vrijheid en onser 

allt>r zielen zaaligheid.» 

n~~ Staten-Generaal erkenden dus geen katholieke kerk maa1 hadden 

wtl reken mg le houden met kal hol ieke ingezetenen. een heYolkingsgroep 

cl ie men moest accepteren. maar cl ie men nwl achterdocht en wan trouwen 

lw;:chouwde. ( 1
). 

DE PL!\KK.\TFN F.N IIUN TOEP:\SSiè\C 

De algemene beperkende bepalingen ten aanzien van de katholieken, 

mals de plakkaten van 1 () juli 1730 en 18 november 1760 over de be

taling van recognities voor de toestemming tol de uitoefening \'an de 

katholieke godsdienst. van 21 september 1730 betreffende de toelating 

Yan katholieke geestelijken en de resolul ie van 20 december 1752 betref

fende vemieuwingen of uitbreidingen van katholieke kerkhuizen of kerk

schuren, waren voor Aardenburg en omgeving niet van belang omdat men 

loch geen toestemming kreeg voor een eigen geestelijke en eelt eigen kerk

pehouw. In dit grensgehiecl zag ook de overheid ongaarne het aantal 

katholieken toenemen en daarom moesl op medewerking van Llie zijde niet 

worden gerekend. Pogingen in 17<> I en volgencle jaren aangewend om in 

Cachancl een katholieke kerk te krijgen liepen dan ook op niets uit. 

liet bleef niet enkel hij hel uilvaardigen van cle plakkaten alleen. 

Ste('ds kwam men er op terug door midc\el van nieuwe resoluties en publi

bties. Zo moesten het plakkaat van î9 juli 1730 en later dat van 18 no

vember 17()() op straffe van IJOel.e iedere vijf jaar opnieuw word<~n gepu

hlicet•rrl en wercl het van cle 4:uitterste noodsaakelijkheicl:• geacht ctat riP 

( 1) GA Ing. stukb·n. 5 fehr. 1 ï59. 

1\1\:LJTTEI.. To<'>lnnd knth., d<·cl 11. hlz. 40. 1 'J'). 



bestaande kerken der roomsgezinden op het platteland niet verder de 

gedaante van schuren en in de steden die van huizen zouden verliezen. 

waartoe in 1744. 1752. 1761 en 1771 resoluties werden genomen. ( 2
). 

En nu kwamen er de maatregelen tegen de aanwas van het katholi

cisme bij. 

Allereerst was daar het plakkaat van 3 juni 1750 voor de generali

teitslanden over de huwelijken lussen katholieken en hervormden. Deze 

huwelijken waren een meer en meer voorkomend verschijnsel. De katholieke 

partij moest daarbij beloven dat hij of zij de ander nimmer zou lastig vallen 

ever de overgang tot zijn geloof en dat de kinderen hervormd zouden 

worden. iets wat een katholiek nu juist nooit mocht beloven. Desondanks 

l~achtte de katholieke partij bij dergelijke huwelijken veelal ziJn wederhelft 

Lot zijn geloof te bekeren. Dikwijls gelukte dit en dan werden natuurlijk 

de kinderen katholiek. Maar ook wanneer de andere partij niet tot het 

katholiek geloof overging, werden de kinderen soms toch katholiek gedoopt. 

al dan niet tegen de zin van de niet bekeerde hervormde wederhelft. Dit 

gebeurde dan tegen de bij het huwelijk afgelegde belofte in. 

Om nu de «beklaaglijke en verderfelijke gevolgen» van deze huwe

lijken legen te gaan. wensten de hervormde synoden een algeheel verbod 

Vétn gemengde huwelijken. doch zover wilden de Staten-Generaal niet 

gaan. Wel vaardigden ze in dit plakkaat een reeks belemmerende bepa

lingen uit die er op berekend waren een hervormde af te brengen van het 

voornemen om met een katholiek te trouwen. of zoals het er letterlijk staat 

4'de tijd en geleegentheijd willende geeven om le luijsteren na goede raad

geevingen en van het voltrekken van die voorneemens of engagementen 

af te sien.> 

De voornaamste van die bepalingen waren de volgende. 

1) Huwelijken met een katholiek waren verboden indien de man met de 

ouderdom van 25 jaar en de Houw niet die van 20 jaar had bereikt. 

Om dit le bewijzen moesten uittreksels uit de doopregisters worden 

overgelegd. Het deed er niet toe of een der partijen reeds tevoren gehuwd 

geweest was. 

(2) GA : Plakkaten, 19 juli 1730, 25 aug. 1735. 20 dec. 1752. 27 nov. 1755. 18 nov. 

1760; Ing. stukken. 27 nov. 1755. 18 juli 1770. 18 juli 1771 : Resol.. 

25 jan. 1744. 8 jan. 1753. 15 dec. 17'>5. 24 nov. 1760 blz. 186-187, 

18 nov. 1765 blz. 159, 18 juli 1770 blz. 'i00-501. 12 nov. 1770 hlz. 524. 
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2) De drie huwelijksafkondigingen mochten niet zoals gebruikelijk van 

week tot week plaats vinden, doch moesten geschieden met een tussen·· 

ruimte van zes weken. 

3) \Vanneer een hervormde tot het katholiek geloof 0\'erging met de 

bedoeling om het plakkaat te ontduiken, moest hij een jaar wachten 

voordat de huwelijksafkondigingen mochten plaats vinden en bleef 

de periode van zes weken tussen de afkondigingen gehandhaafd. 

4) Eveneens was dit het geval wanneer een katholiek tot de gereformeerde 

religie overging om met iemand van die religie te kunnen trouwen, 

doch met intentie om na het huwelijk tot het katholiek geloof weer 

te keren. 

Aan dit plakkaat werd streng de hand gehouden. De magistraten en 

kerkeraden werden op straffe van boete tot naleving verplicht. 

Te Aardenburg werd het direct na ontvangst op 20 juni 1750 door 

de magistraat op de gebruikelijke wijze gepubliceerd, en kreeg de stadsbode 

Ehas Gisquiers, die tevens ouderling was, opdracht om het aau de her

vormde kerkeraad te overhandigen, in wier vergadering van 24 juni 1750 

het werd voorgelezen. Later op 3 oktober 1750 werden ook nog een brief 

van de Staten-Generaal aan de dassis W aleheren alsmede nadere richt

lijnen over de wijze waarop het plakkaat ten uitvoer moest worden ge

bracht door de kerkeraad behandeld. De Staten-Generaal drongen er 

daarbij op aan met groter ijver dan voorheen de wetten en voorschriften 

na te komen in het belang van de goede opvoeding der jeugd en de in

standhouding van de gereformeerde religie. In het bijzonder moesten de 

predikanten trachten alle behoorlijke middelen van huisbezoek. catechi

satie en andere aan te wenden om de mensen voor de «ware» godsdienst 

te behouden. 

De Aardenburgse kerkeraad gaf de beide predikanten opdracht om 

op de eerstvolgende kringvergadering deze zaak met de andere predikanten 

te bespreken, om dan gezamenlijk dit heilzame werk ten uitvoer te brengen. 

Hij paste dan ook nauwgezet het plakkaal toe en liet zich steeds uiltreksels 

uit de doopregisters overleggen. ( :l). 

Het kon niet uitblijven of er moesten zich meningsverschillen over 

de toepassing voordoen. 

13) GA : Plakkaten, 3 juni lï50; Resol., 20 juni lï50. 

KNUTTEL. Toestand kath .. deel 11. blz. 1ï2, 182-185. 

KNAPPERT. De Geref. kerk. blz. 2ï0-2ïl. 

I IG : Kerk. hand .. 24 juni, 3 ol:t. I ï50. 
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\li<I<IPihur~ in \ 'laiuHIPr<'n . miS>iP>laliP ,·oor <Ie knthol it> kC'n ,·an wr< l<: lijl Staai< -\ Ï~anclrrf'n 

in <i f' I;-,!,. f'n tRd r· c<· uw . 

(i'o to \'C'rza nw ling /\ Iron> l ~y >rrhm-r . Kn c»P inrP). 

In 17Cl7 had riP A ardcnhurgse kerk eraad hel pla kkaa l nog een' 

I Jl'~t udee rd en wa s lol de conclu sie gekomen. dal daa rin all eetl bedoeld 

werd. dal de hervormd e man d e oud erdom \'Hil 25 jaar of de h ervormd e 

vrouw di e van 20 jaa r moes t hebben berei kt en dnl de ouderdom van de 

~illh o li ek e parlij er ni e t !oe deeJ . V oordien had men een ander sla nelpunt 

til genom en en gec;ist. dat ook de kutholi eke pa rli j de bdreffetld e leefliJd 

lw rr ·ikl moes! hebben. Dil bleek onder meer op 10 mei 1758. loen een zeker 

kuih oli ek persoon d ie grung mel een hen ·ormd r wilde trouwen geen doo p

•~ Üe kon over leggen om le doen bl ijken da l hij de o11d erdom van 25 jaar 

had bereikt. Aan gez ien in nndere hervormd e gemeC'nlen hel slandpunl 

werd in genomC'n dal de lee flijd van de kaiho lieken er tli el lot' d eed . \\'ild e 

de kerkeraild \r tn Amd enhurg nu ook hi et!O C' ove rgaan. 

[\ I en wendd e zich hi erop lol de magis traal. di e op I I mei 17ö7 op 

grond van artikel 9.3 \'an hel « Ech t- l~ egl em e nl » cle l~ aad van Vl aa nd eren 

1-:: !Vliddclburg in l':ee land om advies vroeg . doch deze wilde daa romlrenl 

~~ ee n bes liss ing nemen. Hij meend e daarlot' niet bevoegd Ie zijn. omd a t 

rle inte rpretalie va n pla kkalen en derge lijk e \'OorschrifLen aan de welgPvPr 

/'(' ' f loekwam. 

D aa rop schreef men op I juni 1767 aan de Lalen-Generaal en 

\·e rzocht dC'ze le wi ll en ver kl aren, d aL de leeflijd en van 25 respeclievPiijk 
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20 jaar alleen !lolden voor de hervormde partij. Deze beslisten op 16 juli 

1767 dienovereenkomstig. Van hel betreffende besluit werd een afschrift 

~ezonden aan de Nederlands her;ormde en Waal se kerkeraden ter plaatse 

om daarmee in het vervolll reken in!-! te houden. ( ·!). 

1--liermede waren echter niet alle geschillen opgelost. In hetzeide jaar 

waren de magistraal en de hervormde kerkeraad van Aardenburg het ook 

niet eens over de toepassing van een andere bepaling uil het plakkaat:. 

De kerkeraad was van mening dat een katholiek die zijn geloof had 

,-~rlaten, hervormd was geworden en daarvan belijdenis had gedaan, mei 

een hervormde in het hu-.velijk kon worden verbonden nadat de afkondi

gingen met tussenpozen van zes weken waren geschied. DE: magistraal 

dacht hier anders over en toen de predikant Petrus t"loens en de ouder

ling David l\1akin op 11 mei 1767 namens de kerkeraad hierover in de 

yergadering van de magistraat kwamen pralen, kregen zij lol antwoord, 

da~ de opvatting van de kerkeraad strijdig was met het plakkaat, omdat 

daarin duidelijk genoeg stond aangegeven hoe men zich omttenl dergelijke 

personen had te gedragen en dai de kerkeraad zich hieraan had te houden. 

Een en ander sloeg kenneltjk op een praktijkgeval, dat zich toen juist 

voordeed bij de \ Vaalse hervormde kerk. 

Joseph Ie Jeune, een boerèknecht van 36 jaar die in de NoorJpolder 

onder het kerkelijk district van Aardenburg woonde, wilde trouwen met 

een jonge dochler, Lena Philips, 23 jaar oud, die van de gereformeerde 

religie was. De ouders van Ie .leune waren katholiek en ook hij was katho

liek opgevoed, maar had in geen drie jaar een katholieke kerkdienst 

bijgewoond. Ondertussen had hij zich vlijlig geoefend in de kennis der 

gereformeerde religie met het voornemen om daarvan belijdenis te doen. 

Ze hadden zich tot het aangaan van een wetlig huwelijk gewend lot Je 

\Vaalse predikant te Aardenburg, die hen toegezegd had, dat hij zodra 

de bruidegom belijdenis zou hebben gedaan, tol de voltrekking van het 

huwelijk zou overgaan. De vrijdag voor pasen 1767 deed hij belijdenis en 

werd hij tol lidmaat van de \Vaalse gemeente aangenomen. In het ver

houwen dat ze nu na de drie afkondigingen mel lussenpozen Vdn zes 

weken zouden kunnen trouwen, werden ze echter teleurgesteld nu daaren

boven nog een wachttijd van een jaar wen! gevorderd. 

(4) G:\ Resol.. 27 april 1767 blz. 28ó-2A7, 25 mei 1767 hlz. 293, 27 juli 17ó7 

blz. 304- )()(i ; Ing. stukken, Ir, juli 17ó7. 

I!G KNk. hancl., 2:-! npr. 17tJ7 hlz. 23-2·1. 1 nug. 17tJ7 hlz. 31-37. !0 rn<'i 1':'58 

blz. 86. 
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Burgemeester en schepenen van het Vrije van Sluis, aan wie de 

:lilak was voorgelegd, wendden zich daarop lot de Staten-Generaal. Ze 

vroegen om in gevallen als deze de beslissing aan hen over te laten om 

iemand als hervormde aan te merken en na de drie huwelijksafkondigingen 

van week tot week verlof te geven om te trouwen, wanneer een zeer exact 

cnderzoek zou hebben plaats gevonden en metterdaad was bewezen dat 

betrokkene al geruime tijd en niet in schijn lot de hervormde ~odsdienst 
was overgegaan en aan het katholiek geloof had verzaakt. Of eerst kort 

te voren belijdenis was gedaan zou niet ter zake doen en zou niet beslissend 

:zijn voor de wachttijd van een jaar. Ze vroegen Levens om hen de bevoegd

heid te geven dispensalie van die wachttijd of van een gedeelte daarvan 

te verlenen. 

De Staten-Generaal oordeelden, dat Ie Jeune al voordat hij met 

Lena Philips kennis had, zich met vlijt had toegelegd op de leer van de 

gereformeerde kerk. verleenden dispensatie van de betreffende bepalingen 

in het plakkaal van 3 juni 1750 en bepaalden dat het huwelijk op de 

gewone wijze voortgang kon hebben. De beslissing in zulke gevallen 

hielden ze echter aan zich en repten met geen woord over delegatie aan 

de magistraat. ( 5 ). 

Kwam men in dit geval aan de verlangens tegemoet. van dispensatie 

wanneer het personen beneden de vastgestelde leeflijd betrof \vilde men 

niets welen, ook al werd er met aandrang op de noodzakelijkheid van 

een huwelijk gewezen, omdat de wouw in verwachting was en het kind 

dus onecht zou zijn. ( 6 ). Het volgende is hiervan een treffend voorbeeld. 

Abraham Blomme, 21 jaar oud. geboren te Sint Kruis en wonende 

in Den Biezen, had zich tol de hervormde predikant van Eede gewend 

om in ondertrouw te worden opgenomen met Maria de Brabander. Dominee 

Levinus Mestach van Eede was daar niet op ingegaan en wilde eerst een 

onderzoek instellen. Daarop werd op 22 augustus 1761 de ondertrouw 

om gegronde redenen door de kerkeraad van Eede geweigerd, waam1ee 

de ouderling Frunçois Eekhout het echter niet eens was. Dominee tv1estach 

voerde als motieven aan, dat Abraham Blomme uit katholieke ouders 

was geboren en tot kort voordat hij trouwplannen had de katholieke kerk

diensten had bijgewoond, hoewel hij in de hervormde kerk van Sint Kruis 

gedoopt was. Er werd ook gezegd, dat het ganse huisgezin sedert kort 

(5) GA : Resol., 11 mei 1767 blz. 288-289, 10 aug. 1767 hlz. 308-313. 

(6) KNAPPERT. De Geref. kerk. blz. 391. 

KNUTTEL. Toestand kath .. deel 11, blz. 385. 
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na de invasie der Franse troepen in Staats-Vlaanderen de katholieke kerk

diens-ten had bezocht en dat nog steeds deed. Volgens Jacobus de 

Brabander, die in Sint Kruis woonde, had hij aan zijn dochter beloofd tot 

de hervormde godsdienst te zullen overgaan en de roomse godsdienst te 

v!:'rlaten en het kind of de kinderen die uil hun huwelijk geboren mochten 

worden in de hervormde godsdienst te laten opvoeden. Deze h<.1d daarop 

zijn toestemming gegeven. 

Maria de Brabander was hef\-ormd en te Sint Kruis gedoopt, doch 

had de ouderdom van 17 jaar nog niet bereikt. 

Dominee Mestach was nu van mening, dat zij op grond van het 

plakkaal aangaande de gemengde huwelijken van 3 juni 1750 niet konden 

trouwen, omdat de bruidegom inderdaad katholiek en niet hervormd was 

en zij de vereiste leeftijd niet hadden bereikt. Dat de bruidegom legenover 

zijn aanstaande schoonvader verklaard had verlangend te zijn als lidmaat 

van de hervormde kerk te worden aangenomen was juist een bewijs dat 

hij niet hervormd was, aldus de predikant. Trouwens de voogden van 

moederszijde hadden de predikant destijds verklaard, dal het nooit zijn 

bedoeling was geweest om hervormd te worden, ook al moest hij destijds, 

toen hij nog jong was, onder dwang van zijn vader naar de katholieke 

kerk gaan, immers, op latere leeftijd had hij daarin steeds vrijwillig vol

hard. 

Ook de predikant van Sint Kruis, Egbertus vVilhelmus Kramer, 

weigerde enkele maanden later, op 28 januari en 5 februari 1762 het 

paar in ondertrouw op te nemen, eveneens omdat het in strijd was met 

het plakkaat over de gemengde huwelijken. Hij was van oordeel, dat 

Abraham Blomme een volslagen roomsgezinde was, uil roomsgezinde ouders 

geboren. Dat hij in de hervormde kerk van Sint Kruis was gedoopt bij 

gelegenheid van het huwelijk van zijn ouders. maakte hem nog niet tot 

lid van de hervormde kerk. Üp een vraag van de predikant had hij ook 

erkend dat hij lid was van Je katholieke kerk en dat geloof openhartig 

had beleden, hetgeen ook bevestigd werd door de pastoor tlie hem had 

onderwezen. 

Hoewel de magistraal van hel Vrije van Sluis lussenbeide trachtte 

te komen om het huwelijk loch nog tot slanel te brengen, het mocht niet 

baten. 

Inmiddels was er op 15 januari 1762 een kind geboren dat Petrus 

Jacobus werd genoemd. Hel duurde nog tot 11 juli 1762 voordat het in 

de katholieke kerk van T'vliddelhurg al~ hun kind werd gedoopt. Bij die 

gelegenheid verklaarden ze dat ze van plan waren om voor de katholieke 
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kuk te zullen trouwen wanneer de vrouw de katholieke godsdienst zou 

hebben aangenomen. Getuigen hij deze doop waren twee katholieken : 

Pelrus Blomme en Joanna !'1aria Buyck. ( 7 ). 

Zelfs tol vlak voor de komst van de Fransen in 1794 werd het plak

kaal: nog met dezelfde strengheid toegepast. 

Op 16 september 1793 bcucht burgerneester Johan Bybau in de 

vergadering van de Aardenburgse magistraat de geruchten ter 

sprake, dat een zekere Jacob Larnpo, een katholiek, voorgaf in Amsterdam 

in het huwelijk te zijn getreden met Johanna Gernaay. Ze woonden in 

bij haar moeder Elizabeth Aartsen, die weduwe was, en ze schenen als 

man en vrouw te leven. De burgemeester had echter inlichtingen in

gewonnen bij een der commissarissen van huwelijkszaken le Amsterdam 

en deze had hem bericht dat betrokkenen zich wel haddèl' aadgerneld 

tol het sluiten van een huwelijk, doch dat ze weggezonden waren. omdat 

de wouw, hervormd zijnde, nog beneden de jaren was om met een katho

],ek te mogen trouwen. De burgerneester gaf het collf'ge in overweging of 

er geen onderzoek behoorde te worden ingesteld en niet de nodige voor

Zieningen behoorden te \Vorden getroffen, nu het paar ervan \verd verdacht 

in concubinaat le leven. Er werd besloten om Jacob Lampo en Johanna 

Cernaay op het stadhuis te ontbieden, hen te vragen of zij getrouwd waren 

en, omdat men wel beter wist, le nagen wat hen bewogtn had zulks voor 

le wenden. Alelus geschiedde. 

Acht dagen later, op maandag 23 september 1793 versche11en ze 

\"oor de magistraal. Nadat ze aamankei,Jk getracht hadden te ontkennen, 

moesten ze eindelijk loch toegeven, dat ze zich bij de commissarissen van 

huwelijkszaken te Amsterdam hadden aangemeld om te trouwen, doch 

dat de ondertrouw aldaar geweigerd was. 

De magistraat van Aardenburg beschuldigde hen er nu van getracht 

te hebben clandestien de plakkaten te overtreden en aangezien er gegronde 

vermoedens waren dat Johanna Gernaay zwanger was, tevens van in 

concubinaat te leven. Jacoh Larnpo kreeg slaande de vergadering ond"r 

bedreiging van straffen de aanzegging, dat hij niet meer met haar onder 

een dak mocht wonen. 

Er werden twee advocaten uit Slui~ geconsulteerd om llll le gaan 

welke straffen men kon opleggen, doch deze konden de magistraat geen 

af doende advies geven. Vv' anneer men een procedure aanhung·ig zou 

maken om hen uil de stad te zetten, zou de uitslag onzeker zijn. \\'el 

(ï) RZ : Vrije v. S., nr. 3BO. 31 juli. 6 aug .. 4 <cpt. 1761 nr. 385. 8. 9. ::n fpbr. 
1762. 

RG : Par. reg. l\li.l .. nr. 14. dopm 11 juli 1762. 
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zou hen een boete kunnen worden opgelegd van honderd gulden omdat 

zij in concubinaat leefden. De advocaten adviseerden levens om Elizabeth 

Aartsen aan te zeggen. dat zij Jacob Lampo geen onderdak meer mocht 

verlenen, daar zij er anders van zou worden beschuldigd een ..:bordeel. 

mot- of ravothuis:. te houden en uil dien hoofde zou kunnen worden 

gestraft. Elizabeth Aartsen kreeg op 28 oktober 1793 die aanzegging toen 

Zt' op het stadhuis was ontboden en ofschoon ze een week later weer in 

de vergadering \'an de magistraal verscheen met het verzoek of Jacoh 

Lampo dan alleen te haren huize het ambacht van kleermaker mocht uil

cefenen, het mocht niet baten. De magistraal bleef bij zijn Lesluit en 

waarschuwde haar om niet in strijd le handelen met het «Echt-Reglement». 

Onderlussen had Johanna Gernaay zaterdagavond 5 oktober 1793 

een kind gekregen. De chirurgijn Johannes Quirinus Jansen had bij de 

bevalling geholpen en ook hierop maakte de magistraal aanmerkingen. 

want volgens artikel 88 van het «Echt-Reglement» had, omdat hel hier 

eer onecht kind betrof. de beëdigde stadsvroedvrouw de bevuiling rnoete'1 

Ytrzorgen. Hoewel de chirurgijn van de verlossing aan de magistraul kermis 

hád gegeven en had medegedeeld, dat de vrouw Jacob Lampo als de 

vader had opgegeven, werd hij toch ter verantwoording geroepen. 

Ook deze maatregel was destijds genomen om de aamvas van het 

katholicisme tegen te gaan. De vroedvrouwen waren onder ede gehouden 

om binnen 24 uur aangifte te doen van de geboorte van een onecht kind 

vnder opgavè van naam en woonplaats van de moeder, dit opdat voor

komen zou kunnen worden dat, in het geval de vader katholiek was, wat 

n~gal eens voorkwam. het kind een kat hol ieke nooddoop ontving . 

.lacob Lampo stoorde zich echter niet aan de beslissingen van de 

magistraat en bleef bij de weduwe Gernaay inwonen. Toen hij daarover 

door burgemeester Stroes werd ondervraagd, gaf hij dit volmondig toe 

L'nder voorwendsel. dat hij elders geen huisvesting kon krijgen. Ook de 

boete waartoe hij veroordeeld was, zei hij niet te kunnPn betalen, omdat 

hij onvermogend was. 

De magistraat wist niets anders te doen dan hem nogrnaals op het 

stadhuis te ontbieden. f\·1en verweel hem dat hij door zijn gedrag niet 

alleen getooncl had de hevelen van de magistraal illusoir te maken. maar 

ook dat hij cle plicht van onderdanigheid die hij als burger aan de 

rr.agislraat had gezworen niet hacl nagekomen en dat hij in wecrvvil van 

cte plakkaten en het «Echt-Reglement:. zich zo schandelijk had hlijven 

gedmgen. 

Na deze terechtwijzing op maandag 30 dec(~rnher J7C)3 te hehben 

<•auhoord, antwoordde Lampo clat hij hij de weduwe Gernaay wils hlijvèn 

wonen omdat hij geen woning ha<l. maar dal hij nu legen 1 januari 1794 
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een kamer had gehuurd en die zou gaan betrekken, verzoekende de 

magistraat daarmee genoegen te willen nemen. Deze was kennelijk niet 

van zijn goede bedoelingen overtuigd en zag hierin een afleidingsma

nreuvre. want hij kreeg nogmaals Je aanzegging om zich te houden aan 

het verbod om niet bij de weduwe Gernaay in te wonen. De komst van 

de Fransen bracht hier de oplossing ! ( 8 ). 

Na het voorgaande zal men zich wellicht afvragen : «\V as er dan 

geen mogelijkheid om het plakkaat le ontduiken door over de grens te 

gaan trouwen 7» Deze was er inderdaad, doch dat daarvan veel gebruik 

is gemaakt geloven wij niet, ook al omdat van katholieke zijde voor 

gemengde huwelijken eveneens speciale bepalingen golden en wel deze, 

dat de niet-katholieke partij katholiek moest worden en dat de kinderen 

katholiek moesten worden gedoopt en opgevoed. 

Gemengde huwelijken werden ook van katholieke zijde emstig af

gekeurd en over de geldigheid van deze huwelijken, voor zover ze dus 

'liet voor de katholieke kerk warm voltrokken, bestond onzekerheid. Eerst 

na herhaald aandringen van verschillende zijden nam paus Bene

dielus XIV op 4 november 1741 hieromtrent stelling in de bul «i'-1atrimo-

11Îa quae», die bekend is geworden onder de naam «Dedaratio Benedictina». 

Deze hield onder meer in, dat de huwelijken tussen protestanten onderling 

gesloten in het gebied der Staten-Generaal, als er geen andere kerkelijke 

beletselen bestonden, geldig waren en dat de huwelijken tussen rooms

katholieken en protestanten die daar reeds gesloten waren en die daar nog 

gesloten zouden worden eveneens als geldig werden aangemerkt. ( 9 ). 

Gemengde huwelijken kwamen in de streek van Aardenburg vrij veel 

voor. In de regel was de man een van de vele Vlaamse arbeiders die op 

Staats gebied kwamen werken en de vrouw een ter plaatse wonende 

protestantse. Dikwijls waren er moeilijkheden om tot zo'n huwelijk te 

geraken, zowel door de verzwaarde Staatse bepalingen als door de be

palingen der katholieke kerk. Gevallen waarin de hervormde godsdienst 

werd aFgezworen, zoals de katholieke kerk het wilde, kwamen voor wat 

betreft de personen die op Staats gebied bleven wonen, weinig voor. 

Slechts enkele gevallen slaan er in de doopregisters van J'vliddelburg op

getekend, onder andere dat van Maria van der Meulen, weduwe van Pieter 

Brevinck. die op 23 maart 1757 de calvinistische ketterij afzwoer, zoals 

het er letterlijk in het Iatijn staat, en voorwaardelijk werd herdoopt. (1°). 

I 8) GA : Resol., 16, 23 sept., 7, 21, 28 okt .. 4 nov., 23, 30 dec. 1793. 

(9) ZEGVELD. Annt<>k. Deel. Ben., hlz. 128. 

(I 0) RG : Par. reg. Mid .. , nr. 14, dopen 23 mrt. 1757. 
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Üp 29 september 1755 maakte de hervormde kerkeraad van Aarden

burg er melding van, dat Anna l\ Iaria de Maré «tot groote ergernis met 

een paapsch manspersoon buiten welen en genoegen harer óuderen door

gegaan en nog niet weergekomen» was. Üp 17 december van dat jaar werd 

geregistreerd, dat ze «paapsch geworden» was en op 17 maart 1756 werd 

ze, «alsnog paapsch blijvende volkomen onder eensure gelaten>>, zodat 

ze als lid van de hervormde gemeente kon worden afgeschreven. ( 11
). 

Door de moeilijkheden die er ten aanzien van het aangaan van een 

gemengd huwelijk bestonden, kwam het daarom veelvuldig voor, dat men 

eerst lot het sluiten van een dergelijk huwelijk overging, wanneer de nood

zaak aanwezig was, d.w.z. wanneer er een kind verwacht werd. Ook 

gebeurde het niet weinige keren, dat de vrouw of het meisje dan in de 

steek werden gelaten, omdat de man, in de regel een Vlaamse arbeider, 

beducht was voor de moeilijkheden en onaangenaamheden die hem te 

wachten stonden, zo het al, gezien de leeflijd of de andere beperkende 

bepalingen, •tot een huwelijk kon komen. Enkele voorbeelden daarvan 

mogen hier niet onvermeld blijven. 

Üp 25 november 1755 was Josina du Ron, dochter van wijlen Jan 

du Ron, van de hervormde godsdienst, die tijdelijk bij haar moeder had 

ingewoond onder het kerkelijk district van Sluis, weer binnen de stad 

/\.drdenburg komen wonen, samen «met den persoon die gesegt wort haer 

te hebben beswangert». Ze kregen aanzegging binnen 24 uur de stad te 

verlaten. Deden ze dit niet, dan zouden ze worden uitgeleid. De man 

die Lij ham woonde, Pieter Johannes Timmerman, afkomstig uit tvliddel

burg in Vlaanderen, «arheijder of boereknegt te lande, zijnde vande 

Roomsche religie>, verzocht daarop officieel om in Aardenburg Le mogen 

komen wonen, doch kreeg daarvoor geen toestemming, zolang hij niet 

kon aantonen dat hij overeenkomstig de plakkaten getrouwd was, zulks 

<tot weeringe en voorkominge van schandaleuse en zondige conversatie 

en cocubinasie.> 

Ondertussen hadden ze zich Lot de hervormde kerkeraad gewend 

om in c,ndertrouw Le worden opgenomen en te tunnen tr0uwc::n. De kerke

:aad voldeed aan hun verzoek en nam ze op 13 december 1755 in onder

trouw op. Burgemeester Adriaan Kallewaart, die Levens ouderling was, 

maakte nu bezwaar tegen deze ondertrouw omflat ze de stad uitgewezen 

waren en dus daar niet konden trouwen. I lij vond dat ze het dan maar in 

Sluis moesten doen. De kerkeraad van Sluis berichtte echter dat hij daar

toe geen vrijheid kon vinden. 

(11) HG: Kerk. hand., 29 sept. 1755 blz. 16. 17 dcc. 1755 blz. 20. 17 mei 1756 

blz. 28. 
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Ofschoon de predikant lsaac Ling!us ook kon aantonen, dat de 

hmidegom reeds geruime lijd ondl'r Aardenburg en 1:-leille verbleven en 

~ewerkt hact en de bruid in Aardenburg had gewoond en slechts tijdelijk 

hij haar moeder te Sluis was ingetrokken, het hielp niet. De burgemeester 

nam het de predikant kwalijk, dat hij de besluiten van de magistraat 

negeerde, die ze genomen had <dot voorkominge van meerder ontugt, erger

nisse en schandalen, alsoo het beswangert vrouwmensch nog minderjarig 

was>. De kerkeraad nam een meer menselijk standpunt in en oordeelde, 

dat nu zij er op stonden om te trouwen en dit niet in strijd was met het 

plakkaal van 3 juni 1750, men dit niet moest tegenwerken, te meer omdat 

ei dan voor beiden niets anders op zou zitten dan Vlaanderen in te trek

ken en het te vrezen was, dat Josina du Ron clan «zekerlijk paapsch» zou 

worden. 

Het werd een lijdensweg. I iet touwtrekken tussen predikant en bur

gemeester duurde bijna acht maanden. Het einde kwam eerst op 28 juni 

1756 in zicht toen de magistraat geen bezwaar meer had Legen het doen 

'an de tweede en derde afkondiging om de zes weken, zodat de huwelijks

voltrekking daarna kon volgen. ( 12
). 

Een soortgelijk geval. dat echter niet zo langdurig werd getraineerd, 

\Vas dat van Cerrit Theunis en ::"viaria de Ridder een tweetal jaren later. 

In oktober 1758 was uit i\laria de Ridder, een weduwe van de gere

formet'rde religie, een kind geboren. Gerrit Theunis, een btholieke arbeidPr 

\\'oonachtig in de Noordpolder, kwam daarop bij dominee van Deinsc en 

drong er sterk op aan het kind te laten dopen. I-lij stond er op dat hij als 

de: vader van dat kind werd aangemerkt. De kerkeraad besloot echter om 

met de doop van het kind nog wat Le wachten en kon geen vrijheid 

vinden om «die persoon van de Roomsche godsdienst toe te laten over 

den doop van dat kind te staan.» Ook een tweede verzoek had geen 

resultaat. 

Enige Lijd later was de kerkeraad er over ontstemd, dat i\ I aria elP 
l~idder «in onbehoorlijke en ergerlijke concubinalie met dien Roomsehen 

karel bij aanhoudentheit was levende, Lot groole ergernissen van alle die 

daarbij en omtrent wonnagtig warem. Toen beiden zich daarop tot de 

kerkeraad wendden om in ondertrouw te mogen worden opgenomen >On 

deze de magistraal verzocht ermee akkoord te gaan rlat door een wettig 

huwelijk aan «zulcken grouwelijken samenleving» een einde zou komen. 

( 12) GA : Resol., 27 nov .. 15 Jee. 1755, 26 jun. 1-1. 28 juni 1756. 
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liG : Kerk. hand., 17 dec. 1753 hlz. 20, 7 jan. 1756 hlz. 22-23, 2'> jan. 1756 

hlz. 2-1-25, 28 jan. 1756 hlz. 26, 23 juni. I juli 1756 hlz. 33. 



had lle magistraal blijkens getuigschrift van 11 december 1758 daarlegen 

gécn bezwaar, omdat de man van goed gedrag en het heter gedaan dan 

gelaten was. 

Op 8 februari 17()9 deed zich het probleem voor hoe le handelen 

indien uit een gemengd paar dat in ondertrouw opgenomen was en ·Jp 

trouwen stond een kind geboren werd. Uit Jerina van Achten die in onder

trouw was «:met een Roomsch persoon» Francies Kalje genaamd, vvas een 

kind geboren. Ze wilden liever eerst trouwen en dan het kind laten dopen. 

De Aardenburgse kerkeraad besliste evenwel, dat men hen zou trachten 

le bewegen eerst het kind als onecht ie laten dopen en eerst daarna le 

trouwen. Aldus geschiedde. 

Het kwam ook wel voor dat men de moeilijkheden trachtte te om

zeilen door ondertrouw le doen bij die instant ie waar men de minste be

zwaren verwachtte. Zo had Ds. l'-1aurel van de 'Vv' aal se hervormde kerk 

m Aardenburg in december 1776 een man en een vrouw in ondertrouw 

opgenomen. die geen Waals of Frans verslonden. De man was een 

Vlaming van de roomse religie en de vrouw lidmaal der hervormde kerk 

van Aardenburg. De hervormde kerkeraad vond dit een inbrE:trk op de 

goede orde en een nadeel voor de diakonie en stelde de magistraat van 

hel gebeurde in kennis. 

Een voorname reden waarom men uiteindelijk de legenwerking legen 

een gemengd huwelijk wanneer er reeds een kind geboren was of wanneer 

dil slonel te gebeuren liet varen was, dat men ervoor heducht was dal de 

vrouw en het kind ten laste zouden komen van de hervormde diakonie en 

men blij was dat in dergelijke gevallen deze armenillstelling, die steeds 

in geldzorgen zat, door een huwelijk kon worden ontlast. 

In de gevallen waarin een ondertrouw werd gewergerd omdat de ver

eiste leeftijd niet was bereikt. bleef de vrouw of het meisje uiteraard mel 

het kind zitten. Dil was ook de voornaamste reden van de hervormde 

kerkeraad van Aardenburg in april 1767 om een ander standpunt in le 

nemen teil aanzien van de leeftijd. Evenals in andere hervormde gcmeen

ten nam men toen ook aan. dal de bepalingen van het plakkaat van 3 juni 

1750 omtr('llt de leefliJd alleen gol(!en voor hcrvonndl~n en niel voor 

katholieken, want juist als gevolg van hel vroeger ingenomen slanelpunt 

waren er verscheidene onechte kinderen geboren die len laste waren 

gekomen van de diakonie. ( 1 ~). 

( 13) liG Kerk. hand.. I 0, 18 okl. 1758 blz. 42. I, 8 nov.. 13 clcc. I ï58 blz. 'l3-fl5, 

8 fchr. I ï6') blz. 89, 22 apr. 17fiï blz. 23-2·1. 11 clcc. I 776 blz. 3·1ri. 

GA Re sol., 6 nov. 1758. 
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Ook van vrouwen die in de steek gelaten werden willen we hier 

enkele voorbeelden geven. 

Op 15 december 1755 werd Cornelia Üosterlinck. dochter van Sara 

Pussele. weduwe van Paulus Oosterlinck. die bij haar moeder inwoonde. 

nangezegc\ de stad Aardenburg binnen de tijd van vier dagen te verlaten 

omelat ze «sig wederom voor de tweede maal heeft laten beswangeren van 

een Roomschgesinde persoon en te clugten staat dat de selve wederom 

alhier van een bastaert kint staat te kramen» en op 4 maart 1778 moest 

de hervormde kerkeraad onderstanel verlenen aan Cornelia van Wuyck

huizen «die te voren moest trouwen met een Roomschgezinden en wederom 

hoog zwanger is bij een ancleren Roomschen, die haar had belooft te 

trouwen maar verlaten heeft. zijnde haar eerste man en kind over

leden.> (14
). 

In 1789 deed zich in Sint Kruis een soortgelijk geval van verlating 

voor. zelfs kort voor de trouw. Een roomse man en een gereformeerde 

vrouw hadden op 11 juli ondertrouw gedaan en de drie afkondigingen 

waren om de zes weken geschied. de laatste op 4 oktober. Nu weigerde 

de roomse bruidegom om te trouwen. De hervormde kerkeraad van Sint 

Kruis was daarover op 2 november 1789 zeer ontstemd. te meer omdat 

de bruid hoog zwanger was en er daarom alle mogelijke spoed vereist 

werd om een voorziening te treffen. ( 15
). 

Gemengde huwelijken waarbij de kinderen katholiek werden gedoopt 

kwamen in de streek van Aardenburg ook geregeld voor. ~anst het reeds 

genoemde kind van Abraham Blomme en Maria de Brabander werd ook 

het kind van Cornelis Oyserinck fs. Pieter. een doopsgezinde jongeman uit 

Aarclenburg die getrouwd was met zijn katholieke dienstmeid Joanna 

Dohbelaer, in 1758 in de katholieke kerk van Ivliddelburg in Vlaanderen 

gedoopt. Diens neef Bóudewijn Oyserinck was insgelijks met een katho

lieke vrouw getrouwd en ook diens zoon Joannes werd katholiek opgevoed 

en was later. onder meer in 1786, eliaken van de «Roomsgezinde Armen» 

te Aardenburg. 

Dat dergelijke gevallen de Aardenburgse magistraat niel welgevallig 

waren bewijst wel de langdurige procedure die hij voerde legen Boudewijn 

Oyserinck aangaande de voogdij over het kind van Cornelis Oyserinck en 

Joanna Oobbelaer nadat de vader in 1758 was overleden. Boudewijn 

Dyserinck was volgens huwelijkscontract van 4 juli 1755 tot voogd over 

(14) GA : Resol.. 15 dec. 1755. 

HG : Kerk. hand., 1, 4 mrt. 1778 blz. 382-384. 

(15) RZ : Vrije v. S .. nr. 385, 2 nov. 1789. 
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de eventuele kinderen aangesteld met uitsluiting van de weeskamer der 

stad. De magistraat verzette zich daartegen omdat volgens hem de wees

kamer hierover wettelijk toch zeggenschap had. ( 16
). 

\\'at was nu het resultaat van het plakkaat tegen de gemengde 

huwelijken in de streek van Aardenburg ? Het doel, het voorkomen van 

deze huwelijken. werd er niet mee bereikt. Daarentegen waren de gevolgen 

die er uit voortvloeiden des te treuriger. Mensen die zich tol elkaar aan

getrokken voelden werden belet om een huwelijk le sluiten of werden 

moeilijkheden in de weg gelegd. waaruit dan concubinaat, verlating, on

echte kinderen en armlastigheid voortvloeiden met alle menselijk leed van 

dien. Het resultaat dat tenslotte werd bereikt was juist omgekeerd aan dat 

wat werd beoogd. In plaats van ongewenste toestanden te voorkomen 

werden juist mistoestanden geschapen. 

Gedlllende de periode 1737-1795 bleven dus de bepalingen aangaan

de het trotp,,·en en begraven nog van kracht. De ondertrouw, ook voor wat 

de katholieken betreft. moest nog altijd gedaan worden voor de hervormde 

kerkeraad of voor de hervormde magistraat. 

Oe Aardenburgse kerkeraad besloot op 6 augustus 1746 de onder

trouwen het gehele jaar door le doen plaats vinden op zaterdagmiddag om 

half twee door gedeputeerden van de kerkeraad. namelijk de praeses van 

de maand. de twee ouderlingen van de maand en de administrerende 

diaken. Deze laatste was uiteraard aanwezig voor het in ontvangst nemen 

van de penningen die voor de armen moesten worden betaald. Ten aan

zien van hel trouwen werd op 24 april 1748 bepaald. dat zowel de predi

kanten als de ouderlingen en diakens op straffe van 3 stuivers boete tijdens 

de trouw in hun stoelen moesten blijven zillen. uitgezonderd de beide 

diakens die met de bussen klaar moesten staan. 

Bij begravingen moesten de katholieken die hun overledenen in 

l\1iddelburg in Vlaanderen lieten hegraven naast de kosten van de kerk

dienst aldaar ook nog de rechten van Staals gebied blijven betalen. 

Ten aanzien van de grafdelver van Eede werd op 30 augustus 1749 

geconstateerd. dat hij voor een dergelijke begrafenis recht had op zijn 

loon en het kerkerecht moest innen, terwijl de magistraat van het Vrije 

van Sluis op 18 januari 1763 nogmaals uitdrukkelijk bepaalde, dat voor 

alle lijken zonder onderscheid. clie van hel kerkelijk district van Eede 

naar Oostenrijkse bodem of elders werden vervoerd, aan de grafdelver 

van Eede het volle recht daarvoor toekwam. 

( lfi) RG : Par. reg. Mtrl .. nr. H. tlop<'n I I juli 1762. 

GA : Uilg. stukken. 7 auj:l. I 759 : Rr~ol.. I 4 aug. I 7'38 I,Jz. •In <'. v .. 13 ff'h. 17B6. 
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De magistraal van Aardenburg getuigde op 25 september 1752 dat 

het van ouds gebruikelijk was, dat voor diegenen die onder het kerkelijk 

district van Aardenburg kwamen te overlijden en elders begraven werden. 

evenals voor diegenen die ter plaatse begraven werden. een kerkerecht 

verschuldigd was van f l.,_...J.,_...J Vlaams en wanneer het een kind betrof 

10 schellingen. 

Dat steeds opnieuw door de overheid benadrukt moest worden dat 

als overledenen elders werden begraven toch het volledige kerkerecht 

moest worden betaald. bewijst dat dit dubhel hetalen hij de katholieken 

weerstanden bleef oproepen. 

Dat men niet altijd genegen was de kerkerechten te hetalen blijkt 

ook uit een voorval dat de stadsbode van Aardenburg overkwam. ln 

september 1742 was op de Elderschans behorend tot het schep~ndom van 

Aardenburg, de schoonzoon van Jannes Troncquoy overleden en in r-.lid

deihurg begraven. De stadsbode Elias Gisquiers ging er in zijn kwaliteit van 

lijkhielder en ontvanger der kerkerechten op 17 september 1742 heen om 

deze rechten Le innen. doch men weigerde ze te voldoen. De magistraat 

besliste daarop dat de rechten van de erfgenamen in der minne zouden 

worden mge\·orderd en wanneer dit niet ging andere middPien zouden 

worden toegepast. Een week later verscheen de stadsbode opnieuw en nu 

was het Jannes Troncquoy persoonlijk die weigerde. Enige tijd later over

leed ook diens vrouw en toen de stadsbode op 7 januari 1743 nogmaals 

verscheen, nu om voor beiden het recht te innen, werd gedrdgd hem van 

het hof af te slaan en moest hij nog andere kwade bejegeningen aanhoro:n. 

1'1oeslen vroeger de katholieke kinderen ecrsl door de hervormde 

predikant worden gedoopt, waarna dit later in r-.liddelhurg «sub condi

lione» nog eens werd herhaald. sinds geruime lijd werd daaraan niet meer 

de hand gehouden. Na 1740 komen in de doopregisters van tvliddelhurg 

weinig dopen usuh conditione» meer voor. Ierwijl ook uil de doopregi

sters van de hervormde gemeenten van A,mlenhurg, Eede en Sint Kruis 

blijkt. dat in die lijd praktisch geen katholieke ki11deren meer werden 

gedoopt. 

Toch kwam rtit nog wel eens voor, voornamelijk hij gemengde huwe

lijken, want op 6 augustus 1749 werd de Aardenburgse hervormde kerke

raad geconfronteerd met het probleem, wat te doen indien een katholieke 

of doopsgezinde vader zijn kind in de hervormde kerk ten doop zou aan

hieden. De kerkeraad kwam toen lot het besluit, dat m zulke gevallen 

geluigen die de hervormde leer toegedaan waren, de vader zouden ver-
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Yangen, ofwel dat anders de moeders zelf hun kiuderen ten doop zouden 

aanbieden. ( 17
). 

Een ander voorschrift waaraan strenger de hand moest worden ge

houden, omdat ontduiking meer en meer voorkwam. was dat betreffende 

de politieke functionarissen. Volgens het d.(e~lemenl op de Politicque 

Refonnatie) van 1 april 1660 mochten de katholieken niet in openbare 

Rmbten worden benoemd. Bij resolutie van 11 mei 1739 werd nu nader 

bepaald. dat ook diegenen van de hervormde ambtcParen of magistraats

personen die katholiek werden of die welke met katholieke vrouwen trouw

den van hun ambt vervallen verklaard werden en hij brieven van 25 april 

174(: en 19 september 1768 werd hierop nog eens de nadruk gelegd e'l 

publicatie gelast. 

In Aardenburg ·werd dit besluit in de vergadering van de magistraat 

':oorgelezen en later met klokslag van de pui van het stadhuis afgekondigd. 

Ir: navolging van de stad Sluis werden alle ambtenaren en officiële per

sonen voor de magistraat ontboden en werd hen het hesluit V'lrt de Staten

Ceneeaal voorgelezen. 

Zoals bekend mochten in de generaliteitslanden «hij defect van 

sloffe der luiden van de gereformeerde religie» de onpartijdigste en ge

~chiksle katholieken worden gekozen. doch in de praklijk bleek nameliJk. 

dat dikwijls de <onkundigste en eenvoudigste menschen onder de Pau;

gcsinde» lol schepenen werden aangesteld. Ook hiertegen moesten de 

Staten-Generaal optreden en op 28 maart 1771 kwam het voorschrift. dat 

de katholieken ook bekwaam moesten zijn in lezen en schrijven. 

Nog in 1789 werd aan de magistraten in de general ileitslanden een 

resolutie van de Stalen-Generaal toegezonden waarin nog eens duidelijk 

werd gesteld. dat hervormden die katholiek geworden waren voor altoos 

waren uilgesloten van een functie 111 overheidsdienst en dat zij absoluut 

rdet gerekend mochten wonlen tot de wnparlijdigste en geschiktste Pam

gezinden» die hij gebrt>k aLJn hervormden mochten worden benocrml. ( 
1 ~). 

(17) liG 
RZ 

GA 

RG 

(18) GA 

RZ 
liG 

: K<'rk. hand .. (j aug. 1746, 24 apr. 1748. 

: Vrij<' v. S .. nr. 306, 30 aug. 1749; nr. 143, 18 jan. 1763. 

f{ptroacta burg. stand. Aard. nr. 4. E"cl" nr. 1 passim. 

: Resol., 17, 24 s<'pt. 1742 blz. 206, 7 jan. 1743, blz. 221 ; Uil(!. slukb•n. 

25 sept. 1752. 

: Par. r<'g. !'·1id .. nr. 14 passim. 

: Resol., 2'} apr. 1740, 3 okt., 1·1 nov. 17ó8 blz. SCN <'n ·IOfi; ]nQ. slukk.·n 

1'J sept. 171>8, 28 mrt 1771. 2 cl!'c. 17811. 

: Vrije v. S .. nr. 394, 19 sept. 17ó8. 

: KNk. hand.. 1 'J St' pl. 17ó8 hlz. 85. 
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Overgang van het ene geloof naar het andere, anders dan in verband 

met een huwelijk kwam weinig voor. Toch was men van hervormde zijde 

allent op mogelijke afval en werd zowel van de zijde van de magistraat 

als van de hervormde kerkeraad ingegrepen. wanneer er maar enige aan

leiding daartoe kon bestaan. 

In maart 17 49 was de magistraat van Aardenburg ter ore gekomen 

dat Johannes Bybau en Cornelis Dyserinck fs. BarteL burgers van Aarden

burg. hun zoons op school hadden gedaan in Zomergem. op Oostenrijks 

gebied. hij een katholieke schoolmeester. Eerstgenoemde was zowel als 

zijn vrouw van de gereformeerde religie en was zelfs ouderling geweest, 

de tweede was evenals zijn vrouw doopsgezind. De vraag werd nu aan 

de orde gesteld. of «bergers binnen dese stad professie doende vande 

gereformeerde religie bevoegd zijn haere kinderen in paepse landen en 

bij paepse schoolmeesters ter schaale te mogen senden.» 

Men was het er niet over eens of dat strijdig was met de wetten van 

den lande, doch vond dat het wel gevaarlijke gevolgen kon hebben. 

Ook de hervormde kerkeraad ging zich met deze zaak be-zig houden. 

Johannes Bybau had verklaard dat hij zijn oudste zoon in Zomergem 

bij een katholieke schoolmeester liet school gaan met geen ander oogmerk. 

dan hem het landmelen en de Franse taal te laten leren. waarvoor ter 

plaatse of in de nabijheid geen gelegenheid bestond. De kerkeraad was 

algemPen van oordeel, dat dil toch gevaarlijk was en «in 't vervolg van 

tijd zoude kunnen zijn tot nadeel van onze Christelijke Gereformeerde 

Religie en tol meer of minder inboezeming der Roomsche Religie». Daar

om werd de heer Bybau bij het eerstvolgende huisbezoek hierover ernstig 

onderhouden en werden hem de volgende vragen voorgelegd, die hij «voor 

den Heere en voor ons rondborstig» diende te beantwoorden. 

1. Of deze zaak niet gericht was tegen de hervormde godsdienst en of 

hij en de Zijnen deze met hart en ziel waren toegedaan en ze altijd 

wilden voorstaan '? 
2. Of hij wel zorgvuldig zijn zoon had gewaarschuwd om zich niet met 

godsdienstige zaken in te laten en hij de schoolmeester had aangezegd 

daarover niet le praten ? 

3. Of hij zelf wel de nodige waakzaamheid aan de dag legde door per

soonlijk zijn zoon in de galen te houden, zich liel inlichten door 

«getrouwe lieden» en zijn zoon van lijd tot tijd naar Aardenburg liet 

komen om daar de hervormde kerkdiensten bij te wonen «ter inscher

pinr; "an onze religie-gronden» ? 

4. Of hij kon beloven op zich te nemen, dat zodra hij iets zou ontdekken 

in de behandeling van zijn zoon, dal tot nadeel van de hervormde 

godsdienst zou strekken, hij hem aanstonds naar huis zou laten komen? 
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5. Of hij het verblijf van zijn zoon hij een roomse schoolmeester zo kort 

zou doen zijn als maar mogelijk was 7 

Op 2 april 1749 konden de gedeputeerden van de kerkeraad die het 

huisbezoek hadden verricht in de vergadering hierover rapport uitbrengen. 

De heer Bybau had op hun vragen een bevredigend antwoord gegeven 

en oprecht en ongeveinsd zijn aanhankelijkheid aan de hervormde gods. 

dienst betuigd. zodat de vergadering hiermede genoegen nam. ( H). 

Op 1 oktober 1766 werd Johanna Vervate door de huisbezoekers der 

hervormde gemeente van Aardenburg. in de regel een predikant en een 

ouderling, aangesproken over het gedurig naar Vlaanderen gaan op de 

dag des heren. waardoor zij de «openbare godsdienst» schandelijk ver

waarloosde en daarin zelden of nooit gezien werd en op 1 april 1771 

werd B. Jansen aangesproken omdat er geruchten de ronde deden. dat 

<zij met een Rooms manspersoon soude gaan trouwen». De afgevaardig

den brachten haar het gevaar en het zondige van een dergelijke handel

wijze onder ogen. ( 20
). 

In Sint Kruis deed men in 1786 pogingen om een jongen. Cornelis 

Kaljé, die door de hervormde diakonie van Sint Kruis was onderhouden 

en uitbesteed. in het hervormde milieu terug te krijgen. Deze 20-jarige 

jongeling was er half januari 1786 vandoor gegaan zonder dat, voor zover 

de kerkeraad bekend was. iemand daartoe aanleiding had gegeven. Aan

vankelijk had men daaraan niet veel aandacht geschonken, omdat het 

weglopen en voor enige tijd wegblijven hem niet vreemd was. Dit was al 

meerdere malen gebeurd en men veronderstelde dus dat hij wel weer zou 

komen opdagen. Nu had men echter gehoord. dat hij zich ophield bij een 

boer in Vlaanderen, een zekere Karel van Damme, tussen Sint Lameins 

en Kaprijke, niel ver van de zogenaamde Wisjesmolen en niet van plan 

was om terug te keren. Bovemlien had men vernomen, dat hij tegelijk 

met de verandering van woonplaats ook van godsdienst zou veranderen 

en daartoe reeds enige malen de leringen in den Roomsehen Godsdienst» 

had bijgewoond. 

Oe predikant van Sint Kruis legde deze zaak voor aan de magistraal 

van het Vrije van Sluis, omdat de kerkeraad <tot de rechtbrenging van 

dien hosen gemelden jongeling» niels kon doen zonder zich aan gevaar 

bloot te stellen. 

(19) GA : Resol., blz. 349 10 mrl. 1749. 

HG : KNk. hand.. 19, 21i mrt., 2 apr. I 749. 

(20) liG : Kerk. hand., blz. 3-4 I ok i. I 766, J,lz. 11 ó I apr. I 771. 
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Cornelis Kaljé had een roomse vader gehad, maar was in de gere

formeerde kerk gedoopt en in die religie opgevoed, omdat zijn moeder 

gereformeerd was en haar vrienden, die nog te Aardenburg en elders 

woonden, daarvoor hadden gezorgd. 

Üp 21 maart 1786 werd er voor het laatst meldinJ.r van gemaakt. 

Toen bleek dat de deur van de consistoriekamer van Sint Knus met geweld 

was opengebroken alsmede een kist die in die kamer ter bewarmg stond 

en waarin de kleren die door Cornelis Kaljé waren gebnukt opgèborgen 

lagen. Uit die kist waren toen tenminste vier manshemden gemerkt C.K. 

door dievenhanden ontvreemd. 

De pogingen om de jongeman terug te krijgen hadden geen resul

taat. ( 21
). 

Een belangrijk mieklei om de aanwas \'an de katholieken tegen te 

gaan. vooral in de streek van Aardenburg die grensde aan de katholieke 

Zuidelijke Nederlanden. zou geweest kunnen zijn : het weigeren van 

vestiging. 

Op het platteland. dat onder het Vrije van Sluis hoorde, was vesti

ging gemakkelijker dan in de steden omdat het toezicht er 11iet zo streng 

was. l'1en streek er neer in een of ander leegkomend huisje of hutje, ging 

hij een ander inwonen of kreeg onderdak op een hofstede waar men ging 

werken. In de stad Aardenburg echter moest men steeds toestemming 

hebhen van de magistraat. Deze nu kon een streng beleid voeren en tracht

ten onder wat voor voorwendsel dan ook de katholieken te weren, ofwel 

een soepele houding aannemen. 

Wij hebben niet de indruk gekregen, dat de magistraal van Aarden

burg bewust getracht heeft de katholieken te \veren. Vele malen werd 

aan katholieken vergund om in Aardenburg Ie komen wonen. Wel zag 

men er streng op toe, dat zij van goed gedrag c11 niet am1laslig \varen. 

Steeds moest een «attestatie van goed comporlement» van het hestuur 

der laatste woonplaats en een akte van borgtochL. mee~tal voor een jam 

en ZPS weken, ten behoeve van de diakonie worden overgelegd. 

Op 22 december 1766 werd Jaartoe de «administrerende diacon der 

Roomsgesinde Armen». Pieter de Koster. een bijzondere instructie ter 

J1and gesteld. De magistraat had geconstateerd. dat verschillende arme 

katholieken «Zig alhier binnen dese stad als ter sluijp mei 'er woon komen 

neder te zetten». waardoor ze «met veele noodlijdende ingezetenen word 

opgevult. .. ten merkelijken schade en nadeele van den l~oomsrhen diaconie>. 

(21) RZ : Vrije v. S .. nr. 385. 30 jan .. 2 febr., 21 mrt. 1786. 
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Na rijp beraad was beslolen, dat de administrerende en toeziende 

dtakens Yan de katholieke armen. zodra een katholiek zich metterwoon 

in de stad zou vestigen. de magistraal of de eerst-presiderende- burgemeester 

daarYan kennis zou geven, opdat dan gezorgd zou kunnen worden. dat 

de vereiste stukken werden overgelegd en armlastige katholieken konden 

worden geweerd. Pieter de Koster kreeg opdracht dit aan zijn medebestuur

ders over te brengen en er levens de nadruk op te leggen, dat bij nalatig

heid van de zijde van de katholieke diakens, strafmaalregelen tegen hen 

zouden worden genomen. 

Nog op 6 oktober 1792 deed dominee Daniël Johannes Dreszelaar 

namens de hervormde kerkeraad van Eede een hartgrondig beroep op de 

magistraa-t van hel \ 'rije van Sluis, om er in hel vervolg beier zorg voor 

te dmgen, dal vreemdelingen die geen akte van borgtocht noch een be

hoorlijke atleslatie hadden. van de hoofdman geen toestemming zouden 

krijgen om zich metterwoon in Eede te vestigen, opdüt de urmenkas door 

de ondragelijke lasl van vreemden niet uitgeput zou raken. 

\Vanneer dan ook katholieke mannen die met hervormde vrouwen 

samenleefden geen toestemming kregen om zich in de stad te vestigen of 

aanzegging kregen om te vertrekken, moet dit niet gezien worden als een 

uiting om katholieken te weren, doch omdat men deze samenlevingen 

zedenkwetsend en aanstootgevend vond en daarnaast omdat men vreesde, 

dat wanneer er een kind verwacht werd en de man er vandoor zou gaan, 

de hervormde diakonie mel de last zou blijven zitteiL De hoofdreden van 

hel weren van katholieken was dus niet dat zij katholiek waren, maar 

dat ze veelal armlastig waren. ~ lierbij dient te worden opgemerkt dat ook 

de hervormden die zich van elders vestigden in de regel een attestatie en 

hor(.!tocht moesten overleggen. ( 22
). 

DE ALGE'1f.NE TOF.ST AND 

De niet aflatende overheidszorg lot naleving van de maalregelen 

legen de katholieken werd ingegeven door vrees, als gevolg van slapheid 

en mindere geloofsijver in eigen gelederen. Deze crisis in het geloofs

leven kwam niet alleen in de hogere regionen voor, doch strekte zich ook 

uil lot de hervormde gemeenten zelf. 

(22) GA : Rcsol.. 17 okt. 1785. 20 mrl. 1786 <'n pnssim, 22 riPc 17ti•î blz. 261-21i~. 

4 jan. 1790. 

RZ : Vrije v. S., nr. 380. ó okt. 1792. 
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In de vergadering van 30 juni 1751 van de Aardenburgse kerkeraad 

vond men het nodig de trage kerkgangers 'lol ijveriger bijwonen van de 

kerkdiensten op te wekken en in die van '25 december 1751 werd melding 

gemaakt van enige leden die al geruime lijd niet meer naar de kerk kwamen 

niettegenstaande zij bij het huisbezoek daarover waren onderhouden. 

De Stalen-Generaal hadden de classes in den lande in overweging 

gegeven om een kerk- en schoolvisitatie in te voeren. De dassis \Valcheren 

had dit ter harte genomen en had op 6 september 175'2 bdoten daartoe 

over te gaan. De kring Sluis vond het dringend nodig, zulks voornamelijk 

vanwege «de nabijheid des pausdoms». De Aardenburgse predikanten 

Anthonie van Deinse en Isaac Lingius brachten hierover op 16 mei 1753 

verslag uil aan de kerkeraad, doch deze meende dat, nu de hoge soeverein 

dit voorstel had gedaan, hij ook maar de kosten moest betalen. 

Overigens waren deze beide predikanten nu niet direct een voor

beeld voor hun gemeente. Ds. van Deinse die met zijn dienstmeid had 

moeten trouwen, had met haar veel te stellen. Üp 6 september 1756 

wordt er melding van gemaakt, dat zij «haer selven al wederom eenigen 

tijd heeft te buijten gegaen soo binnen als buijten shuijs, selfs op de 

publieque straate, met onbetamelijke en schandaleuse naam en faam 

roovende scheltwoorden, soo buijten spoorig en verregaande, dat niemant 

daarin onlsien werd.» T erzelfderl.ijd bleek ook, dat Ds. Lingius lange tijd ln 

overspel had geleefd met zijn dienstmeid Susanna Suije en dat deze van 

hem in verwachting was. Dit leidde ertoe dat hij op 1 december 1756 uit 

de dienst ontslagen en uitgewezen werd. 

Van 1748 tot 1774 was te Eede Ds. Levinus fvlestach predikant, 

wiens ruzie met de successieve schoolmeesters het verval van de her

vormde gemeente aldaar eveneens in de hand werkte. ( 23
). 

In Sint Kruis was het al niet veel beter. Daar was in de nacht van 

'24 op '25 maart 1774 de predikant Egberlus Wilhelmus Kramer spoor

loos verdwenen. I-lij was daar al vanaf 1746 predikant, was van den be

ginne af zeer traag in het waarnemen van zijn bediening geweest en had 

meermalen de gemeente zonder kerkdienst gelaten. r let kwaad werd van 

lijd tot tijd erger en was in 1774 «lot soo een top geklommen, dat de 

gemeente aen den oever van haer ondergang» was, aldus de kerkeraad. 

Niemand wist waar de predikant naar toe was getrokken en of de kerk

diensten in de toekomst geregeld waren. 

(23) liG : Kerk. hand., 30 juni, 25 dec. 1751, 6 sept. 1752, 16 mr·i 1753, S sept. 

1756 blz. 36 e. v. 
GA : Resol., 6, 9, 10, 13 sept., 1, 6 dec. 1756. 
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De kerkeraad wijtte de beklagehjke toestand der gemeente aan de 

gemakzucht van de predikant, met als gevolg het niet ordelijk waarnemen 

van zijn dienst. het verwaarlozen van het bestuur der kerk en het niet 

regelen van de armenzaken. Men was er vooral over ontstemd, dat de 

predikant hel zelfs niet nodig vond om van de preekstoel mee le delen, 

wanneer er zondagsmiddags geen kerkdienst zou zijn. De mensen kwamen 

dan van heinde en ver naar de kerk en stonden dan voor een gesloten 

deur, terwijl de tijd verstreken was om nog elders ter kerke te kunnen 

gaan. Het gebeurde niet zelden dat de leden van de hervormde gemeente 

die temidden der katholieken woonden. spottende opmerkingen daarover 

moesten aanhoren en men het gedrag van de predikant aangreep om de 

hervormde godsdienst in een kwaad daglicht te zetten. ( 24
). 

Ook in latere jaren zijn er herhaaldelijk klachten. Op 12 juni 1776 

wordt geklaagd dat de Aardenburgse predikanten Petrus iv1oens en lsaac 

Marant in hun verplichtingen ernstig te kort schieten, aangezien het meer

malen voorkomt, dat de wekelijkse avonddienst niet plaats vindt ofschoon 

de predikanten toch volgens artikel 29 van het «Reglement op de Politique 

Reformatie> gehouden zijn om eenmaal in de week te preken. Later op 

5 mei 1777 wordt Ds. i'vlarant er van beschuldigd al verscheidene maan

den na elkaar <tot oneer van God, ontluijsteringe van zijnen dienst en al

gemene ergernisse deser gemeijnte» zich te onttrekken aan de kerkdiensten 

wanneer deze door zijn ambtgenoot Petrus I'-1oens worden geleid. Door 

dit gedrag gaf hij volgens de magistraal te kennen, dat hij de godsdienst 

r.iet boven persoonlijke zaken stelde, hetgeen niet anders dan ongods

dienstigheid en losbandigheid in de gemeente kon bevorderen. Eind 1778 

was dit nog zo en onttrok hij zich daarenboven aan het hijwonen van de 

vergaderingen in de consistoriekamer wanneer er kerkelijke zaken werden 

behandeld en weigerde hij aalmoezen te geven voor de armen. 

In 1778 werd er naast het niet houden van de kerkdienst in de week 

ook over geklaagd, dat reeds enige tijd het catechiseren van de aankomen

de jeugd op zondagmiddag na het eindigen van de kerkdienst in onbruik 

was geraakt. 

ln 1784 was het Ds. C. A. Bourdon van de Waalse hervormde kerk 

te Aardenburg die kritiek te verduren had. Op zondag 1 februari van dat 

jaar was er in die kerk geen dienst gehouden zonder dat de magistraat 

daar iets van af wist. Dominee Bourdon scheen de mening te zijn toege

daan, dat hij naar eigen goedvinden een kerkdienst kon houden of niet, 

{24) RZ : Vrije v. S .. nr. 385, 25 mrl., 4 apr., I aug. 1774 e. v. 
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want de wekelijkse avonddienst had hij ook al vcrscheidene keren over

geslagen. ( 25
). 

Al deze feiten tonen duidelijk aan dat de hervormde gemeenten in 

de streek van Aardenburg in die tijd in een crisisperiode verkeerden. 

Zoals reeds gezegd was dil geen op zich zelf staar.d verschijnsel. !n 

de nieuwjaarsbrief van 24 december 1770 lieten de Stalen-Generaal de 

klacht horen, dat bij de droevige omstandigheden van overstromingen en 

besmettelijke ziekte onder hel rundvee, zich nu de niet minder droevige 

«vermeerderende zonden en ongerechtigheden van de inwoonderen des 

lands» voegden. Een algemene geest van ijdelheid en ltchlvaardigheid, 

aldus de Stalen-Generaal, had zich van de mensen meester gemaakt en 

de schadelijke voortgang van de ongodsdienstigheid en de ondermijning 

van alle grondbeginselen van geloof' en zeden vermlden hen mel zorg. 

In de nieuwjaarsbrief \'an 27 januari 1780 werd geklaagd over de 

\ erwaarlozing en openbare schending van Gods wetten en over de ver

achting door sommigen en lauwheid en onverschilligheid van ander~n 

voor de hervormde godsdienst. 

Op politiek gehied was hel hier in het derde kwart van de 18de eeuw 

vrij rustig. Dit wordt het beste getypeerd door een passage uit hel verslag 

dat de solliciteur van de stad Aardenburg in Den Haag J. Visser op 

24 februari 1775 aan de magistraal zond en die luidde < Vlaamsche 

nouvelles zijn er hier niel ; dat quartier is st i! en verschaft '\veinig bezig

heden aan de Generaliteits Collegien, 't geen altoos ef'n goed voor-

k ( 26). le ·en is.> 

Over hel algemeen kan men zeggen dal de verslandhouding tussen 

de beide bevolkingsgroepen in deze periode en ook die mel de bevolking 

aan de andere zijde van de grens goed was. 

Slechts een enkele keer kwamen er incidenten voor waarvan hel ver

schil in godsdienst de oorzaak was. Zo hadden op zondag 10 juli 1763 

vier onbekende Vlamingen de dienst in de Waalse kerk te Aardenburg 

verstoord, door van huiten tegen de ramen op le klauteren en verder in 

de kerk le zillen lachen en praten. Dil was al versrheillene malen gebeurrl 

en daarom verzocht de predikant Jan lsaac Sporon aan de magistraal 

om maatregelen, ten einde in het vervolg cleze «bespolling van onzen 

godsdienst» le verhinderen. De magistraal gaf « 's heeren dienaer> Ary 

(25) GA : Resol., 12 juni 1776, 5 mei 1777. 21 dec. 1778, 2 febr. 178.J. 

! IG : K<erk. hand., 29 mei 1778 blz. 393-396. 8 juli 1778 blz. ·10 1··~03. 30 dec. 
1778 blz. 410-417, 2 jan. 1779 blz. -118-422. 20 jan. 177'1 blz. -123. 

(26) GA : Ing. stukken. 24 dec. 1770, 27 jnn. 1780. 24 febr. 1 :·75. 
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Pau opdracht om scherp toe te zien en er voor zorg te dragen dat derge

lijke brutaliteiten zich niet meer zouden voordoen. 

Een typisch geval deed zich voor op 5 maart 1765. De ouderling van 

de hervormde gemeente Karel van den Berge kwam 's morgens om elf uur 

met een geladen voer hout aanrijden voorbij de hofstede van de stads

griffier .1. A. Stroes, die bewoond werd door Lmvy Alleman, toen vanuit 

de tuin een zekere lsaac van W a yenberg de jonge, de weg op gelopen 

kwam en na een woordenwisseling een stok uit het gebden voer hout trok 

en deze naar van den Berge smeet, die in zijn zijde getroffen werd. zeg

gende : «Gij paapsen hier en daar», en verder een opmerking maakte in 

de geest van : «l\1oeten ze nu zo iemand in de kerkeraad benoemen L> 
Tegen de vrouw van van de Berge had van \Va yenberg gezegd : «Ik mo~t 

u man eens spreken want hij heeft al wat veel van mij gezegl ; ik zal hem 

eens een porre geven>. 

Of men hieruit zou mogen concluderen, dat een goede verstand

houding ten opzichte van de katholieken niet bij iedereen in de smaak viel 

ofwel. dat we hier enkel te maken hebben met een simpele scheldparlij 

naar aanleiding van een persoonlijke vete is niet duidelijk. In het laatste 

geval is dan de uitdrukking in ieder geval typisch. ( 27
). 

Tijdens de twee laatste decennia van de 18de eeuw deden zich in

!4rijpende politieke veranderingen voor, welke ook in de streek van Aarden

burg hun weerslag vonden. 

Nadat de Stalen-Generaal op 12 november 1784 de lagere besturen 

hadden ingelicht over een invasie die dreigde van de kant der Oosten· 

rijk se Nederlanden, voelden zij zich op 1 april 1785 verplicht. zich droevig 

le heklagen over de gevaarlijke beginselen van een schadelijk ongeloof en 

een ongelukkig bijgeloof die meer en meer de overhand namen. gepaard 

met een ongebondenheid in gedrag en levenswandel. waarvan zij met schrik 

het ergste voor de toekomst vreesden. 

Üp 27 november 1787 achtten zij het noodzakelijk een puhl icat ie uit 

te vaardigen ter geruststelling van de ingezetenen van de generaliteit 

tprofessie doende van de Roomsche religie, tegens de hoosaardige uit

slrooysels van hunne onmslige en muitsuglige verleiders». Op verschei

dene plaatsen, aldus de Staten-Generaal. proheerden zij hel vuur de!" 

tweedracht aan te stoken ter bereiking van hun geheime en landvcrderven

de oogmerken en zij ontzagen zich niet om onder de katholieke ingezete

nen en minder ontwikkelden, het geloof ingang le doen vinden, dat de 

meer of minden~ vrijheid van godsdienst die zij tol nu toe ha(lden ge

noten, aanmerkelijk ingekrompen en zelfs henomen zou worden. De 

(27) GA : Rcsol., 11 juli 171J3 hiz. 33ë, 5. 6. mrl. 1765 blz. 9:2 ~Lt. 



katholieken werden gewaarschuwd aan deze «boosaardige uitstrooysels:. 

niet het minste geloof te hechten en de Staten-Generaal verzekerden, dat 

zij, net zo min als de prins van Oranje, enig voornemen hadden om de 

vrijheid van godsdienstuitoefening der katholieken verder te beperken, zo 

lang deze zich als vreedzame en getrouwe burgers zouden gedragen. Nu 

werden zelfs, en dit voor de eerste keer, waaruil de belangrijkheid wel 

blijkt. de pastoors in de generaliteitslanden gelast om zowel in hun preken 

als in hun particuliere gesprekken hun parochianen hiervan kennis te 

geven. 

Wat was er dan wel aan de hand ? Naarmale de democratische 

stroming onder de patriotten in kracht won, begonnen de katholieken zich 

bewust le worden. dat uit de triomf dezer partij voor hen grote voordelen te 

behalen waren. De patriotten streden voor een groter aandeel van het 

volk in de regering en voor de gelijkstelling van alle staatsburgers in het 

vervullen van betrekkingen, althans van die van lagere orde. Het bleef 

voor de katholieken niet verborgen. dat de patriotten hun pleitbezorgers 

waren en dat zij herhaaldelijk opkwamen voor hun rechten. Vandaar dat 

zij bij de katholieken veel sympathie oogstten en de regering dit met lede 

ogen aanzag. ( 28
). 

\Vas het als gevolg van deze veranderende omstandigheden dat de 

verstandhouding in deze periode tussen de plaatselijke overheden aan beide 

zijden van de grens bijzonder goed blijkt te zijn of was het een geleidelijk 

voortschrijdend proces geweest 7 

In justitiële zaken verleende men elkaar wederzijds reeds sedert lang 

de volle medewerking en lussen de overheden was er ook op verschillende 

andere terreinen een goede vorm van samenwerking. In 1766 bijvoorbeeld 

was lussen de bisschop van Brugge en de magistraat van het Vrije van 

Sluis overeengekomen, dat in de parochies van het bisdom een collecte 

zou worden gehouden voor de katholieke armen van Cadzand, Groede ep 

JJzendijke-ambacht en dat de opbrengst daarvan door bemiddeling van 

het Vrije zou worden verdeeld, hetgeen ook in 1780 geschiedde. 

Wanneer in oktober 1783 de dreef van Aardenburg naar de Elder-

5chans moel worden beplant. worden de jonge bomen gekocht bij de ont

vanger van de kerk van Middelburg Pieler Clé en wanneer in februari 

1784 de pastoor van Maldegem F ranciscus X a verius de F onteijne zich 

over een huwelijkskwestie tot de magistraat van Aardenburg wendt. 

(28) GA : Ing. stukken, 12 nov. 1784, I npr. 1785, 27 nov. 1787 :Plakkaten, 28 nov. 
1787. 

KNUTTEL. Toestand kath., deel 11. blz. 238. 240, 242. 
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schakelt deze de hervom1de kerkeraad in om de zaak juist te kunnen be

oordelen en wordt aan de pastoor de uitslag van dit onderzoek meegedeeld. 

Op 13 januari 1785 \vas in de kreek nabij de Elderschans. die de 

scheiding vormde lussen het schependom van Aardenburg en de heerlijk

heid l\ liddelburg, een jongeling door het ijs gezakt en verdronken. Om 

nu alle moeilijkheden aangaande de jurisdictie te vóorkomen werd over

eengekomen. dat de lijkschouwing gezamenlijk zou plaats vinden. het

geen nog op diezelfde dag geschiedde. 

Toen op 22 oktober 1787 F rancies W illems de magistraat van 

Aardenburg verzocht om voor hem in l\1iddelburg in Vlaanderen le willen 

getuigen. werden daartoe burgemeester Johan Bybau en griffier Jacobus 

Vermere afgevaardigd. Een dergelijk iets was een grote zeldzaamheid. ( 2 ·J). 

In Aardenburg wordt voor hel eerst melding gemaakt van verdeeld

heid onder de inwoners in juli 1787. Toen was de magistraat verontrust 

over de vele inwoners die partij kozen of voor de prinsgezinden of voor de 

patriotten. fYlen vreesde voor een oproerige beweging. Toch bleef het er 

rustig en kon de magistraat op 12 november 1787 een felicitatie zenden 

aan de prins van Oranje-Nassau, waarin kon worden getuigd : dn alle 

de verdeeldheden die ons lieve vaderland zo verschrikhlij'k geschud 

hebben. hadden wij het genoegen de mst en eensgezindheid in onze stad 

altoos te zien aanhouden.» 

Het zou echter niet lang duren of ook Aardenburg zou zijn deel 

krijgen. zij het dat het veel meeviel. Aan de vooravond van de viering 

van de 40ste verjaardag van de prins van Oranje-Nassau vonden in het 

::tadje oproerige gesprekken plaats. Er waren toen een aantal vreemde

lingen uit Oostenrijks Vlaanderen in de stad en vooral een zekere Pieler 

van den Berge sprak opruiende taal. Zo er al sprake was van een oproer, 

wat betwijfeld moel worden, mislukte dit. doch tien dagen later werden 

de ruilen ingegooid bij schepen Johan Bybau. 

In deze lijd vestigden zich ook verscheidene pal riotten uit Vlaanderen 

in Aardenburg, in de regel nogal personen van aanzien en van de katho

lieke godsdienst. Op 11 juni 1787 kreeg Petrus Bernard Huijghe, «meda'3-

cine doeton, die zijn hul gehaald had le Leuven en overgekomen was uit 

Middelburg, lueslemming om zich le vestigen en op 27 oktober 1788 

Anthonius Franciscus Vincent Geirnaert. dokter van de academie le 

(29) GA . Re sol.. 20 okt. 1783. 23 febr., 8 mrl. 1784, 13 jan. 1 ï85, 22 okt. 17ö7. 

Vrij v. S., nr. 394. 16 febr .. 22 juli, 3. 7. 9 aug., 16 okt. 1766. 13 nov. 17RO. 
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Leuven, cl ie aldaar op 27 juli 178.J zijn hul had behaald. Eerstgenoemde 

zou later nog een rol spelen bij de overgang van hel Nederlandse naar 

het Franse bestuur. 

Op 14 december 1789 wordt gerapporteerd. dat hier sedert enige tijd 

c:·en zekere La Comple zijn residentie gehouden heeft. die verzocht om 

van de wachtrol van de Aardenburgse burgerwacht te worden afgevoerd 

omdat hij dienst had genomen onder de aangeworven militie van de 

Vlaamse en Brabantse patriotten. 

Ook onder de magistraal van Aardenburg begon zich de scheidings

lijn lussen prinsgezinden en palrialten af te tekenen. De telgen van de 

oude gevestigde regentenfamilies, die veelal met elkaar verwant waren. 

?oals Bybau. van den Broecke. Vermere en Kousemaker behoorden van

zelfsprekenel lol de prinsgezinden. de heide zich in de zestiger jaren 

aldaar gevestigde leden Pieter llochart en Johan Abraham Stroes tol de 

partiotlen. ( 30
). 

Van ernstige legensteil in gen in het besluur is niels gebleken, afge

zien dan van enkele strubbelingen. wat Pieler I lochart betreft bij ziJn 

pogingen om in mei en juni 1787 lid van de magistraal te worden en 

\val .Johan Stroes betreft om zich in 1767 te handha\'en als griffier-hono

l air. \Vel kwam men lijnrecht legenover elkaar le staan, toen in 1792 de 

magistraat zich moest uitspreken over een door de kat hol i eken ingediend 

\'Crzoek om in Anrdenburg een eigen kerk en parochie te stichten. De 

vier prinsgezinden wilden hiervan niets welen. De patriotten, ook hervorm

den, gingen er wel mee akkoord. 

Van toen af volgden de gebeurtenissen elkaar regelmatig op. 

Door de wel van 2 november 1789 waren in Frankrijk de bezittingen 

der geestelijkheid genationaliseerd en door een volgende wet van 12 juli 

1790 werden de seculiere geestelijken rijksfunclionanssen en \verden zij 

verplicht de burgerlijke eed van trouw aan het nieuwe regime af te leggen. 

Een groot deel der Franse geestelijkheid weigerde en van hen vluchtte een 

aantal naar het buitenland. Toen in hel najaar van 1792 de Fransen ond~r 
Dumouriez West-Vlaanderen bezetten. vluchtte een deel van de daar 

uilgeweken geestelijken voor het oprukkende leger verder, Gitder meer 

naar westelijk Staats-Vlaancleren. In novemher 1792 vcrschenen de eerste 

2 uit Frankrijk gevluchte priesters in Aardenburg. een uit hel bisdom 

Amiens en een uil het bisdom Le Mans. De lijd was er niet meer na'lr 

om de oude plakkaten Loe le passen en ze kregen toestemming om daar 

te vel'blijven, doch trokken weer spoedig verder. 

(30) GA Rcsol.. 19 juli, 12 nov., 1787. 7, 17 mrl. 1788. 11 jlllll 178~. 27' ult. 1788. 
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Nadat in Brugge en het Brugse Vrije op 9 februari 1793 heL decred 

werd aangeplakt. dat alle Franse priesters de stad en het Vrije hinne11 

vier dagen moesten verlaten, volgde de grote uittocht. In- Aardenburg 

kwamen er toen 22. waarvan 11 uil het bisdom Amiens. 5 uil heL bisdom 

BPam·ais. 1 uil het bisdom Boulogne en 1 uil het bisdom Blois. Ze 

wnden \'oor het grootste deel onderdak in de herberg d)e Eng eb, waar

Yan de herbergier îviax Dhalle een der yooraanstaande katholieken van 

Aardenburg "vas. Voor een aantal van hen stelde jonker Pieler de l\'lelgar, 

schepen van het Vrije van Brugge, zich borg. 

Ondertussen waren de magistraat van Aardenburg clandestien pam

rletten in handen gespeeld, een op 9 januari 1793, een «Aanspraak en 

waarschouwing aan het volk van Nederland. in naam Jer Verbonden 

BataYen lol herstel der Vrijheid in hun Vaderland», een «Waarschouwing 

aan het volk van Nederland» van het Comité Revolutionair der Bataven 

binnen Antwerpen Yan 18 januari 1793 en een (<Proclamatie van generaal 

Dumomiez aan de Bataven» die op 18 februari 1793 werd ontvangen. 

Dat allr~s droeg ertoe bij om de ongerustheid te vergroten. ( 31
). 

Begin juli 1794 groeiden de geruchten van naderende Franse troepen 

aan. Verscheidene gezeten burgers en landbouwers namen de wijk naar 

Zeeland en toen maakte het protestantse Aardenburg het mee. dat heL de 

bisschop Yan Brugge, Felix Guillielmus Hrenarl, die hel Staatse deel van 

zijn diocees nog nimmer had kunnen bezoeken. in volle vlucht mel zijn 

beste koels zag doortrekken. Vrijdag 25 juli 1794 trokken de Fransen 

definitief Aardenburg binnen. De tijd van vrijheid, gelijkheid en broeder

schap was aangebroken. 

Onder diL motto kwam op 30 april 1795 de publicatie \'iill de Stater~

Generaal. die melding maakte van het intrekken der plakkaten tegen rle 

katholieken. <aangezien hel onderscheid tusschen burger en hurger uil 

hoofde van godsdienstige begrippen in eenen vrijen slaat behoord te worden 

weggenomen>. 

Inmiddels was te Aardenburg een nieuw gemeentebestuur geïnstalleerd. 

Naa~L de ziltende schepenen werden drie nieuwe benoemd. w.o. lwee katho

lieken : dokter Pelrus Bernarel lluijghe en de handelaar Adriaan Hanssens. 

Pieler florhart werd maire en zijn zoon lsaac I )uflo 1-locharl griffier. 

( 31) GA : Uilg. slukb:n. 12. 17 rn<·i. 7 juni 17tl7, I tl juni 1767 ; Rc!<nl.. 18 juni 

1767 blz. 296-2CJ7. 3 juli. 22. 2() nov .. 3 cl .. c. 17lJ2. 10. 31 jan .. ..J, 11. 

14, 18 febr. 1793; Ing. stukken, 7. 8, CJ, 10 febr. 1793. 18 jun. 1793. 

ARICKX. Gevluchte Franse pncslcrs. blz. 5'J, r,.t.fi'i. 
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Rurgemeester Johan Bybau en de griffier Jacobus Veemere die gevlucht 

waren, werden vervallen verklaard van hun ambt. ( 32
). 

Het Vrije van Sluis werd opgeheven en Eede en Sint Kruis werden 

afzonderlijke gemeenten, in wier bestuur ook de katholieken vertegen

woordigd waren. ln 1800 waren te Eede. waar hel grootste deel der be

volking katholiek was, 9 van de 10 raadsleden katholiek en in Sint Kruis 

3 van de 10. ( 32
). 

Twee Nederlandse historici hebben hun mening gegeven over de 

toeslanel van de katholieken in Nederland in deze periode. De katholieke 

historicus pater Polman karakteriseerde het derde kwart van de 18de eeuw 

voor de katholieken als moeilijk en hard en het laals'ce als gaandeweg 

mildtr wordend. De protestantse historicus Knuttel daarentegen vond, dat 

over het algemeen in de tweede helft der achttiende eemv de toestand 

der katholieken zeer dragelijk was geworden. Hi moest toegeven dat zij 

niet met de hervormden gelijk werden gesteld en een aantal voor hen 

lastige bepalingen omtrent kerkbouw, armenzorg en bediening van ambten 

van kracht bleven. doch hun mjheid van beweging was aanmerkelijk 

groter geworden. Geen eensgezinde opvatting dus ; het ligt er maar aan 

van welke kant men de zaak bekijkt. 

De veelal ongeletterde en onbemiddelde katholieke minderheid in de 

streek van Aardenburg gedroeg zich rustig en gedwee en wachtte zich er 

wel voor om iets te ondernemen dat in strijd was met de plakkaten om 

niet uitgezet te worden en zijn bestaansmogelijkheid te zien verdwijnen. ( 33
) 

GODSDIENSTIG!IEID EN KERKELIJK LEVE"! 

Aangaande de godsdienstigheid van de katholieke bevolking in de 

streek van Aardenburg kan bij gebrek aan gegevens slechts e\Ón lip van de 

sluier worden opgelicht. Uiteraard is hel al moeilijk om een oordeel uit 

te spreken over de godsdienstigheid van een bevolkingsgroep in het alge

meen, omdat men, afgaande op beperkte gegevens, niet mag generaliseren. 

Bijzonder moeilijk wordt het wanneer er zoveel remmende factoren een 

rol spelen als hier het geval is. Men mocht zijn godsdienstigheid niel 

(32) GA : Resol.. 3 juli 1794 ; Piakkaten, 30 apr. 1795 ; ROOS. \V('reldl. en k.·rk. 
gesch .. deel I. blz. 125, 144, 150-152. 

(33) POLMAN. Kath. Ned .. deel liL hlz. 36. 

KNUTTEL. Toestand Kath .. deel 11. blz. 204. 
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uiten. 1\len leefde temidden van een dominerende protestantse bevolking 

die er aanstoot aan nam. 

Voor deze katholieken lag de zaak dan ook anders d-an voor hun 

geloofsgenoten in de Vlaamse parochies. Daar leefde men in een katho

hek milieu, waar menselijk opzicht de minder principieel gelovigen er 

meer toe bracht de kerkdiensten bij te wonen en de sacramenten te ont

vangen. Over de grens, op Staats gebied, bestond deze factor niet, doch 

werd hel legendeel juist in de hand gewerkt en dit werkte bevorderend 

voor de geloofsafval. 

Enkel en alleen de kerkgang moet voor deze in de diaspora levende 

katholieken reeds tot een bijzondere vorm van godsdienstigheid gerekend 

\\"Orden, in aanmerking nemend de verre afstanden, over dikwijls onbe

gaanbare wegen in het najaar en het winterseizoen, die door velen le 

voet moesten worden afgelegd. De opvatting van een aantal welgestelde 

protestantse burgers van Aardenburg, uit die tijd, dat het overgrote deel 

der katholieken 4-luiden zijn die dagelijks moeten werken om brood te 

hebben, die wel is waar ook eene ziel hebben, maar aan de injurien van 

de lugt meer gewoon minder objectie vinden om een halve uur gaans ztg 

ter godsdienst oeffening te begeeven» doet daar niets aan af. ( 34
). 

Een half uur gaans was de afstand voor Aardenburg, maar voor de 

mensen van de lzabellapolder (ook wel Noordpolder genoemd) en van 

Sint Kruis was de afstand eens zo ver en voor die van Onze Lieve Vrouw 

Bezuiden en Beoostereede niet veel minder. De wegen naar 1\-liddelburg 

waren zo slecht, dat men in de winter veelal niet met een rijtuig kon gaan. 

Daarentegen was de toeloop van gelovigen, met name op zon- en feest

dagen in de gunstige jaargetijden bijzonder groot. Toen zag men meestal 

de openbare plaatsen, zoals de grote en kleine markt, vol staan met 

wagens en rijtuigen van allerlei vorm, gekomen van over de grens. 

Voor 1'-1iddelburg had deze kerkgang ook nog een bijzondere economi

sche betekenis. I-Iet was een Lijdperk van herleving. Handel en nering 

waren hier in de tweede helft der 18de eeuw groot, doordat de ter kerke 

komende katholieken van over de grens de nodige voorraden insloegen 

voor hun huishouden of hun hofstede. Vooral brood, vlees en spek werden 

g-ekocht. Op het platteland was het namelijk het gebruik om daar waar 

men de kerk bezocht voor of na de dienst zijn inkopen te gaan doen en 

terwijl de vrouwen hun inkopen deden, bezochten de mannen dikwijls de 

herberg of de ambachtsman. Dit bracht l'-1iddelburg welvaart. 

(34) GA : Stukken kath., I S<'pl. 17WJ. 25 juli 1702. 

rm : nr. F 2. apr. 1792. 
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Tol aan de Franse omwenteling bestonden er te Tvlidddhurg ver

scheidene grote en fraaie winkels in kruidenierswaren, laken- en stoffe

goedt·ren. die goed van voorraden en keuzemogelijkhedeu voorzien waren, 

ttrwijl ook de schoen- en kleermakers, schrijnwerkers, mr>lselaars en 

smeden van de gunstige omstandigheden profiteerden. 

Naast de kerkgang als een uiting van godsdienstigheid, was er dus 

deze t~conomische en sociaal-reerealieve bijkomstige reden die ze bevor

derde. ( 3
"). 

Verreweg cle meeste katholieken in de streek van Aardenburg be

zochten op zondag de kerk van J'VIidclelburg. De bewoners van I-leille 

gingen er natuurlijk naar toe, omdat ze daar wij dicht hij woonden. 'lr> 

weigerden zelfs de kerkerechten te Aardenburg te betalen, (laar volgens 

hen Heille onder f\1iddelhurg hoorde. De weinige hervormden die in 

Heille woomlen hoorden kerkelijk onder Aardenburg, maa1 omdat de 

katholieke kerk door de overheid niet werd erkend hoorden de katholieken 

daar du~ ook tol het kerkelijk gebied van Aardenburg tm waren dus tot 

betaling verplicht. 

Slechts weinigen van de bewoners van de polder Bewestereede 

Benoorden St. Pielersdijk maakten gebmik van de kerk van Sluis. niet 

alleen vanwege de moeilijkheid om de stad binnen te komen of te verlaten 

omdat de poort onder de kerkdienst van de hervormden e11 's middags 

van 12 tol 1 uur gesloten was, maar meer nog vanwege de stuiver die 

iedere persoon die op zondag de stad binnenkwam aan de poort moest 

betalen voor de armen. Men ging daarom I i ever nadf l'vliddelburg. 

Enkelen. maar dan ook weinig ingezetenen van Sint Kruis maakten 

gebruik van de kerk van Sint l'VIargriete. terwijl die van de lzahellapolder. 

t\ardenburg, Den Biezen en Sint-Baafs. het grootste deel van de bewoners 

van Beoostereede en van Sint !\.ruis en een deel van d1e van Onze Lieve 

Vrouw Bezuiden naar f\'liddelburg gingen. !let overige deel van deze 

laatste plaatsen ging naar Sinl Laureins. met name de men~en uit de 

Oosthoek, voor wie het ook dichterhij lag. 

In 1702. toen er een dam over de Linie was gelegd, was zelfs voor 

de bewoners van Oosthurg en Bakkerspolder de kerk van i'liclclelhurg de 

dichtsthijzijnde katholieke kerk en ging ook de commies van Bakkerspolcl?r 

naar Middelburg ter kerke. Van Aardenburg I iep er een speciaal kerke

pad langs de Elderschaos en Ydewalle naar Micldelhmg. (~ 6 ). 

(35) DE POTTER F~ BROECKAERT. i\·l;d,l"lb .. hlz. 21-26. 

BB ; nr. F 2. apr. 1792, 17 juli 1792. 

(36) GA : Uitg. stukkPn, 6 sept. 17()0. 

BB : nr. F 2. O)>jPc:lien apr. 17CJ2 <'11 1\Pnnlw. ohjccli<'n npr. 17CJ:2. 
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D<' oud <' ho<'W' Ycl""'a ll <' cli <' cl<' kotho li <' k<'n u il .'\ a rrl <'n hur~ . ~ int Krui ; en nmli~v<'nr! ,, 

pnlcl<'r' nHH'>k n Jlil><<'rr·n \\'annP<'r z ij naar i' l id cklhur~ ter b ·rk<' l!ill;:'<'ll <' 11 \\' ilMI.1nu> 

nn k <'<' n kC'rk rpa rl n ilnr i' I icl ciPI h11rv I iPp . 

Gelukt e h e l aan pastoor Cerardus l)c Rij ck va n S in t Laurc ins in 

1742 ni e l om toestemmin g le krij gen d e zie lzorg uil le oefenen op een 

d eel va n h e l geb ied va n Midd elburg e n werd dit h <· m ze lfs l>ij d ec red 

van 18 a u gustu s 1 7/~8 uitdrukke lijk door d e bi ssc ho p Vi lll F~ru gge \'C r 

bod en , in 176'-1 wa~ d e toes lanel ve ra nd e rd . T oen bes loo t mgr. Ca'imo 

om (Ie wijk Oosth oek voo rl opig ond e r te bre ngen bij d e parochi e 5inl 

Luurei ns, zoda t de ka th o li eke bewo ners va n d ie vvijk hun lo('v lu cht k o nd ~"n 

ne me n lol d e pastoor a ld aar voo r d e bedi en ing van d e sacra nwnlcn a ls 

tot hun eigen pastoor. D e bissc hop had d aa rbij in ac ht genonwn d e gro te 

la:;l di e d e mi sionari s van Midd elburg lc dragen har! in he t bedi e nen 

, ·an zo 'n uitges trekt gebied e n d e grote a lsland di e d e Oosthoek van 

Middelburg verw ijderd was. D oor di e grote a tslund hadden d e bewoners 

daar d e sacrunwn tcn dikwijl s moelen ontberen . omdat ze ni e l t ijdig bedi end 

kond e n worden . 

Üp 29 juni 1764 vroeg d e pas too r va n c inl I a urei ns, Anloni u s G lorie . 

aan h el kap itte l van S inl Baa fs te Cent o m een loc lage voo r d e zi elzo rg 

ond er d e ka th oli eken a ld na r, om d a t zo sc hree f hij , ie nlilnd di e werkt zi jn 

loon waa rdi g is e n door een zekere subsidi · d <' las l f•n h e l w erk o p d e 

jui.l e w ij ze be loond wo rd e n. 
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De Oosthoek was een halve mijl van Sint Laureins verwijderd en 

op Staats gebied gelegen. Het telde minstens 50 kommunikanten die voor 

het merendeel erg arm waren. De wegen waren er moeilijk begaanbaar 

en van Lijd tol Lijd werd de pastoor er blootgesteld aan beledigingen van 

niet-katholieken. 

Terzelfder tijd deed ook de pastoor \'an Sluis, Dingeman Sagers, een 

verzoek aan het kapittel. Daarin zette hij uileen hoe hij grote uitgaven 

moest doen voor het bezoeken van de katholieken die in het land van 

Cadzand woonden, welke uitgaven steeds herhaald moesten worden. 

Om aan hen de sacramenten te kunnen toedienen moesten soms drie of 

meer mijlen worden afgelegd, waarbij de pastoor zich bloot stelde aan 

het gevaar dat hij ontdekt zou worden en dan 100 dukaten zou moeten 

betalen, nog daargelaten de beledigingen die hij daar soms moest ondl"r

gnan. De pastoor voelde het als een niet minder zware last dat hij dikwijls 

drie kwartier ver naar de Bewestereedepolder moest gaan om de sacramen

ten toe te dienen aan de katholieken aldaar, die niet weinig in getal waren, 

doch die hem niet als hun pastoor erkenden. Ook hij vroeg een toelage 

als enige troost voor dit zware werk. 

l-Iet kapittel van Sint Baafs Le Gent, als heffer van de Lienden in 

deze streek. beslistte gunstig op deze verzoeken en beslm.t op 31 augustus 

1764 f: 10,,.........,,,........., beschikbaar te stellen voor de heren geestelijken die hier 

dienst deden op Staats gebied, te verdelen naar goeddunken van de 

bisschop van Bmgge. 

Een en ander deed zich voor tijdens het pastoraat var1 Comelis 

Massot toen Joannes Glorie missionaris was en deze, doordat de pastoor 

zijn geestelijke taak wat gemakkelijk opnam, overladen werd met \verk. (ai). 
Een voorbeeld waarin de kerkgang als een vorm van godsdieJ,stigheid 

tol uiting komt is het geval Anna Montens. Dit weeskind, dat vanwege 

de «i~oomsgesinde diaconie» van Aardenburg aldaar was uilbesteed bij 

meester Arens, was in mei 1771 vandaar weggelopen naar haar zuster 

Jacoba, die in dienst was bij Ladewiek l\1oerloose te Bmgge. Ze ver

klaarde daar, dat ze liever al bedelend door het land zou trekken, dan 

terug te keren naar Aardenburg om sleeels maar te moelen werken en 

wel slagen maar geen eten te krijgen. I-laar zuster wilde haar echter met 

gt>weld doen terugkeren naar Aardenburg om daar een regeling te treffen, 

(37) RG : Bisdom Gent, nr. K 9020. 29 juni, 12 juli 1764. 
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maar dat wilde ze niet, en toen ze hoorde. dat Moerloose een brief ge

schreven had naar diaken Pollet om haar te doen terugkeren. was ze 

zonder nog een woord te spreken weggegaan. 

Nog in 1775 was ze niet teruggekeerd en ze weigerde nog steeds. 

omdat ze vreesde dat men haar daar zou houden. Ze zei dat ze liever 

zou sterven dan terug te keren naar meester Arens. omdat ze daar op 

zondagen en heiligendagen tin en koper moest poetsen en de mis niet 

mocht bijwonen. Ladewiek t'--1oerloose verzocht toen om haar van de zorg 

der diakonie te willen ontslaan en haar kleren terug te geven. ( ~ 8 ). 

De vastenwel zoals die toen gold lijkt bijzonder streng. Men moet 

t"chter wel bedenken dat ze voor de veelal arme katholieken van toen niet 

zo zwaar woog. omdat de meesten toch niet geregeld vlees of vis op tafel 

kregen. Als algemene regel gold. dal men zich moest beperken in het 

eten en geen vlees en eieren mocht nuttigen. 

In zijn vastenbrief van 30 januari 1749 gaf bisschop De Castillion 

van Brugge als zijn mening, dat een strenge vasten zeer noodzakelijk was. 

Nochtans diende er van de andere kant aandacht te worden geschonken 

aan de grote armoede van het merendeel der gelovigen, de duurte van de 

boter en andere levensmiddelen en het groot aantal zieken, voomarnelijk 

onder de armere bevolking van het platteland. 

Bisschop Brenart geeft in zijn vastenbrief van 14 februari 1778 een 

markante schildering van de vasten zoals zijn beminde diocesanen die 

zagen. Is er iets, zo roept hij uit, dat heden ten dage meer gevreesd en 

minder onderhouden wordt clan de veertigdaagse vasten '( .lvlen ziet hem 

als een droeve en lastige tijd ; men schroomt hem als de vijand der ge

zondheid. Zo haast die tijd begint te naderen lelt men de dagen en de 

uren. niet uil een vurige begeerte gelijk eerslijds de eerste chrislenen 

deden. maar uit schrik en vrees. l'vlen is nog niet aan hel begin toe of men 

wenst reeds het einde. Gij hebt ondervonden. zegt gij. dat hel vasten u on

gemak doet ; gij wordt flauw en week ; gij kunt niet slapen ; gij hebt hoofd

en maagpijn ; gij zegt, dat het vasten u hard valt en (lat het pijnlijk is. 

aldus de bisschop, vandaar dan deze hrief tol opbeuring opdat gij de 

vasten zoudt onderhouden . 

.Jaarlijks werd door de bisschop een algemene dispensalie verleend. 

die in de .vastenbrief werd bekend gemaakt. Deze was niet ieder jaar gelijk. 

doch verschilde al naar gelang de tijdsomstandigheden. 

Onder bisschop De CasUilion mochten in 1747 en 1749 heel de 

vasten door zuivel en eieren gebruikt worden hehalve op aswoensdag en 

(38) GA Ing. stukken, ~3 mei 1771. 9 juni 1775. 
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goede vrijdag. Üp paasavond mochten wel zuivel producten maar geen 

eieren worden gebruikt. GesmolLen vet mocht niet gebmikt worrlen op 

woensdag, vrijdag en zaterdag en gedurende de goede week. Bouillon 

was in 1747 niet, in 17-19 wel toegestaan. In 1748 mocht men, te beginn~n 

met de eerste zondag van de vasten lot palmzondag, op zondag bij mid

dag- en avonelmaal en op maandag, dinsdag en donderdag bij het middag

maal vlePs eten. Op die dagen mocht men dan echter geen vis gebruiken. 

Onder bisschop Brenart was in 1778 de dispensalie-regeling nageno~g 

gelijk aan die van 1747, alleen was hel elen van eieren nu ook verbodf:'n 

op de eerste vier dagen van de vasten en op de quatertemperdagen. In 

1789 was hel weer geoorloofd om op zondag meermalen en op maandag, 

dinsdag en donderdag alleen 's middags vlees te eten. Vis en vlees eten 

op p{•n dag was loen een zware zonde en bouillon werd gelijk gestelcl mel 

vlees. \'oor het overige waren in 1789 de dispensaties gelijk ann die van 

1778. 

\Vanneer men in 1789 van enige dispensalie wilde genieten, moest 

men iedere dag driemaal het «onze vader» en het «wees gegroet» bidden 

ter nagedachtenis aan hel hitter lijden van de zaligmaler of !Jij gebreke 

daarvan aan het einde van de vasten een «pennissie-schelling» ge,•en 

\'OOr de armen. !\!en kon die in de armen hl ok doen. e9
). 

Hoewel niet is na te gaan of deze vastenwet in het algemeen door 

de Staatse katholieken werd nageleefd. zou men aan de hancl van het 

volgencle geval loch kunnen opmaken, dat dit zeker in christelijke milicu's 

wel het geval was. 

De predikant van de \Vaalse kerk van Aardenhurg, Nicolas Chalairf', 

had een rooms-katholieke dienstbode die sterk gehecht was a<ln de voor

schriften van haar kerk en aan de wetten van haar geestelijke overheden. 

Zij zou de vastenwet willen nakomen, doch hevoncl zich lichamelijk en 

zedelijk in de onmogelijkheid om deze plicht te vervullen. Het meisje 

was sedert drie jaar getroffen door een heupjicht. waardoor ze bijna niet 

kon lopen. Alle dokters van het ziekenhuis van Gent hadden zonder succes 

geprobeerd haar te helpen. Sedert zes maanden had zij nu de vierdaags!" 

koorts, waaraan alle gebmikte genet>smi<ldelen nog mets hadden kunnen 

veranderen. I-laar henen waren lol aan de knie gezwollen en schenen haar 

met waterzucht te bedreigen. 

(39) rm : Acta, nr. 13 59. vastenbrief van 28 jan. 1747 hij fo. t2vo. van 8 f<'hr. I:-48 

bij fo. 91 vo. van 30 jan. 1749 hij fo. 193vo : nr. 11 :·o. vasLPnbrid van 

14 febr. 1778 bij blz. 229 ; nr. l\ 78. vastPnhriPf van I ti fphr_ I :-8ll hij fo. 

19vo. 
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In deze droevige omstandigheden wendde de preelikant <:ich op 

...J februari 1738 tol de bisschop van Brugge om dispensatie te vragen van 

de va:;lenwel wegens dil samenstPl van ziekten. waarvan volgens hem de 

minste rePels voldoemie zou zijn om dispensatie le Vl'rkrijgen. 

Bisschop van Susleren anh.voordde reeds de volgende dag, dat de 

katholieke kerk een moeder was vol van tederheid en zij gaarne haar 

school van genade opende voor haar zwakke kinderen, hen ontheffend van 

de vastenwel wanneer dil noodzakelijk was. Dit voorbeeld volgend slonel 

hij toe dat de zieke de raadgevingen van de dokter mel hetrekking tot 

het vasten gedurende de komende vastenlijd kon volgen. 

Tekenend voor de verhoudingen en hel mildere klimaal in die tijd 

is de correspondentie lussen deze hervormde predikant en de bisschop 

Yan Brugge. De predikant spreekt van de diepste eerbied die hij voor 

de bisschop heeft. die met zoveel eer de roem van hel bisschopsambt in 

stand houdt en over de chrislelijke liefde die al onze daden bezielt. 

leiwijl de bisschop op de zeer voorkomende brief antwoordt. dat hij uit 

de grond van zijn harl verzekert de predikant Ie zullen helpen wanneer 

hij hem met iets van diens! kan zijn. ( 40
). 

Een typisch geval van godsdienstigheid, dat echter voor de helrok

kenen ernstige gevolgen had. mag hier niet onvermeld blijven. 

Op de feestdag van J'.1aria Hemelvaart. 15 augustus 1765, hadden 

twee katholieke inwoners van Aardenhurg. Pieter Frederiks en 1\laria 

Kerkhove, die bij .Jan Pistoor inwoonden, voor iedereen zichtbaar, vasl

€;emaakl aan een kruisbalk voor het venster. een krans van groen en 

bloemen met een lintje versierd en daarin een Mariabeeldje opgehangen. 

Verscheidene personen, ook protestanten, hadden dil gezien. doch klaar

blijkelijk had niemand daar aanstoot aan genomen. 

Ruim twee maanden nadien echter was dil burgemeester Jacobus 

Chrisliaansen ter ore gekomen en deze was er over verontwanrdigd, dal 

zij dit hadden durven doen <tot blaam en genoegsame laster van onsen 

~Jodsdienst en storinge onser goede gereformeerde horgers en ingezetenen.» 

!lij was van mening, dat dit mei opzet gedaan was lot <hoon en laster 

van onsen godsdienst>. Er werd een hijzondPre zitling van hel schepen

college belegel om enkele omwonencle llllrgers over de [opdracht van het 

geval le horen. 

In de namiddag van 21 oktober 1765 verschenen een viertal her

vormde burgers voor de rnagislraal, die elk afzonderlijk werden binnen

gelaten om gehoord Ie wordt~n. Alle vier : Pieler Hochart f's. Thomas. 

I 40) BB : nr. F 2. ,1 <'n 5 f,.J,r, 1738. 
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Pctru s cl ,. Graa r <ie jon!-'e . <Ie h11i smH1w ,·an Jan Sm a llegank en f\ broh a m 

du J)oi,; ,·erkl a;m! <' n <l a l zr· toen op ,·e rs r hill cnctc lijd en ,·oor hel venster 

,·a n de ho \"C'Ilka mer ,·a n .Ion Pi sloor's hui s di e kr a ns hadden zien hangen . 

\Yoa rin ze wel cl <' gedaa nt e van een poppetj e gemct' ncl hadden te zien , 

i'O nflr' r c\' t'/1\\T I <lann1il Ie klllliJ eiJ opmaken dal dil een l''brii!l ;t' c' lclj e was 

!_!(' \\'f'es l. 

D aa rop werd en ook Pieler rre<lcrib m 1' lario Kerkh a ve al ,; nw cl e 

ian Pb i oo r t' ll z ijn n ou,,· o p h el ma tj e geroepen. ~!a ri a Kerkh on ' \ ' l'r

klaa r<l l' ria l er iiHit ·rcl aad een krilll :i gehan gen hacl . gema a kt YEl n bl oemen 

nw l ee-n lirilje /OrH it ·r meer l' n d<ll di e !-'e rnaakt wa:; door cl,, meise laars 

<ll e gewerkt harlei en aan d e herlw rg \ ' <l il r:"rnnci, ,·an de c;Leene. D ie krnns 

' ' '" ' !war o pgedra ge n op 0laria H enwl,·aarl sclag omel a l he t loen haar na am

rlag \\·as. Uit wa s in l7rankrijk al gemeen gehruik clijk . D <tar gaven cl e 

:nann e r1 hun n ou\\·en en de \TOtt\\ 'C il htlll lll illlllc'll op de naa mdag ee n 

kmn s. 

O ok .lan Pi , loor en zijn \'rouw ,.r, rkloi!rd <' n . ebt ze wel ee n km:ls 

haclcl r'n gez ien cloch all ennin sl d aa rin de gecl oo nt e \ ( 111 een l''lnri a hee ldje 

hadd en kunn en ontd Pkken . Pi eler Frcflcrik , w rsch cen nicl. 

Ondertu ssen had de rnagi, lraal OIJt clck t. dat Pi ct er Frcdcriks en 

0 bria Kerkh ave geen vergunnin g hoeid en om in Aard enburg te mogen 
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wonen. Toen deze laatste na het verhoor dan ook geen verklaring van 

goed gedrag en een trouwbrief kon overleggen, kreeg de griffier opdracht 

om een brief le schrijven, waarin hen werd aangezegd ,dat ze vóór de 

volgende dag 's middags om twaalf uur meilerwoon uit de stad en het 

schependom hadden te vertrekken. Die brief werd aan 1viaria Kerkhave 

le< hand gesteld met de ernstige vermaning daaraan gevolg le geven, 

want anders zou straf volgen. Ook Jan Pistoor kreeg een ernstige berisping 

omdat hij vreemdelingen geruime tijd onderdak had verleend zonder 

,-ergunning tot inwoning aan de magistraat te hebben verzocht. I-lij kreeg 

levens de aanzegging, dat wanneer zulks in het vervolg nog zou plaats 

\'inden, hel hem op dezelfde wijze zou vergaan. ( 41
). 

Wat het missiewerk betreft : hierover zijn wij ingelicht door bisschop 

Oe Casuilion van Brugge. In zijn verslag van 28 mei 1753 aan paus 

Benedictus XIV zegt hij onder meer, dal het gebied van zijn bisdom dat 

over de grens was gelegen voor hem nog steeds niet toegankelijk was. 

De beide seculiere priesters die er waren in Sluis en lJzendijke en 

die op het gebied van de Verenigde Provinciën geboren moesten zijn, 

voltrokken de heilige handelingen in hun kerkschuren met open deuren 

en konden daar de overige zielzorgelijke functies vrij uitoefenen. Daar

huilen echter moesten ze de sacramenten meeï in het verhorgene toe

dienen, niet alleen aan de inwoners van die steden, maar ook aan de 

talrijke katholieken die in alle richtingen verspreid woonden. Sinds 1745 

mochten ze nu echter aan hen die met de protestanten samenwoonden 

of ziek in de hospitalen lagen de sacramenten toedienen en dil krachlens 

C'en nieuw en zeldzaam privilegie van de Staten-Generaal, mel die!.l. 

verstande echter, dat alle toegang tol veroordeelde misdadigers uilgesloten 

\V as. 

De Middelburgse missionaris, die in de aaugrenzende plaatsen de 

sacramenten toediende, zou niet gevrijwaard zijn gebleven van de boeten 

die uitgevaardigd waren legen hen die bij het uitoefenen van een of 

andere herderlijke bediening op Staats gebied zouden worden gegrepen, 

al~ hij niet op listige wijze de welwillemlheid had welen lc verkrijgen 

van de ijverig wakende beambten en hen er niet loe had kunnen over

halen om te doen alsof hun neus bloedde. 

Ten tijde van de bezelling door de Franse troepen was er veel waak

zaamheid nodig om te zorgen dat er geen al te vrijmoedige aanslag werd 

gepleegd op de uitoefening van de godsdienst. waarnaar inderdaad enige 

(41) GA : Rcsol.. 21 okt. I ï65, blz. 14-1-145. 
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orJwschaamde ijveraars hun handen schenen uit te strekken. Zij loonden 

immers hun gevoelens al Ie openlijk. aldus de bisschop. ( 42
). 

Inderdaad was de bezelling in 1747 door de Franse troepen tijdens 

de Oostenrijkse Successie-oorlog van 1744-1748 een moeilijke periode, 

r.iet alleen door de zware lasten van leveranties voor de troepen, maar 

ook omdat de Fransen dwang uiloefenden op de katholieken. die hun 

sympathie hadden legenover de protestanten. om hun gezag te erkennen. 

Dit hield het gevaar in dat zij na het vertrek der Fransen door het Sta<tts 

hestuur als collaborateurs zouden worden aangezien en dat als gevolg 

daarvan weer maalregelen legen hen zouden worden genomen. Gelukkig 

viel dit nogal mee. ( 4
'
1

). 

De missionarissen gingen dus geregeld naar Staals gebied om de 

daar wonende katholieken te bezoeken en de sacramenten der sten·enden 

toe te dienen. Zij gingen gewoonlijk gekleed in burgerkleren. Zelfs 

pastoor l\1assot was dikwijls in lekenkostuum gekleed. omdat hij. zoals 

hij tegen de deken, Jacobus Blomme, pastoor van Adegem en later van 

Eeklo. hij de kerkvisitatie op 9 jul i 1754 verklaarde, geregeld naar Staats 

gebied ging om de sacramenten toe te elienen aan de katholieken die 

daar woonden, maar ook om andere diensten te verrichten die tot zijn 

amht behoorden. In de eerste maanden van 1741 ging hij bijvoorbeeld 

voor vier dagen naar Brugge, Sluis en Aardenburg voor zakelijke aange

legenheden. De kerk van l\1iddelburg had namelijk ook op Staats gebied 

gronden liggen. 

Bij dezelfde kerkvisitatie constaleerde de deken vol lof. de ijver 

waarmede de missionaris, kanunnik .lacob de 13ouck. zijn taak waarnam 

en de katholieken over de grens bezocht. waar hij ze door zijn persoon

lijke opwekkingen en zijn voorbeeldige rnanier van leven ten zeerste sticht

[(, zo zelfs dat hij een voorbeeld was voor de prole~tanten. 

Hielden de inwoners van ]\'liddelburg en lleille allen hun pasen. 

dil kon niet altijd gezegd worden van degenen die in de meer afgelegen 

plaatsen op Staals gebied temidden der prolestanten woonden. Wanneer 

kanunnik de Bouck echter hoorde dat er enkelen niet aan hun verplich

tingen van in de paastijd te biechte en te kommunie te gaan hadden vol

daan. bracht hij ze een bezoek. liet niet na hen hierop te wijzen en daur 

ze niet gedwongen konden worden, spoorde hij ze aan na een broederlijke 

vermaning om alsnog daaraan te voldoen. 

( 42) CORNELISSEN. G<'nlsche en 13rugschc bissch .. in A.Z.G. I <)3(), ),Jz. l"iï-138. 

( 43) VERSCI-IELDE. Gesch. !'-1id .. blz. 137. 

GA : Rcsol.. 17 apr. 1747 c. v. 



Ook zijn op,·olger Joarmes Glorie was zeer ijverig. I lij moest daar

enhoven naast zijn taak als missionaris in een moeilijk en uilgestrekt 

n'iissiegebied. doordat de pastoor zijn géeslelijke Laak vrîj gemakkblijk 

opnam. ook dikwijls de preken in !vliddelburg verzorgen en was daartoe 

door zijn drukke werk niet altijd in slaat. Nadat de pastoor in de zeventiger 

jaren door ziekte werd getroffen, moest hij nagenoeg de gehele lasl van de 

parochie en het missiegebied drageiL 

Sinds in 1737 de functie van missionaris voor het Staatse gebied en 

rtie van kanunnik van :1'-liddelburg verenigd waren, was de financiële 

toeslanel van de :'- liddelburgse missionaris er veel op verbeterd. Nu had 

hij een vast inkomen dat \Tij behoorlijk was en wellicht heeft dat er ook 

wel loe bijgedragen, dat zulke goede krachten voor het missionaris-ambt 

konden \Vorden aangetrokken. 

Jacobus de Bouck ontving 200 gulden als kanunnik en had vrij 

wonen in een huis dat aan de kerk van l'vliddelburg toebehoorde. Daar

naast ontving hij nog de 50 gulden die het kapittel van Sint Baafs te 

Gent beschikbaar stelde voor de bediening der katholieken van Staals 

gebied. Verder hield hij nog een soort collecte onder deze katholieken, 

waarvan hij de opbrengst zelf mocht houden en kreeg hij een derde van 

de begrafenisdiensten \'an hen die begraven werden uil de stad j\·liddel

burg en uit Heille voor zijn assistentie hij de uitvaartdiensten. 

Tijdens het pastoraat van Michael Ghesquiere werd de financiël.~ 

kanl van het missionarisambt nog gunstiger. ( 44
). 

W ut de kerkdiensten en godsdienstplechtigheden betreft : op zondag 

was er een vroegmis en een hoogmis. Normaal moest daäfin worden ge

preekt of de grote catechismus uitgelegd, maar tijdens het pasloraal van 

Cornelii> Massol werd dit nogal eens overgeslagen. \Vanneer de pastoor 

het niet deed werd het meestal gedaan door kanunnik de Bouck, die zeer 

ijverig wus in het preken en in hel geven van catechismusonderricht en 

na diens dood door kanunnik Glorie. 

Bij de kerkvisitatie van 23 mei 1765 was deken Blomme van mening, 

dat de pasloor niel genoeg ijver aan de dag legde len uanzien van het 

preken. !lij had gehoord dat er veel zon(lagen voorhij gingen zonder dat 

er werd gepreekt. In 1767 en 1771 vermeldt deken Blomme dat de pastoor 

maar een of tweemaal per maan(! scheen te preken, maar op iedere zondag 

dal hij het niel deed werd hel door kanunnik Glorie gedaan, die in heide 

diensten ofwel pn~ekte ofwel de grote catechismus uitlegde. Zowel de 

(44) RG Kerkarch. Eeklo. nr~. 5, h, 8, 11, visilotie f:vlid.; Kc·rkurch. :--lirl .. nr. 5tbis, 
hlz. IG3. 
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pastoor als de kanunnik hielden in beide missen dezelfde preek, omdat 

het loch andere gelovigen waren die elk van beide diensten bezochten. ( 15
). 

In de maand juni 1768 bracht mgr. Caïmo, bisschop van Brugge, 

een visitatiebezoek aan Middelburg. Bij die gelegenheid werd er ook 

gesproken over het preken en het calechismusonderricht. De bisschop droeg 

toen aan onderpastoor Glorie op om iedere zondag aan het volk de cate

chismus uit te leggen. Aangezien dit voor hem zeer moeilijk was, nam 

de pastoor op zich dit voor een jaar te doen. 

In die tijd werd. om beurten door de pastoor of door de missionaris, 

om de veertien dagen en soms iedere week gedurende een uur in de 

eerste mis en in de hoogmis catechismusonderricht gegeven of gepreekt. 

Daarnaast werd iedere zondag en iedere feestdag na het middageten 

gedurende een uur de kleine catechismus uitgelegd voor de kinderen en 

vanaf de eerste zondag van de vasten lol pinksteren was er in de week 

op maandag, woensdag en donderdag, iedere morgen catechismusles van 

zeven uur lol half negen. De pastoor was ervan overtuigd, dat voor hem 

en zijn onderpastoor de klacht van het concilie van T rente : «:De kinderen 

vroegen brood en er was niemand die het voor hen brab, niet van toe

passing was. 

De pastoor was er zich ook van bewust. dat de missionaris er voor 

moest zmgen, zijn werk prijzenswaardig en mel onvermoeide ijver, ver

standig en met ernst te doen, om zich niet bloot te stellen aan gelach 

en bespotting zowel van zijn parochianen als van rle protestanten, die 

dikwijls uit nieuwsgierigheid kwamen rondneuzen en wanneer er mistoe

standen waren, dit ook van de katholieken hoorden. ( 16
). 

Reeds van ouds kende men in Midclelburg bij de begrafenissen, af

gezien van begravingen van kinderen, 5 verschillende uitvaartdiensten. 

Deze golden zowel voor de parochianen van Middelburg als voor de 

katholieken van het missiegebied. Alleen was er dit verschil, dat bij die 

voor de katholieken van het missiegebied het deel voor de onderpastoor 

verviel. 

Sinds 1737 kreeg de kanunnik-missionaris de helft van de vergoeding. 

Daarnaast had hij ook nog~ na aftrek van het deel voor de koster, de 

helft van de jaarlijkse recommandatie, d.w.z. van hel afroepen van de 

overledene tijdens de kerkdiensten voor wie het gebed werd verzocht. 

( 45) RG : Kerkarch. Eeklo, nrs. 5. 6, 8, 9, 10. visitatie !'-'lid. 

(46) RG : Kerkarch. Mid .. nr. 79. 4 mei 1769 
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De tarieven voor de drie bijzondere diensten waren voor de Staatse 

katholieken als volgt. 

begrafenis 

waslicht 

hvee koorzangers 

roedrager 

jaarlijkse recommandatie 

lolaal 

hoge dienst 

!: 2.10.0 

- 1. 9.4 

- 0. 2.4 

- 0. 2.4 

- 0. 6.8 

!: 4.10.8 

Hiervan kreeg de missionaris wegens : 

de helft van de dienst 

de jaarlijkse recommandatie 

!: 1. 5.0 

- 0. 2.6 

E 1. 7.6 

middeldienst 

!: 1.10.0 

- 0.18.4 

- 0. 1.2 

- 0. 1.2 

- 0. 6.8 

!: 2.17.4 

!: 0.15.0 

- 0. 2.6 

E 0.17.6 

lage dienst 

!: 0.13.4 

- 0.18.4 

- 0. 0.7 

- 0. 0.7 

- 0. 6.8 

!: 1.19.6 

!: o. 6.8 

- 0. 2.6 

E o. 9.2 

Wanneer iemand met een hoge of middeldienst begraven werd. 

bestond ook nog de mogelijkheid om, als men diL verzocht, het lijk aan 

huis te laten afhalen. Bij de katholieken van Staals gebied kon dat na

tuurlijk niet van huis af gebeuren, omdat men daar in de kerkelijke ge

waden niet mocht komen. Toch werden ook zij afgehaald en wellicht is 

men dan tot bij de grens gegaan, d1e niet ver van de kerk van Middelburg 

verwijderd is. 

Voor het in hal en moest extra worden betaald en ieder die daarbij 

assisteerde kreeg zijn deel. Aan het inhalen namen aanvankelijk deel : de 

pastoor, de missionaris. de koster die de klok moest luiden, de roedrager. 

de twee koorzangers ( coralen genoemd) en de l wee V aandragers. De 

vergoedingen hiervoor waren als volgt. 

Voor de pastoor 

voor de missionaris 

voor de koster 

voor de roedrager 

voor de twee vaandragers 

voor de twee koorzangers 

5 

!: 0.5.0 

- 0.5.0 

- 0.3.4 

- 0. 1.4 

- 0.2.4 

- 0.1.2 

!: 1.8.2 
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'.J\1 al hel waslicht betreft : voor een hoge cliensl werd er 9 pond 

gebruikt. waarvan 6 kaarsen van een half pond rond de baar en 6 op hel 

allaar en verder 3 pond offerwas. Voor een middeldienst en een lage 

dienst was dil 5 pond waarvan --1 kaarsen van een half pond aan de baar 

en 4 op het altaar en 1 pond offerwas. Aarwankelijk werd hel waslicht 

gerekend aan 22 stuivers het pond. doch later werd geen vast bedrag 

bepaald. maar werd. kennelijk vanwege de schommelingen in de prijs. 

het waslicht berekend naar de prijs die er in de winkel voor moest worden 

betaald. 

Door de uitbreiding die gaandeweg aan de opluistering van de 

diensten werd gegeven werden ook de kosten ervan hoger. 

ln de zeventiger jaren werd het aanlal koorzangers uitgebreid van 

2 lot 3. kwam een nieuw orgel in gebruik en werd hel aantal kanunniken 

uitgebreid. Voor de koorzanger kwam er dus 7 groten bij. De organist 

kreeg voor hel spelen van een hoge· dienst en het zingen van de \'igiliën 

10 schellingen. voor een middeldienst 2 en voor een lage dienst 1 gulden, 

en voor de opluistering van de inhaling 10 stuivers. Wanneer de inhaling 

geschiedde door het gehele koor kreeg iedere kanunnik 5 schellingen en 

wanneer huiten de missionaris een der andere kanunniken assisteerde als 

diaken of subdiaken en hij hel zingen der vigiliën ontving hij daarvoor 

10 schellingen wanneer hel een hoge dienst betrof en 5 wanneer hel een 

middeldienst was. 

Naast deze drie IIÎtvaartdienslen waren er nog begravingen met een 

gezongen en een gelezen mis . 

. Een gezongen mis waarbiJ 4 kaarsen werden gebmikl. elk 2 aan de 

haar en aan het altaar mel wal offerwas, kostte E 0.16.8. Daarbij kwamen 

nog de kosten van 1 stuiver voor ieder van de koorzangers en 2 stuivers 

voor de roedrager en later E 0.2.4 voor de organisl. Daarnaast kon men 

de jaarlijkse recommandatie laten doen tegen E O.ó.8. 

Een begrafenis mei een gelezen mis waarbij «twee keirskens op den 

oulaer en twee aen de haere» en wat offerwas werden gebruikt. koslle 

E n. 10.0. {'17
). 

Tijdens de kerkdiensten gingen cle kerkmeesters rond met de schaal. 

De giften die hierin werden gedeponeerd waren besternel voor hel onder

houd van de kerk, evenals hetgeen in de offerblokken werd gedaan. die 

ook door cle kerkmeesters werden gelicht. 

(-17) RG : Kcrkarch. JvJiJ .. nr. 5lbis, blz. 22·1. 2·10. 2-11. 
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Rond 1765 waren kerkmeester Jan Claeys en Joannes de Zullere, 

rond 1775 Jan Claeys en Joseph de Kevere, omstreeks 1780 Joseph de 

Kevere en Joannes Lefevere en omstreeks 1785 .loannes- Lefevere en 

Joamws Timmerman. In 1795 waren er 4 kerkmeesters : G. C. Galle. 

J Goudsmit. P. N. van den Berg he en C. E. Vereecke. ( 4R). 

Palmzondag was ieder jaar een bijzondere dag in hel kerkelijk leven 

van J'vliddelburg en voor de katholieken van Staats gebied. Toen kwam 

men toegestroomd om naar de passiepreek le lusteren die door een pater 

recollect uil Brugge werd gehouden. Van 1763 tot en met 1781 kwamen de 

Brugse recollecten ieder jaar in iVliddelburg de passie preken. Ook assisteer

den de recollecten af en toe te l\1iddelburg zoals bijvoorbeeld pater Lon

ginus van Schelle in oktober 1779. 

l\1et kerstdag werden in de nachtmis veel extra kaarsen gebrand. 

getuige onder meer de aankoop van «eenen stee11 roete keirsen op Kerst

naght» m de jaren 1766. 1767 en 1768. ('19
). 

Sinds oktober 1775 werden de gezongen diensten weer opgeluisterd 

door orgelspel. Vroeger moet dit ook wel het geval geweest zijn, want 

in 1754 wordt Egidius Dhaenens genoemd als organist. Twee jaar tevoren 

was hij op verzoek van de parochianen geëxamineerd en had hij de kerke

lijke eed afgelegd. Over hem waren er toen geen klachten. Na 1758 

moet ofwel het orgel niet goed bruikbaar meer of moel er geei-t geschikte 

organist zijn geweest. want over orgel of organist werd toen het stilzwijgen 

bewaard tot op 4 november 1775 weer een organist werd aangesteld : 

Bernarclus de !'vleulenaere uil Tielt. die ruim een jaar deze functie vervulde. 

Nadat Frans de l'vleij een zeslal weken het orgel had hespcclfl. werd dit 

daarna vanaf 1 mei 1777 gedurende lange tijd gedaan door .lacoLus Goud

smit. die nog organist was in april 1792. ( 50
). 

De «coralen:. of koorzangers waren meestal jongens in de opgroeiende 

leeftijd. Ze bleven het slechts gedurende enkele jaren. al gebeurde het 

wel enkele malen dat er waren die een langere periode koorz<mger hieven. 

zoals de zoon van Co mei is van den Driessche van 1 mei 1767 lot 1 mei 

(4H) RG : KPrkurch. Mirl., nr. 42. fo. Ivo. 2<Jro; nr. ·13. fo. ivo, ü3vo : nr . ..J..J fo. 

Ivo, 70; nr. 45, fo. Ivo. 59vo; nr. '17 fo. I, 65ro; nr. ,lq. fo. I. Slvo; 

nr. 50. fo. 26vo ; nr. 60hi~. passim. 

(·I'!) f({~ K<'rknrf'h, :vltrf.. nr. 42, fo. 4·1ro ; nr. ·13, fo. H Ivo ; nr. H. fo. IOOvo; 

nr. 4fdo. 85 ; nr. •17. fo. 'J(, ; nr. 51 hts hlz. 171-172. 

f'ur. rry Mtd .. nr. 17. 4 okt. 1779. 

(50) RG Kerkarch. Mtd .. nr. 44. fo. 99. 108 ; nr. 4ó, fo. 83ro ; nr. 47, fo. 94vo

'J5vo. 98 : nr. 4'J. fo. 118 ; nr. 'iO fo. 35ro-36vo. 
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1774 en de zoon van Bernarel de Vos van 1 mei 1775 tol 1 mei 1786. 

Tot 1 mei 1773 waren er 2. nadien telkens 3 tegelijk. Tijdens de diensten 

droegen ze een lange rok. ( 51
). 

Nadat koster Joseph Hespespaen in 1750 was overleden werd enige 

lijd daarna door pastoor Massot zijn neefje en naamgenoot Cornelis Fran

ciscus Massot. toen 14 jaar oud. tol koster aangesteld. Oe pastoor was 

van mening dat hem dit recht toekwam als cantor van het kapittel. Omd'l.t 

de jonge koster nog niet geheel voor zijn taak berekend was, werd hij 

geholpen door Joannes Baptista van Speybroeck die zich volgens zeggen 

van de pastoor lofwaardig van zijn taak kweet, ook toen de jonge koster 

rond 1758 in militaire dienst was. Vanaf 1 februari 1767 treffen we 

evenwel Jacobus Massot als koster aan, toen nog een jonge man en even

~ens een neef van de pastoor. Hij bleef gedurende lange Lijd koster van 

Middelburg en was het in 1792 nog. Over hem waren er geen klachten. 

Het was van ouds gebruikelijk dat degenen die kwamen 

trouwen f'n geen getuigen bij zich hadden. de koster vroegen om getuige 

te zijn. Vanaf mei 1753 was Joannes Ba ptista van Speybroeck een vaste 

getuige vooral voor de mensen van Staats gebied. In 1753 was hij het 

niet minder dan 13 maal op een totaal van 22 huwelijken, in 1761 12 

keer op een lotaal van 21 huwelijken. Ook Bernarclus en Joanna van 

Speybroeck waren nogal eens getuige. Vanaf mei 1767 werd deze taak 

van de van Speybroeck' s overgenomen door de nieuwe koster Jacobus 

Massol. 

In 1758 treffen we als beëdigde vroedvrouw aan Cornelia de Witte. 

Ook over haar waren er geen klachten. ( 52
). 

Naast de reeds genoemden telde de kerk van Middelburg ook nog 

een drietal andere functionarissen, namelijk de kerkbaljuw of hondeslager. 

de roedrager en de orgelblazer. De kerkbaljuw had tot taak om de orde 

in de kerk te handhaven en daarnaast om bij de aanvang der kerkdiensten 

aan de kerkdeur de wacht te houden en er op te letten, dat geen honden 

of andere dieren binnen kwamen. Zowel de kerkbaljuw als de roedrager 

gingen gekleed in een rok, wanneer ze dienst deden. 

(51) RG : Kerkarch. MiJ .. nr. 42. fo. 44vo : nr. 43. fo. 83vo.S3vo : nr. 44. fo. 98vo· 

100vo. 104ro ; nr. 46. fo. 84 ; nr. 47, fo. 95ro-98ro : nr. 49. fo. 119 ; nr. 

50. fo. 36 ; 

Kerkarch. EE'klo. nr. 5. visitatie l\1id. 

(52) RG : Par. reg. MiJ .. nrs. 14. 15. 18. huw. passim: nr. 17. ov. 29 okt. 1750. 
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Nadat in het begin der zestiger jaren Anthone Duvel deze Laak hart 

vervuld, \Verd vanaf 1 mei 1767 Cornelis van den Driessche kerkbaljuw 

en deze bleef het tol zijn overlijden in 1780. Daarna werd die laak waar

genomen door de orgelblazer of door de roedrager. 

Roedrager was in het begin der zestiger jaren Francoys Biebuyck, 

die vrije woning had in een huis van de kerk, doch daar tegenover zijn 

ambt gratis verndde. Later werd dit ambt betaald en genoot men geen 

uije woning meer. Geruime tijd werd het toen wamgenomen door Philip

pus van lioogeweghe tot 1 mei 1779. Van 15 maart 1781 tol einde februari 

1 786 was Pi eter van den Driessche roedrager en daarna Co melis de Groote. 

Deze bleef het tot in de negentiger jaren en was ook enkele jaren kerk

baljuw. 

De functie van orgelblazer ontstond nadat in oktober 1775 een nieuw 

mgel in gebruik was genomen. Thomas Regelbrughe was de eerste en 

bleef het tot 1 oktober 1781. [-lij werd opgevolgd door Pieter Freulon, 

deze in 1782 door Joseph Stevens en deze weer in 1783 door Joannes 

Verkest, die het geruime lijd bleef tot in de negentiger jaren. Zij waren 

tegelijk ook hondeslager. ( 53
). 

Enkele bijzondere aspecten van het kerkelijk leven uit die tijd mogen 

hier niet onvermeld blijven. 

De luister waarmee de kerkelijke plechtigheden te J'v1iddelburg werden 

verricht. trokken uiteraard veel belangstelling van de katholieken van 

Staats gebied. In 1746 bracht Lisschop Caïmo van Brugge een bezoek 

aan Middelburg. Er werden kosten noch moeite gespaard voor de plechtige 

inhuldiging die veel mensen op de been bracht. Een andere plechtigheid 

\\as de processie die op 12 augustus 1759 werd gehouden, toen de nieuw

gebouwde kapel van het ll. Kruis werd ingewijd en waarin pastoor Massot 

het 11. Sacrament de kapel binnendroeg. 

De kerk bezat ook relikwieën van het H. Kruis, maar die werden 

slechts een of tweemaal per jaar tenloongesteld voor de verering der 

gelovigen. Deken Blomme vond in 1765 dat dit veel le weinig was en 

schreef daarom voor, dat ze iedere vrijdag vereerd zouden wordcri zoals 

ook in andere kerken het geval was. Hij twijfelde er echter aan of de 

pastoor dit wel zou doen. Dal deze twijfel niet ongegrond was bleek bij 

de kerkvisitatie van 1767 toen het nog niet plaats vond en ook in 1771 

(53) RG : Kcrkarch. Mtd .. nr. 42, fo. 44 : nr. 43, fo. 84vo : nr. 44. fo. 9Rvo-99ro : 

104ro, 105vo, 108vo. 112ro ; nr. 46, fo. 83vo-84vo ; nr. 47, fo. 95ro 08ro ; 

nr. 49. fo. 120vo-122vo : nr. 50, fo. 36vo. 

Kcrkarch. Eeklo, nrs. 8, 9. 10, v!si!nlic Mi cl. 



klaagde de deken nog dat de gelovigen niet de gelegenheid kregen om de 

rPlikwieën te vereren tenzij op de kruisdagen wanneer er een processie 

wer(l gehouden. ( 54
). 

lloe nauw de kerk verhonden was met het dagelijkse leven in (lie 
lljd tonen ons het herderlijk schrijven van bisschop De Castillion van 

8 april 1748 en dat van bisschop Brenart van 24 juni 1778, twee voor

hedelen uit meerdere van dergelijke uil die Lijd. 

I )oor de langdurige vorst in de winter van 1747-1748 en de dorre 

winden die daarop waren gevolgd was de groei VRn de vruchten op het 

land aanmerkelijk achterop geraakt. Omdat men een ongelukkige en 

~chaarse oogst vreesde wanneer niet zonder uitstel het landwerk dag in 

dag uit zou kunnen voortgaan, verleende bisschop I )e CasUilion op ver

zoek van burgemeesters en schepenen van het Vrije van Brugge toe

stemming om. vanaf tweede paasdag 1748 lol zo lang de noodzakelijkheid 

dat zou vereisen, op het platteland op zon- en feestdagen lle gehele dag 

te mogen werken. uitgezonderd tijdens de hoogmis. 

In de zomer van 1778 had men Ie kampen mel een aanhoudende 

droogte die veel schade toebracht aan de landbouw. Bisschop Brenart 

beval nu dat in alle kerken van het bisdom, vanaf 24 juni totdal het de 

g•J(Idelijke barmhartigheid behaagd zou hebben de gebeden te verhoren. 

op zon- en feestdagen onder de heilige missen speciale gebeden dienden 

te worden verricht en het allerheiligsle moest worden uitgesteld. Eu opdat 

de hoogmissen des Ie vuriger zouden bezocht worden, werd een aflaat van 

40 dagen verleend voor eenieder die daarbij i!l staat van genade tegen

woordig zou zijn en devoot zou bidden lot intentie van de heilige kerk. 

In dat zelfde jaar 1778, op 21 augustus, bracht bisschop Brenart 

lij(lehs zijn vormingsreis een b<;>7.oek aan Middelburg. Daarnaast hezocht 

hij die dag nog \Vaten·liet, waür ook elP katholieke vormelingen uil 

l.!zendijke naar toe kwamen. Waterland-Oudeman. Sint Jan in Eremo en 

. .Sint l\1argriele. In Middelburg werd het vormsel ook toegediend aan hen 

die afkomstig waren van Staats gebied uil de streek van Aardenhur~. 

Ter gelegenheirl van deze vormingsreis werd het \'all vroeger he

i•laande voorschrift hernieuwd. \vaarhij het werd verboden om wanne~r 

de bisschop de plaats binnenkwam voelzoekers af Le steken. donderbussen 

te laten knallen of lawaai te maken met slaginstrumenten, een en and~'r 

wellicht opdat de paarden voor de bisschoppelijke koets niet aau het 

~chrikken zouden gaan en daardoor op hol zouden slaan. ( s.,). 

(S4) VERSCIIELDE. Gesch. 1'1id .. blz. 137. 153. 

( 55) nn Acta. nr. B 5Y, hmlerlijk schiivPn vnn 8 apr. 1 ;-..J8 bij r 0. 1 ()<),·o : nr. 11 
70. herrl. schr. van 24 juni 1778 hij hlz. ·150. hiz. 480-481. 
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Op 2LI juli l ïfJl wer<l met gro te plcchli glwid tijcl c 1 1 ~ hel po ~ loraot 

\ ' i tn Mi ch ac l Gh esqu icrc cl c· Lrocd crschap ,·an cl<' 11. l ~ oz<' llkran s o pge

ri cht. G ehl',. J fvlidd elburg prijkt e loen nwt er<' hngc n. vlagge11 ··n hl oc rn c n. 

H et godsfli ensti g rees t wer<l o pge ltli sle ld doo r een twe~ a lrtul \'on dt" lw slc 

muzibnlen Vdll iV!a ld egcm f• n een ge lijk aanlo l zan gers. di e zi ch ook 

buil en d e kerk li eten h oren . Doarn aos l vierflc ook rle di chtkun st hoog-

t ( 56) . ij . 

T enslo lle nog ie ls ovc>r d e kerk va 11 Midcl e lhu r ~. Op I lllt'i l ïSfJ 

lwgon mC' n aa n he l hersle lwerk va11 ei <· toren (!i e vv cc r in v; ·rvnl was ge-

(r;l)) IJE POTTER I~ 1 1\IHWCK/\ERT. i' lirlclcll. ., hlz. l l'i. 
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raakt en werd de kapel van het H. Kruis lot stevigheid van de toren weer 

opgebouwd. In de jaren 1760 en 1761 werd de oude vloer uitgebroken en 

t-en nieuwe vloer gelegd. de plafonds in de voorbeuk en de kruisbeuk her

steld en een nieuwe biechtstoel geplaatst in de kapel van het H. Kruis. 

In de jaren 1765-1768 werden een nieuwe doksaal met een trap er naar

toe en een nieuwe kerkdeur gemaakt. alsmede een arduinen kerkpoort. 

terwijl de preekstoel werd verfraaid. 

In de kerk waren twee altaren geconsacreerd en was er nog een 

draagbaar altaar. Er waren ook twee biechtstoelen v.an de zijkanten. In 

1784 vond de deken dat het goed zou zijn wanneer er een nieuw en mooi 

tabernakel op het hoofdaltaar werd geplaatst. De godslamp br;mdde niel 

voor het tabernakel, maar opzij in een of andere kapel, waar ze door het 

volk niet kon worden gezien. Hij droeg pastoor Ghesquiere daarom op de 

godslamp op te hangen in het midden voor het tabernakel. ( 57
). 

DE GEESTELIJKHEID Vl\N MIDDELBURG 

Zoals reeds vermeld. was de streek van Aardenburg wat de katho

heken betreft. gedurende de 18de eeuw kerkelijk nog aangewezen op 

l\1iddelburg in Vlaanderen, waar er ook een speciale missionaris voor 

die katholieken aanwezig was. Deze functie welke aanvankelijk. toen 

ordegeestelijken ze waarnamen. volledig onderhorig was aan de pastoor 

van Middelburg, evolueerde vanaf 1737, toen ze aan een der kanunniken 

van Middelburg werd toegewezen en dit gedurende het verdere verloop 

der 18de eeuw steeels zo bleef. gaandeweg tol een meer zelfstandige. 

Uiteindelijk werd ze volledig onafhankelijk van de pastoor van l\1iddelburg. 

zodat het er lenslot te in de praktijk op neer kwam, dal de pastoor van 

Middelburg alleen pastoor was over zijn l\1iddelhurgse parochianen en 

de kanunnik-missionaris zieleherder over de Staatse katholieken in de 

streek van Aardenburg en beiden als zodanig gelmuk maakten van de 

kerk en begraafplaats van Middelburg. 

Kwam dit in het begin, toen kanunnik Antonius I-lennequin ( 1737-

1747) missionaris was, nog niet tot uitdrukking, wel was ebt het geval toen 

hij als missionaris was opgevolgd door Jacobus de Bouck ( 1747-1761). 

Deze was van oordeel. dat hij zijn taak als missionaris voor Staats gebied 

(57) VERSCHELDE. Gesch. IVIid .. blz. 153-154. 
RG : Kerkarch. Mid., nr. 42, fo. 45ro-46ro ; nr. 43. fo. 92ro-93ro, 97. 

Kerkarch. Eeklo, nrs. 5 en 17. visitatie Mie!. 
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onafhankelijk kon uitoefenen zonder onderhorig te zijn aan de pastoor 

van )\ liddelburg en nam de titel aan van pastoor van Aardenburg, Eede 

en omliggende polders. Üp een klacht van pastoor l\1assol •.verd daarna 

door de bisschop van Brugge beslist, dat de missionaris onderhorig zou 

zijn aan de pastoor van l'-liddelburg en de jurisdictie hctd die gewoonlijk 

aan onderpastoors werd toegekend. l-Iij mocht zich wel kapelaan van 

Aardenburg, Eede en omliggende polders noemen. 

Deze toestand bleef bestendigd onder de volgende missionarissen 

Joannes Glorie ( 1761-1779). Albertus van Baren ( 1779-1784) en F elix 

Perneel ( 1784-1788). waarbij echter de mate van onafhankelijkheid van 

de missionaris steeds groter werd. 

Nadat in 1788 Petrus Vermeulen tot kanunnik-missionaris werd aan

gesteld. beschouwde hij zich als onafhankelijke en enige zieleherder voor 

de Staatse katholieken. Pastoor l\1ichael Ghesquiere moest toegeven, dat 

hij inderdaad geen enkele jurisdictie over de katholieken van het missie

gebied had. zodat de bisschop van Brugge in datzelfde jam nog besliste, 

dat de missionaris onafhankelijk zijn functies, die nagenoeg die van een 

pastoor waren. kon uitoefenen. doch dat hij eenmaal de toestemming moest 

vragen aan de pastoor van Middelburg om dit in diens kerk te mogen doen. 

Deze toestemming zou dan voor altijd gelden. ( 58
). 

De Staatse katholieken hadden in zoverre met de pastoors van Mid

delburg te maken. dat tot in 1788 hun hoge, middelbare en lage uitvaart

diensten steeds door de pastoor werden gedaan met assistentie van de 

missionaris. Wanneer katholieken uit het missiegebied gezongen missen 

lieten doen. dan werden die ook door de pastoor opgedragen. Alleen in 

geval deze verhinderd was deed de missionaris het. 

De periode 1737-1804 kenmerkte zich door een grote mate van stabi

liteit bij de pastoors van Midddburg. In lotaal zijn er maar 2 geweest. 

elk met. een lange ambtsperiode_ 

De eerste, Cornelis Franciscus Massot. werd op voordracht van de 

graaf van Middelburg op 14 december 1736 lot pastoor benoemd. nadat 

hij tevoren door de bisschop van Bmgge en een commissie van onder

:lüek geschikt was bevonden. I-lij was priester van het bisdom Gent en 

geboren te Maastricht in augustus 1712. dus nauwelijks 24 jaar oud toen 

hij al pastoor werd. !'v1en zei van hem dat hij goed kon preken. maar hij 

had veel tijd nodig om zijn preek van buiten te leren. Omdat hij ook nog 

geregeld de zieken moest bezoeken en de stervenden de laatste sacramenten 

('i8) RG : K"rkarch. Mld .. nr. 19. 
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moest toedienen. liet hij de preek nogal gewillig achterwege. De voornaam

ste reden was echter dal pastoor l\1assol meer oog had voor de materiële 

goederen van de kerk. lijn ijver in het geestelijke was niet erg grool. 

llij beheerde de goederen van de kerk goed. liet onverzorgde lande

rijen vruchtbaar maken en schorren indijken. exploiteerde hel bosbezit en 

liet de kerkelijke gebouwen opknappen. I-lij was een liefhebber van de 

jacht en had de gewoonte om soms met een flobert le gaan jagen. Deken 

Blomme gaf hem daarover hij de kerkvisitatie van 9 juli 1754 een vcrmaning 

en de pastoor beloofde om het niet meer te doen. Nadien hoorde Je 

(kken. dat hij hel niel zo dikwijls meer deed en hij de kerkvisitatie van 

28 mei 1758 scheen het de deken toe. dat hij zich niet meer over~af aan 

de jacht zoals hij gewoon was. 

lli1 deed ook veel voor zijn familie. Een kind van zijn broer dal 

hij uit Maastricht had laten overkomen, werd door hem voorgedragen lol 

koster en het werd ook op 14-jarige leeflijd benoemd. Later werd een 

andere neef van hem koster. Twee meisjes. eveneens familieleden. ver

zorgden hij hem de huishouding. De deken vond in 1758 daL ze wal Ie 

werelds gekleed gingen. 

Üp latere leeftijd werd pastoor Massol getroffen door de vallende 

ziekte. Deken Blomme raadde hem hij de kerkvisitatie van 1 juni 1773 

aan om een coadjutor te nemen nu hij maar weinig pasloraal werk meer 

kon doen, doch daar kwam niets van. !lij overleed op 18 mei 1778 op 

66-jarige leeftijd na meer dan 41 jaar pastoor le zijn geweest. Emslige 

klachten waren er over hem niet, alleen liel pastoor 1\tassol zich weinig 

gelegen aan de opmerkingen van de deken bij de divt'rse kerkvisitaties, 

mei name wat het preken en de verering van de relikwie van het 1-1. Kmis 

betrof. ( 59
). 

Nadat onderpastoor Joannes Glorie lijdelijk mei de \Vaarneming was 

belast geweest, werd lot pastoor benoemd J'Vlichael l.mlovicus Ghesquiet'e, 

geboren te Roeselare in 1741, zoon van Petrus Ghesquiere en Joanna 

j\·laria Schaeck. Deze was op 28 juni 1778 door de gravin van ;..Iiddelhurg 

voorgedragen en nadat hij Levoren na een voorafgaand examPn in hel 

bisschoppelijk paleis geschikt bevonden was, door bisschop Brenart van 

Brugge op 5 juli 1778 benoemcl. !--lij werd op de gebruikelijke wijze door 

d~.; deken van het district Aardenburg geïnstalleerd. Bij deze inhuldiging 

waren de wereldlijke ambtsdragers aanwezig om met de nieuwe pastoor 

kennis te maken en hem de eer Ie bewijzen rlie hem toekwam. 

(59) J.m : Acta. nr. 13 r,4. fo. 106ro. 
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Kanunnik van Baren had in 1783 klachten over de pastoor in verband 

met de uiloefening van zijn ambt. 

Tijdens zijn pastoraat deden zich de conflicten vour ~wt de missio

Il<Hi,;sen over de volledige onafhankelijkheid van h121 missiearnbt. ecrsl 

met kanunnik Perneel en later met kanunnik Vermeulen. Ook werd onder 

zijn pastoraat weer hel kapittel in ere hersteld en werd het aantal resi

derende kanunniken op 3 gebracht. Eveneens tijdens zijn pasloraal vond 

de Franse omwenteling plaats en volgden de daarmee gepaard gaanclf~ 
moeilijkheden in kerkelijke zaken. 

Pastoor Ghesquiere bleef in l\1iddelburg. In 1797 had hij nog kritiek 

te verduren van de Onze-Lieve-Vrouw-meester P. F. van 1-iollebeke. 

bakker. beoefenaar der dichtkunst en lid van de Rrugse rederijkerskamer. 

die de pastoor verweet, dat hij weigerde de laatste sacramenten toe te 

d1enen aan een ernstige zieke. 

Een in l'liddelburg aanwezige pater die bij van Hollebeke inwoonde. 

was toen naar de pastorie gegaan om toestemming te krijgen de bediening 

le verrichten, doch was door de pastoor de deur gewezen. Op aandrang 

had hij het toen toch gedaan. Daarom werd door van Holleheke verzocht 

aan de \"icarissen van het bisdom Brugge om ook aan deze pater de 

nodige bevoegdheden te geven. In hel minste geval. alelus van tlolleheke. 

kon de pastoor dan loch een ander laten gaan wanneer hij zelf met wenste 

le komen. 

Of deze klacht terecht was ofwel dat hel rancuneuze gevoelens 

waren die een rol speelden, als gevolg van onenigheid over de rekening 

van de kapel van Onze Lieve Vrouw en naijver over het uitoefenen van 

de functie van kapelmeester door twee andere personen, die volgens van 

1-lollebeke niet bevoegd waren, is moeilijk uil te maken. 

Overigens werden over pastoor Chesquiere geen klachten vernomen. 

I lij overleed te J'VIidclelburg op 17 rnaart 1806 in de ouderdom van 64 jaar 

na hijna 28 jaar aldaar pastoor te zijn geweest. { 60
). 

De kanunniken-missionarissen die in l\1 icldPIImrg sinds 17:i7 werden 

bf·noernd met de speciale laak om de zorg voor de katholieken van Staats 

gehied op zkh Ie nemen waren goede~ krachten. Men krijg! elf' indruk dat 

(fiO) BB : Acta. nr. 1\ 70, blz. 398. 463 + 2 bijlag<'n. blz. 4ó4. NPcrnl.. nr. N Bó. 

RG Bisclom GPnt. nr. B 2075. I 0 Rpr .. 2 m<'i 1797. r<'k<'ning 5 juni 1792-5 mrl. 
1797. 

Kerkar<·h. E<'klo. nrs. 15 <'n 17. visiloliP Mi<l.; nr. 21. 17E'3. 

lUl : Nieuw kPrl:nrch. nr. 377 

I>E POTTER FN BROEC!\ AEia. Mid,l"l"-. l,lz. lf•<J-1 72. 
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ei met zorg was uitgezien naar jonge geestelijken die zich bewust waren 

van het nuttige en verantwoordelijke werk dat zij daar konden verrichten 

en zich daarvoor wilden inzetten. 

De eerste van hen was Antonius Hennequin, geboren te Wingene 

in 1711, die we voor het eerst aantreffen op 13 augustus 1737 als ge

tuige bij de doop van een tweeling van de koster .loseph I-lespespaen. Hij 

had op 2 oktober 1736 van de bisschop nog een studiebeurs gekregen voor 

het seminarie te Brugge van E 20.,_......,_,........,, die gold voor dat studiejaar tol 

de vakantie in 1737. Zijn zuster Maria Magdalena Hennequin verzorgde 

bij hem de huishouding. Op 29 mei 1743 werd hij voor een nieuwe periode 

als onderpastoor bevestigd. 

Over zijn werk als missionaris is weinig bekend. Toch moel hij een 

bekwaam man zijn geweest, want ter gelegenheid van het officieel be

zoek van bisschop De Caslillion had hij de leerlingen van zijn school een 

door hem zelf opgestelde samenspraak in Franse verzen geleerd, die zij 

voor de bisschop voordroegen. Later schreef hij nog verscheidene dicht

werken en gaf drie boeken uil over sermoenen. Op 24 juli 1747 werd hij 

door de bisschop van Brugge benoemd tot pastoor le Hooglede, waar hij 

op 85-jarige leeftijd op 6 januari 1797 overleed. (61 
). 

Hij werd als kanunnik-missionaris te Middolbnrg opgevolgd door 

Jacobus Joannes de Bouck, die toen 28 jaar oud was. Na zijn benoeming 

op 7 augustus 1747 kwam deze reeds spoedig in aanraking met het volle 

gewicht van zijn ambt toen hij op 4 september 1747 's nachts om half 

twee bij een geboorte werd geroepen die niet voorspoedig verliep en hij 

het kind nog net voordat het overleed een nooddoop kon toedienen. Op 

2 juli 1748 werd hij door de bisschop na het onderzoek voor het district 

Aardenburg voor een volgende periode toegelaten als onderpastoor. !-lij 

was een Bruggeling, die zich nog in 1760 als buitenpoorter van Brugge 

liet inschrijven. 

Deken Blomme noemt hem in zijn verslag van de kerkvisitatie te 

Middelburg in 1754 zeer ijverig zo\vel in het preken als in het geven van 

catechismusles en onvermoeid in het toedienen van de sacramenten en 

het bezoeken van de katholieken op Staals gebied. Bij de visitatie van 1753 

:s Je deken nog vol lof over hem en zegt, dat hij blijk geeft van een on

vermoeide ijver en zijn ambt uitoefent op een voorbeeldige wijze. Ook zijn 

levenswijze strekte lot voorbeeld. 

(61) BB : Acta. nr. B 54. fo. 82vo-83ro: nr. B 56. fo. 139ro-!.40vo: nr. B 59, fo. 

48, fo. 51 vo-52vo. 
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De kerk \'an Middelburg gczi<' n ,·anuit het noorLicn. 

(Foto · verzameling Alf ons Ryscrhov c. K nesse la re) . 

W anneer men dan verneem t dat hij reeds op 11 oktober 176 1 's 

avonds om 10 uur te Middelburg op 42-jar ige leeflijd overleed , dan komt 

onwill ekeurig de vraag naar voren of dit werk welli cht niet te zwaar voor 

h E:m is geweest. Hij werd na 14 jaa r h el mi ss ieam bt waargenom en lc 

h ebben met de h oogste dienst op h et kerkh of van Middelburg begraven 

onder h et kruis dat daar door h emzelf was opgericht. ( 62
). 

Ook zijn opvolger Joannes Josephus Bertholdus G lori e. di e op 

25 november 176 1 door de bisschop als onderpastoor en missionaris werd 

aangesteld was ijverig. I--lij was geboren in Roeselare in 1736 en werd 

d us op 25-jarige leeftijd missionaris. D e deken zeg t van h em bij de kerk

visitatie van 1765. dat hij ijver genoeg h eeft . maar da t hij niet altijd Vèf

mag volgens deze ijver lc werken. Hij werd door de mensen gewoonlijk 

t de kanunnib genoemd en als ( mijnheer de kan unnib aangesproken. T oen 

162 ) BB : Acta. nr. B '>9. fo . 52vo. 128ro. 

RG : Par. reg. MiJ .. nr. 14. 4 sc pl. 1747. 11 okl. l ïG I . 

Kerkarch. Eeklo. nrs. 5 en 6. visilotic J'VIicl. 
SCHOUTEET. Indices buitenp .. blz. 19. 

VERS !lELDE. Gesch. Mtd .. blz. 173. 
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in het begi11 der zeventiger jaren de pastoor ziekelijk werd, moest hij de 

hele last van de parochie i'liddelburg en het missiegebied dmgen. Hierdoor 

nam hij wel wat le veel hooi op zijn vork en werd hij verhinderd in zijn 

studies. Hoewel hij zelden uil de parochie afwezig was, moest de deken 

in 1773 loch melden dat de pastoor van Sint Laureins een of twee keer 

geroepen was om de laatste sacramenten toe te dienen. Deze was er 

zo11der dralen heengegaan, doch door de afstand wel wat laat aangekomen. 

Deze zware laak vervulde kanunnik Glorie met grote ijver gedurende 

meer dan 17 jaar. Na de dood van pastoor Massol '<verd hem op 18 mei 

1/78 door de bisschop van Brugge tijdelijk de waarneming van het pasto

raat toevertrouwd onder de gewone condities en met dezelfde voorrechten. 

Hij kreeg het recht om ook voor de i'liddellmrgse parochianm de absolutie 

te verlenen van de gereserveerde zonde11, de generale absolutie te geven 

in gevaar van sterven en alle verdere functies die aan het ambt verbonden 

waren. Dezelfde faciliteiten kreeg ook pater Nicolaas van het klooster 

der recollecten van Brugge, die ter assistentie in l\1iddelburg werkzaarn 

was, voor het geval de waarnemende pastoor afwezig zou zijn. 

Niet lang na de benoeming van de nieuwe pastoor i'1Iichael Ghes

quicre werd hij op 13 januari 1779 benoemd lot pastoor en deken van 

Roeselare. ~lij bleef gedurende 24 jaar pastoor en deken van zijn geboor

teplaats lot in 1803. Tijdens die periode werd hij op last van de Franse 

bezetters gevangen genomen en in november 1798 gedeporteerd. De laat

ste jare11 van zijn leven hracht hij door als pastoor van Ledegem, wanr 

hiJ nog 9 jaar pastoor was en in de ouderelom van 76 jaar overleed op 

21 november 1812. ( 6 '
1

). 

Als missionaris werd hij opgevolgd door Albertus Franciscus Josephus 

van Baren die op 12 juni 1779 werd benoemd en vanaf 15 juli 1779 zijn 

vergoeding als kanunnik ontving. Deze was afkomstig van Zondereigen in 

het bisdom Antwerpen en zoon van Jacobus Nicolaas van Baren en 

Carolina Theresia De Vos. Vóór zijn benoeming Ie l\liddelburg was hij 

deservitor in Varsenare. I-lij is nog geen 5 jaar missionaris geweest, want 

hij overleed reeels te Middelburg op 15 april 1784 om twee uur 's nachts 

(G3) Im : Acta, n. B 65. fo. I80vo : nr. B 70, hlz. 398 : nr B 71. hlz. ':''29-73n : 
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in de oudt>rdom van --11 jaar en werd l wee dagen later met de hoogste 

dienst begraven op het kerkhof van [\ liddelburg vóór het kruisbeeld. (u). 

Na de dood van kanunnik-missionaris van Baren werd op 15 april 

178-1 tijdelijk met de wnameming belast en daarna op 22 mei 1784 defini

tief benoemd Felix Perneel. geboren te Koolskamp rond 1748, onder

pasloor van Sint Laureins, die voordien onderpastoor was geweest te 

lchtegem. 

Opvallend is dal in tegenstelling tot die van zijn voorgangers, bij zijn 

henoeming vermeld slaat dat hij len aanzien van de hem loevertrouwde 

kntholieken van Staats gebied ook bevoegdheden kreeg die een pastoor ten 

opzichte van zijn parochianen had, ofschoon hij geen pastoor was. l'1let 

nnme genoemd werden het geven van absolutie voor bepaalde zonden, 

waarvan de vergeving alleen aan een pastoor en niet aan een lagere 

geestelijke was voorbehouden, zoals bijvoorbeeld echtbreuk en het verlenen 

van de generale abwlutie aan de stervenden. 

Hij was reeds 36 jaar oud toen hij benoemd werd en bleef slechts 

vier jaar in l'Iiddelburg als missionaris. Dit zal wel een gevolg geweest 

zijn van hel verschil van mening dat er bestond tussen de pastoor en de 

kanunnik aangaande de leiding over de katholieken van Staals gebied. 

De kanunnik beweerde dat deze onafhnnkelijk waren van de pastoor en 

hij als missionaris de volledige paslorule zorg over hen had. l-lij vond het 

ook onbillijk dat de pastoor nog 1/3de deel kreeg van de larieven bij een 

uitvaart voor de overledenen van Stnals gebied zogenaamd omdat hij 

voor dat gebied onderpastoor was. Dit verschil van mening zou voor zijn 

opvolger aanleiding zijn om de zaak aanhangig te maken hrj de bisschop. 

F élix Perneel werd, nadat hij op 6 mei 1788 op de gebruikelijke wijze 

door de commissie van onderzoek bekwaam en geschikt bevonden was 

voor het pastoraal, op 6 juni 1788 benoemd tol pastoor van Assehroek. 

Daar bleef hij 4 jaar waarna hij op 26 november 1792 tot pastoor van 

Pittem werd benoemd. In 1799 werd hij als onbeëdigde priester gevangen 

genomen en door de Fmnse bezellers in hallingschap gestuurd nnar hel 

(64) BB : Acta, nr. 1\ 71, blz. 917. 

RG : K,.rkarch. l\1id .. nr. ·16, fo. 82vo ; nr. ·17, fo. 89ro ')I ro, !J8vo : nr. ·l'J. fo. 

111vo-112vo. 

Kcrkarch. Eeklo, nrs. 15 en 17, visitatie l'vlid. : nr. 21. 1783. 

Par. reg. l'vlid., nrs. 17 <'n 18, 2 au11. 177<.J, 1 apr. 178·1. passim ; nr. 19. 

1':i apr. 1784. 
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eiland Oléron aan de Atlantische kust, vanwaar hij in 1802 terugkeerde. 

Nadat hij 28 jaar pastoor van Pittem was geweest, stierf hij op 6 juni 

1820 in de ouderdom van 73 jaar. ( 65
). 

Nadat de onderpastoor van Moerkerke H. L. Pruvost in augustus en 

september 1788 lijdelijk het missieambt had waargenomen werd Petrus 

Carolus Jacobus Vermetden missionaris. I-lij was in juni 1788 door de 

gravin van Middelburg tol kanunnik benoemd en werd op 7 oktober 1788 

JJij het gewone onderzoek der onderpastoors in het elisiriel Aardenburg 

weer voor een volgende periode toegelaten. I-lij was afkomstig uit Brugge 

t~n geboren in 1754. Tevoren was hij gedurende 6 jaar, eerst te i'-1oerkerke 

en daarna als missionaris van Sluis werkzaam geweest. I-lij was alleen 

kanunnik-missionaris. De functie van onderpastoor werd toegekend aan 

een andere kanunnik van i'1iddelburg : Petrus de Backer. I-lij bleef mis

sionaris, ook nadat in 1796 het kapittel van Middelburg was opgeheven, 

lot de oprichting van een parochie te Aardenburg in 1804 en werd toen 

pastoor van Sint Joris ten Distel waar hij op 22 februari 1832, mim 77 

jaar oud, overleP.d. ( ~ 6 ). 

I-lij was de laatste in de rij van missionarissen voor het Staatse gebied 

die vanuit Middelburg hebben geopereerd en die door hun opofferend 

werk vele in de diaspora wonende katholieken geestelijke hulp en steun 

hebben gebracht. De algemene indruk over hen is gunstig. 'Vv' al de ka
nunniken-missionarissen betreft : over hen werd geen enkele wanklank 

vernomen. Waar in de dekenale visitatieverslagen loch geregeld alles wat 

niet in orde was voor de dag kwam, vinden we naast lofprijzende op

merkingen alleen dat er geen klachten over hen waren. 

Door de goede zorgen voor de materiële toestand van de kerk en 

haar eigendommen en vooral door het indijken van nieuwe schorren, het 

verbeteren der landerijen en uitbating der bossen door pastoor Massot, 

was de financiële toestand van de kerk zodanig verbeterd, dat het kapittel 

van Middelburg opnieuw in functie kon treden. 

( 65) BB : Acta. nr. B 75, fo. 77ro, 93vo : nr. p, 77. fo. 139 : Necrol.. nr. N 86. 

RB : Nieuw h·rkarch.. nr. 377. 

RG : Kerkarch. l\1id., nr. 49, fo. 1 1 4vo. 

Kerkarc.h. Eeldo, nr. 17. visitatie l\1id. 

Par. reg. Mid., nrs. 17 en 18, 8 juni 1784-25 juni 1788, passim. 

DE SMET. De kerk van Assebrock. blz. 48. 

( 66) Blî : Acta, nr. 11 77, fo. 169ro-170vo + aangehechte brief van 25 juni l :-88 bij 

fo. 152vo ; Necrol., nr. N 66 en nr. N 86. 

RG : Kcrkarch. Mid., nr. 50, fo. 33ro-34ro. 

Par. reg. M;d., nrs. 17 en 18, aug.-sept. 1788, 1 nov. 1788. 
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Deken Blomme merkte daarover Lij de kerkvisitatie van 22 mei 1776 

op, dat er naast de pastoor en de onderpastoor in :l'v1iddelburg nog twee 

priesters waren die kanunniken genoemd werden en een deel ontvingen 

uit de opbrengst der goederen van het kapittel, doch daar tegenover geen 

enkele dienst bewezen hetgeen hem erg verwonderlijk voorkwam. Bij de 

kerkvisitatie van 25 april 1779 merkte hij op dat de 2 andere kanunniken uit 

Je kerkegoederen E 40.~.~ groten ontvingen. doch ter plaatse geen enkel 

ambt uitoefenden, alleen lazen ze driemaal in de week de mis. 

Ofschoon er meer kanunniken benoemd waren, resideerden er slechts 

naast de kanunnik-missionaris : Francisetis Eernardus Geernaert. priester 

van het bisdom Brugge, geboren te l'1aldegem rond 1739, die op 26 mei 

1770 door de gravin van l'v1iddelburg werd benoemd en van 1 mei 1771 

lol aan zijn overlijden op 13 april 1790 de vergoeding als kanunnik ontving 

en Guillielmus de Pauw, die deze vergoeding ontving van 19 oktober 1774 

tol 15 april 1783. In juni 1781 werd Petrus de Meulenacre, geboren te 

Blankenberge rond 1738 tot kanunnik benoemd. Hij bleef te Middelburg 

tot zijn overlijden in juni 1788 en werd opgevolgd door Petrus de Backer, 

voordien onderpastoor te Zarren, die tevens onderpastoor werd. Kanunnik 

Geernaert werd na zijn overlijden opgevolgd door Joannes Bnptista van 

den Berghe, geboortig van Stekene, die vanaf 24 juni 1790 zijn vergoeding 

als kanunnik ontving. 

Op 30 december 1788 werd door de bisschop van Brugge een nieuw 

reglement van 40 artikelen vastgesteld dat de diensten en andere zaken 

van de kanunniken regelde. 

Toen kanunnik Petrus de Backer begin 1796 tol coadjutor van .-Ie 

pastoor van Sluis werd benoemd, werd hij vervangen door Franciscos Stroo 

van OostwinkeL 

Korte tijd nadien werd het kapittel van Ivliddelburg door de maal

regelen der Franse bezetters opgeheven en de kanunniken van hun func

ties vervallen verklaard. Op 11 ohoher 1795 werden de laatste aan

tekeningen in het resolutieboek van hel kapittel opgeschreven. 

Tragisch was het levenseinde van kanunnik de l3acker. I lij stierf 

in een schuurtje dat hij aan de kant van de sacristie tegen de kerk had 

gebouwd. Sedert hij door de Franse revolutie zijn beslaansmiddelen hRcl 

verloren leefde hij daar in armoede. I-lij was verlamd en werd gedurende 

19 jaar verzorgd door zijn oude zuster. I I ij stierf in 1820. 

De katholieken van Staals gebied hadden met de kanunniken te 

maken voor zover deze assistentie verleenden aan het koor en hij het 
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biechthoren ler gelegenheid van de grote feestdagen of bij andere gelegen

hLden wanneer er een grote loeioor van volk was. ( 67
). 

Ten lij de der Franse omwenteling blijken er verscheidene palers in Mid

dPihurg te verblijven. Zij trachtten er onder meer in hun onderhoud te 

voorzien door levering van paternosters aan de Onze-Lieve-Vrouw-kapel. 

Omstreeks 1793 treffen we aan pater Bomheke en een zekere «père de 

St. 1-luhert» en in 1797 pater Dhooge, doctor in de godgeleerdheid uil 

Gent. Deze paters hadden klaarblijkelijk als gevolg van de opheffing der 

kloosters, in Middelburg een goed heenkomen gezocht. In mei 1797 woon

de er een pater bij de Onze-Lieve-Vrouw-meester P. F. van 1-lollebeke 

en deze pater diende een zieke de sacramenten der stervenden toe, toen cl'~ 
pastoor dit weigerde. (ss). 

De kerk van rvliddelburg had verschillende huizen in eigendom en 

deze werden van ouds gratis bewoond door de geP.stelijken en andere 

kerkdienaren. De kerk zorgde ook voor hel onderhoud van deze huizen. 

Ze stonden kort bij elkaar. 

Allereerst was er het huis waarin de pastoor woonde, verder hel 

huis waarin de kanunnik-missionaris woonde en het huis \vaariP de koster 

woonde. Daarnaast was nog eigendom van de kerk het huis staf.Tlde op 

de hoek van het kerkhof. Hierin woonde aanvankelijk de kerkbaljuw die 

levens roedrager was. Hij bewoonde het huis gratis, doch moest daarlegei~

over ook gratis hel roedragersambt bedienen. 

Toen er zich naast de kanunnik-missionaris nog twee kanunniken m 

;, liddelburg vestigden, nam kanunnik Geernaert ZiJn intrek in het huis 

op de hoek van het kerkhof en verhuisde de kerkbaljuw naar het huis 

naast dat van de kanunnik-missionaris, dal ook eigendom van de kerk was. 

Daarvoor moest echter pacht betaald worden. In 1781 werd door de kerk 

voor de nieuwe kanunnik ee!l nieuw huis gebouvwl op cijnsland van Car.~l 

(67) 1113 : Acta, nr. B 77, aangehechte brieven van I I juni. 3 juli t;'Sl en 21 junt 

I 788 hij fo. I 52vo. 

Ril Nieuw kcrkarch .. nr. 37:". 
RG : Kerkarch. Eeklo, nrs. 12, 14. 15, visitatie 1'-lid. 

KPrkarch. Mid .. nrs. 5, 10 en 18. 'i sept. 1789; nr. 12; nr. 10. 18 jan. 

1789. 8 okt. 1790, 12 aug. 1:'92. 5 febr. 1796; nr . .J..f. fo. 95ro-9:'vo; nr. 

46. fo. 80vo-A2vo ; nr. 47, fo. 87ro-92ro. 98vo ; nr. '19. fo. IO<Jvo-114\'l> ; 

nr. 10. fo. 33ro-35vo ; nr. '3 I his, fo. I 73 ; nr. 60l.is. l I ok!. I 793 en fo. 

35-36. 

VERSCIIEIDE. Gesch. 1'-·lt·l.. hlz. 174-175. 

(6tl) RG : fitsdom Gmt. nr. B 2075. rck<'nin~ 0. L. \'r. kapel van 5 juni 1792-'3 mrl. 

1797. brd van 2 mei 1797. 
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1\oelandts. Kanunnik Geernaerl verhuisde toen hier naar loc eu na zijn 

overlijden in 1790 werd dit betrokken door kanunnik van den Berghe. 

Het huis dat kanunnik Geernaerl verlaten had. werd hetwkken door 

kanunnik de l'1ettlenaere en na diens overlijden in 1788 d0or kanunn:k 

de Back er. lot het op 20 oktober 1798 tijdens het Frans bewind werd 

'er kocht. Ook het huis waarin de koster woonde werd toen verkocht. 

Kanunnik de Pauw voor wie er vanaf oktober 177--1 geen geschikt huis 

''m de kerk beschikbaar was kreeg daarom f 5 . .----. .---- per jaar om zijn huis·· 

pacht te betalen. 

Over het missiewerk ten tijde van hel Frans bewind zijn we1111g bij

zonderheden lot ons gekomen. Kanunnik Vermeulen heeft zijn functie 

waargenomen tot in 1804. Toen werd. nadat in 1801 een concordaat was 

gesloten tussen Napoleon en de paus en het missiegebied van l\1iddelburg 

onder het bisdom Gent in plaats van onder het bisdom Brugge was komen 

le ressorteren. Aardenburg een zelfstandige parochie, waartoe ook Eede. 

St. Kruis en omliggende polders kwamen te behoren. Met de aanstelling 

van e!::n eigen pastoor te Aardenburg kwam een einde aan het missiewerk 

\'anuit 1'1iddelburg . dat 121 jaar had geduurd. 

Alleen Heille bleef nog bij !'vliddelburg horen lot 1851. Toen werd 

heL ook aan de parochie Aardenburg toegevoegd. ( 69
). 

G. A. C. van VOOREN. 

(fi'J) RC KNkurch. Mi< I., nr. <12, fo. 20vo-21 vo ; nr. 13. fo. -lïvo-4/:lvo ; nr. 41. 

fo. 52vo-"i3vo ; nr. 41J, fo. 41ro-.J'ivo, 82vo ; nr. ·lï, fo. ·19vo-50vo : nr. ·1'1. 

fo. 60vo-61vo ; nr. 50, fo. 20ro-21 vo. 

VERSCJ IFI.DE. Gmh. Mt.I .. Llz. 4. 
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EEN ROOFOVERAL TE EEKLO 

IN 1795 

De misdaad is van alle lijden, doch het is ook zeker dat in politiek 

woelige tijden, gedurende economische crisissen en in de troebele periode 

nà elke oorlog, een stijging van de criminaliteit is waar te nemen. Anarchie, 

weinig of geen gezag van een overheid en sociale onrust slaan direkt in 

verband met de criminaliteit, die bandieten, rovers, voethranders, beul~n 

en brandstichters doen opstaan. 

Dat ellende, honger en armoede tot misdaad kunnen aansporen en 

IC'iden is ook licht begrijpelijk. 

Op het einde van de achttiende eeuw hebhen dan <)ok al die on

gunstige factoren hun rol gespeeld in onze gewesten. 

Er wuren de veelvuldige machtswisselingen die hegom1en op het 

einde van 1789 met het verjagen van de Oostenrijkers door de Patriotten, 

die op hun beurt al op het einde van 1790 moesten afdruipen. Nà de 

kurte periode van herstel van het Oostenrijks Gezag, werd owe landstreek 

terug al door oorlogen geteisterd en achtereenvolgens bezet door de Fransen 

( .Jemappes 6.11.1792), door de terugkerende Oostenrijkl'!rs (Neerwinden 

18. 3. 1793) en door de dan langer blijvende Franse revolutionaire legers 

( Fleurus 26.6.1794). 

liet einde van dezelfde 18" eeuw is tPvens vol jammerklachten ov~r 

l1ct gnJwelijk ell\·el van lwdelariJ en lanclloperij. dat nergens zo groot wns 

als in de Zuidelijke Nederlanden. tenzij welliC'ht in Ierland. (1 ). 

Een zekere inflalie, werkloosheid en armoede waren de o()rzaak van 

die plaag, waaruit dan handieten en rovers konclen opkomt-n. 

( 1) ZiP- hic>rovr>r I .EO I'ICJ\Rl ). J:uofuli<' Pnll rJ,. Vlaam.<<' /,ell'<'fliiHJ !'all I :-CJ'i 'o' 
I'J'j(J ~ I. I h· '"''·'f>r""fl """ ,J,. P•·r/mll.<illrJ. J\niWPrJH'II l'li('i p. lf'. 
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Het is in die benarde tijd, nl. op 14 december 1795, in het begin 

van de Franse bezetting, dat te Eeklo, in de <Busch» ,........, in de nu nog 

als weleer landelijke «boerestraat» gelegen tussen het «Groot Goed» C'1 ) 

en het «Aalstgoed» ( '1 ) ,.........., de hofstede van Andries Lippens overvallen 

werd door een roversbende. 

De INFORMATIE PREPARATOIRE 's anderendaags gehouden 

door de Schepenen ende Commissarissen Philippus Gerardus Van Hoore

beke en August Dhollander op verzoek van Baljuw Fruncies Van Zele 

en in bijzijn van griffiersklerk Oominique Van Goethem, verhaalt ons 

zelfs kleurrijk die overal. ( 4 ). 

A - DE OVER V AL 

I-let was in 't hartje van de winter in de nacht van 23 frimaire van 

het jaar IV, tussen elf en twaalf uur, dat de huisgenoten van boer Andries 

Lippens uit hun eerste slaap gewekt werden. Het zal zeker met angst 

geweest zijn dat zij hoorden dat een Bende geat/roupeert uolck alreeels 

besig wa.eren met te forceren ende open te stampen hunne keukencleure. 

Hun hoeve werd overvallen. 

(2) Voor meer details hierover verwijzen wij naar E. 01-IANENS, T-fet Grooi-Goe,[ 

Ie Eeklo, in Appeltjes van het :VIeetjesland, nr. <!, p. 69-82. 

(3) Zie hierover L. STOCKJ'vlAN. Het Aalstgoed te Eeklo, in Appeltjes van !wt 

t-1eetjesland, nr. ! 7, p. 5-27. 

(4) S.A.E.-1397 Enkwesten en mformatiën 
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liet betreft hier toevallig de laatste Informatie preparatoire v<'rleden voor de plaat

selijke vierschaar van Eeklo. Üngèveer een maand later -· op 3 februari 1796 -

biedt burger Can•l Rcelaert vergezeld van een troep militairen zich aan voor de 

Eeklose vierschaar en griffier Servaes Bouckaert schrijft als laatste regels in het 

Resolutiehoek : f... is voorelers door den gesf'ijden Reelaerl O<'ll ons onder nl<'<'l' 

cliscourss<>n a<>nnescijl ciat ll'ij ons fwc!den uermel<'n Pan poorl.< lf' f1Clert FIWI /1e! 

exf'rceren uan onse gemdele /onclie niet jefll'llslaencle hunne uoorgaf'nrie daerPwl 

w·daene interdictie ende dat hij ons alsnu an,fermael !POS orrlonnerende onse 

gemelde /onclie te cesseren ende soo se{/ens onse uierschaere op Ie schorten /autle 

van weleken clat hij Beelaert ons door de millilaire die claartoe apparentelijek expn•s 

alflier waeren ge/wmmen doedelriek soucle hebben doen execulerer; omnw alle 

welcke dreijgemen!en ende ef/ect uan eliere Ie uoorcommen hf'l>ben wij gf'raeclich 

gevonden oen de !'oorschreuen orders Ie volkommen dil noglans onder de prolestalie 

Pon soncler ciaermede Ie prepodiciëren olwlck recht ols WiJ claer wgen; soucl.m 

kannen hebl,en (S.A.E.-35 f• 38 v0
). 

l-Iet oude gezag <o>n meteen het N<'dPrlands taalgehruik in rle administratie werdPn 

hierdoor opgedoekt en de jarenlange vcrfransingspolitiek van lwt publiPke leven 

te Eeklo. zoals in r!c ganse Zuidelijke NNlcrlandPn, zou ~aon b('ginnPn. 



De ongetrouwde dochters, lsabella Theresia (28 j.) Joanna Catha

rina (24 j.) en Francisca (20 j.) ..- die niet van de bangsten waren ..

?ijn S€[/ens uijl hun Bedde gesprongen ende geloopen in hunne keuken, 

alwaer zij voor hunne de/ensée fwbben genomen, lsabelfa den Branclel 

ende Fmncisca, de Blaespijpe en daermede gaende naer deselve keuken

deure hebben zij gesien dat het zelve volck met een stuk haut het middel

hert /1el)ben a/gestampt. 

Zoon Judocus Lippens (31 j.), de knecht Care! Beelaert (24 j.) en 

Yader Andries Lippens ( 64 j.), waren intussen ook uijl hun Bcdde opge

staen en geloopen in de voorseijde keuken om was het mogelijk he·t zelve 

volck daeJT" buijten te hauden. Care! Beelaert had zig gewaepencl met een 

ongelaeden /usique om eenen schrik te geven aen het gemelde geattrou

peerl volck. Te voren hadden de bandieten reeds dachterdeure openge

laopen en de Lippens' ziende dat het zelve uolck door het gal van Je 

keukendeure wilde in de keuken komen ende dat haere resistentie niet eln 

konde baeten spoorden Care! Beelaerl aan ..- in schijn. ..- te schieten op 

de geweldplegers, terwijl een van de Lippens riep : «Schiet I Schiel b om 

de dieven vrees aan te jagen. Toen Beelaert daerop rnimme maékende van 

schieten en aen/egde vielen onmiddellijk drij à vier /usicq ofte Pistool

scheuten, maar dan uit de andere richting. De wapens van de aanvallers 

bleken integendeel doeltreffend geladen, want Judocus Lippens werd op 

dat ogenblik al dangere.uselijk gekwetst op de Borst in zijn uensich.t ende 

fwncl zodanig zelfs dat hij daarna genoodtzaekt is zijn Bedcle loccuperen 

ende misschien op perijckel van te sterven. 

Daarmede was de weerstand van de familie Lippens nu wel totaal 

:gehroken en zij zijn zoociaenig gealtereert geweest dat zij geene defensie 

meer en hebben connen doen. 

De weg was meteen vrij en de plnndering kon beginnen. 

leder huisgenoot zou het hardhandig optreden van de bendeleden 

ondergaan en het aan den lijve gaan ondervinden. 

Vijf van de bandieten stormden de keuken binnen en vadPr Lippens 

werd vastgegrepen, in de grond geslagen en aan handen en voeten ge

homlen. Daar liggende op cle vloer van zijn keuken zag boer Lippens in 

dt schijn van het licht dat de misdadigers gebruikten terwijl zij bezig 

waren ook zijn kamerdeur open te lopen dat de koorde waermecle zijne 

fwnden waeren Loegeboncle11 maer en was gestrekt in plaetse van geknoopt. 

Ende teru,ijlent dat de zelve vijf pcrsoonen besig waeron met in zijne caemer 

zijn kassen ende lesserwer te openen ende breeken, heeft hij met zijnen 

mond den streek van de koorde rvaermede zijne handert gebiJnclen waeren 

losaemaeckt ende alsdart uijl zijnen zack met zijn lwnd nenwncle zijn mes 

/;ceft hij de koorrlen waermedc gebonden waren zijne beenen losgesneden. 
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Vader Lippens die wel terecht voor zijn leven vreesde, wilde nu zijn 

zinkende schip verlaten en hij is al achter ltijl zijnen huijse geducht ende 

kumende op zijtten ho/ leijnden den gevel van zijn huis hoste hij 

hier ook op eenige persoonett die zijn !wijs omzei hadden ende complicien 

van de uoorseijde uii/ve die binnen zijnen huijze Desig waeren met sleelen. 

die «Schiet ! Schiet h riepen, waarop Lippens wellicht met het koude 

angstzweel op zijn voorhoofd bleef staan. Hij werd nu gegrepen door twee 

andere schelmen en wederomgesleept in de keuken um1 den voorseijde.n 

zijnen !wijze alwaer zij hem forcelijk hebben gestamp/, gesloot, geschupl 

ende geslaegen zoodoenig dat hij claer van tol twee dd/erenle reijzen is 

lwijien zijn zeiven geweest encle ciaerefoor hee/t bekomen differente conlu

Sien zoo op zijn lichaem hoofd als aenzigt. 

De boeven waren nu ook wijs geworden en wisten nu wel hoe ze 

Lippens moesten knevelen, want nog eenige andere persoonen vun lnlijtrn 

ofte binnen zijn bij de tu:ee voomoemcle gekomen. clie hem hcbln·n helpen 

ternerele smijten ende hinden aen lwnde'n ende voelen mei zoo een vree

selijk ge111eld dat de koorden het vel uan zijn arms hebben duorsrwden fot 

den bloede. 

Boer Lippens rlie inzag dat hij geen haat had mel legenstand te 

bieden. verklaarde later dat hij dan tot de dieven anders niet en heeft 

gelJeefen als om zij11 leuen ie mO!Jen behmtClen ende aen de !JE'Seijde bende 

geseijd dat zij geen Broeke meer en zouden geeloen hebben aen zijn kassen 

üfte deuren dat /lij hun zoude geseijd hebben u.:aer de sle-utels waeren, 

zoo hij ook fweft gedaen. Gebonden aan handen en voeten kon boer Lip

pens dan verder slechts toezien hoe zijn woning geplunderd werd. 

De vuurschoten waren nog maar juist gevallen en de keukendeur 

was nog maar amper open gelopen of lsabella Lippens werd ook al ge

waar waar de dieven het op gemunt hadden. wan! deselue Bende lle[J[>Cn 

se/fens a/ge/rocken ende medcgedraegen haere nw/ze Llimnante kntisse 

en lwer gcw.de ijzerken met een gaude slot. Zij kon nochtans uil de handen 

\an de hooswichten geraken en zij vluchtte in haar slaapkamN, alu•aer zij 

iuwr zijn f1Cuolgt ende hoer vast nemende haen~ hunden hebtwn gelJonden 

op hoeren rugge ende haere beenen zooclae~Jifl dat zij niet e11 konde op

s/Mn ende mei zoo groot gewelcl clot de koorelp ruaermede lwere handen 

gebonden hebben geweest. zoodaenif1 hoer uleesch heeft cfoorsneeden cloi 

?r l~eJ Rloed doorgrensl. 

Een van de bendeleden trok zijn mes en zette het op de keel van 

l~ahella haer dreijgencle dac.rmede te steeken hiJ a/dien zij nen hem niet 

ett declareerde waar hij ligt moest haelen. Om Twer leven te [Jefwud?n 

verklapte lsahella dan maar dat de keirzen in den kelder tuoeren. 
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De ligt o/te keirzen omstaken zijnde bleef de dief in haar slaapkamer 

waar hij begon zijn buit te verzamelen. Uit een kast nam hij een zilvere 

lwrlogie, een paer zih'€re gespen een paer gmule klokken beneflens ses 

1\roonstukken in specie waeronder U'as een geheel ende een holue /ransclw. 

Ook zag lsabella dat hij medesleepte een floer de cueterne Broek met 

groene en zu•aerte sireepen met een paer zilvere riemgespen daer in ende 

c-:en zilvere llorlogie benevens een paer urauwzakken waeruijl l1ij hee/t 

r,enomen het ge'/d lwtgonne rlaer in s/ack monterende tol on/rent de vier 

kroonen in di//erente specie benevens een roocle casilniere veste. 

Dit was nog niet alles, want lsahella moest toezien hoe hij uit een 

koffer ook nog nam een zilvere horlogie ende een gaude ijzerke benevens 

üenig geld, neusdoeken ende andere Effecten als andersints. 

Intussen kreeg lsabella in haar kamer nog het gezelschap van vier 

tm~ ~re medeplichtigen, die haar vroegen of ergens nog geld was, waarop 

lsabella natuurlijk ontkennend antwoordde en er schrander bijvoegde dat 

het er clog/ dat er buijten iemand riep, waarop de bamlieten zelfzeker re

rlikeerden : <Daer en roept niemand niet daer zijn wel vijftg mannen rlie 

de wacht hauden. 

Ook Joanna Catharina Lippens had door de vuurschoten eenige zaeden 

bekomen in ofte omtrent haere ooge ende borst. Zij kon nog op de zolder 

vluchten waar vier rovers haar volgden, degonne met geweld van haeren 

hals hebben getrokken haer diamanie cruijsse ende gaude slot. Zij werd 

eveneens handen en voelen op de rug gebonden met nieuwe cammandel 

koorden dat er het bloed doorgrenst en werd verder aan haar lot overge

laten. 

Care! Beelaerl die nà zijn pantomime met zijn <Ongelaeden /usique~ 

van geluk mocht spreken, dacht ook niet meer aan verder verweer, toen 

!wee hand1eten hem bij het haar vastgegrepen en naer hem toegebracht theb

ben differente slaegen ende stampen hem sleepten in een camerken alww.>r 

zij hem geworpen hebben op het Bedde ende zijn handen ende !loeten 

tsaemen gebonden zoociaenig dot hij hem niet llerroeren konde. 

I lij was ooggetuige dat deselve perscJfmen uijl de twee kassen en de 

ko//er i11 deselve caemer slaenrle he[J[JCu genomen clrj/erent E/eclen nis

eerst eenen vrouwenzoek waer in wns cenige geldspecien ende uijl de 

koetse nlwaer hij gel}()mleu lng ook eenen llrauwenzack met eenige ge/cf

specien ufsmede van derr Mante/stock een Broek met zrlvere Rremgespen 

daer in ende een ueste gelijk ook uijt rle wmelcle kassen ende koffer ePnige 

w.ddspecien ewle neusdouken. 

Francisca Lippens had red1ling gezocht in haar slaapkalller. doch 

dadelijk hadden de ra!Jauwen haar daar ook te grijpen, alu•aer zij lwcr or 

1 en HN!de hwulerr en uoe/en lrelJben t!IOopenoeiJOnrlen. Uijl een kasse 
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staende in haer slaepcaemer zag zij stelen twee à dri.i neusdoeken benevens 

~:enige Poordere Effecten en geldspeden die zij niet en can noemen. 

Dat de bandieten zich nà hun slag zo rap mogelijk Uit de voelen 

zullen gemaakt hebben, behoeft wel geen betoog. ln hun haastige spoed 

hadden zij zelf ook eenen !wed, eenen reijszack ende een luijkermes laten 

liggen, die ze toebehoorde. 

Geslaagd was hun «operatie» wel. want boer Lippens verklaarde 

's anderdaags aan de Wet, dat deselve bende volckx !zijnen huijze heeft 

gestoefen eene considerable somrne geldts bestaande in zilver ende andere 

speCien zvnder Ie connen zeggen het just import midts hij het te vooren 

niet en fwdde overtelt, gelijck zij ook hebben gestoefen de juweelen van 

zijne dog/ers ende zoonen. I-lij schat zijn verlies op minsterts Duijzend pon

den. 

lsabella van haar kant dunckt bij afdien geen geld ofte andere Effec

ten meer uijl en komen ofte in !wijs gevonden en worden zij ten minsten 

bestoelen zijn lot zes honderd ponden groolen. 

Vroegen het de «onderzoekers» niet of wisten de slachtoffers het niet, 

doch inlichtingen over de bendeleden werden alleen summier door lsabelh 

gegeven, die de dief in haar slaapkamer beschrijft als gekleed me·t een 

blauw kleedt ende pantelon van binnen met leer gevoegd i. \/ erder werd 

met het minste signalement van de dieven opgenomen, die toch zeker met: 

een 7-tal aan de overval hadden deelgenomen, wat al een «serieuse» bende 

kan genoemd worden. 

Ook is het opvallend dat de «<nformatie preparatoire», die veel ge

meen heeft met het huidige proces-verbaal, geen inlichtingen geeft ov~r 

de vaststellingen van de onderzoekers, over de sporen die voorzeker toch 

wel waren achtergelaten of over de daden van onderzoek die verricht 

\Verden. Zoals alle andere uit die tijd. blijft de «<nformatie preparatoire> 

bij eenvoudig verhoren. 

Een nauwkeurige beschrijving van de gestolen voorwerpen is al even

min vermeld. wat ook de goede gang hij het verdere onderzoek niet in de 

hand zal gewerkt hebben. 

Toch mag wel aangenomen worden dat nà zo een stoutmoedige over

val, niet alleen de politiemacht van Eeklo ( 5 ) manr ook de gerechtsdienaren 

van gans het gewest in aktie kwamen ten einde de daders te ontmaskeren. 

(5) Op 15 april 1795 was te Eeklo baljuw-substituut geworden. Frans \'an Z('le 

(53 j.). voorheen rPeds baljuw te Kaprijke en procureur b1j de \'i<·rschaar te E('k!o. 

Zijn 86-jarige vadf'r, baljuw Jan Frans Van Zele. had toen <om s1jn hooge jaeren 

ende slechte gestdtenissc van lichaenn hem in het baljuwschap gc;.ub,tilLH'('ITl. 
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Het is ons niet bekend of de bandieten ooit gegrepen werden, doch 

het staat vast dat hier gevaarlijke en veel wagende dieven aan het werk 

waren geweest, die in de echte betekenis van het woord hun hoofden op 

het spel zetten. Bij ontdekking en veroordeling riskeerden zij een «hals

rechting:., die in de betrokken periode nog regelmatig en zonder veel om

haal uitgevoerd werd. ( 6 ). 

Klaarblijkelijk was hier ook een goed geinformeerde bende actief ge

weest. die voorzeker niet lukraak bij Lippens, een van de riJkste boeren 

van Eeklo, was binnen gevallen. 

L. -· EEN PAAR AJ\NVULLENDE GEGEVENS OVER DE SL\CI·ITOFFERS 

Andries Lippens ( o 1730), afkomstig van Lovendegem, was zich in 

1768 te Eeklo komen vestigen. Hij was in 1756 met de van Eeklo afkom

stige l\1aria Catharina Willems gelrouwel ( 7 ), die reeds overleden was 

toen de overval plaats had. 

De oudste dochter, Joanna Maria Lippens was in april 1782 ge

trouwd met buurman, Martinus 1:-luysman, schepen van Eeklo en pachter 

van het «Groot Goed>, eveneens in de Bus le Eeklo. ( 8 ). 

Andries Lippens was een voor zijn tijd gegoede burger, die de naam 

zal gehad hebben <er warm in le zitten.» 

Schout was in 1:'9<; de 83-jarige Pietcr .Jacobus l1osman. De twee officit•ren van 

de baljuw waren, PiPter Botcrdaele (76 j.) en Jacob Bourgonjon (37 j.). 
Op 24 Genninal IV ( 15 april 1796) werden door de nieuwe <t\dmini~lrati<' Yan 

het kanton Eeklo~ als veldwachters aangesteld : Picter Bosman. Pietcr RotNdaC'Ic 

en Livinus Verstraete. 

Bosman en Botc>rdaele zullen wel jarenlange beroepservaring gehad hebben, doch 

wij twijfelen eraan of zij op hun ouderelom nog de fysiek haclden om hun toch 

soms gevaarlijk ambt uit te oefenen. 

Van onze schout diC'nt evenwel toch gezegd te worden, dat hij in 1781 op f)>Ljari~e 

leeflijd nog hertrouwd was mel Maria Thcrcsia Aercke. die 46 jaar jong<'r was 

dan haar bruidegom. Pieter Bosman stierf op 24 septembN 17'.19. 

( 6) Zie D. JONCKI-IEERE. De waarheid over de rovcrsbendu ua11 Bakelandt, Tor

hout z. d .. waaruit o.a. blijkt Jat de onthoofding of halsrer.hlin(.; op hd schan>t 

van d<' 23 ter dood vcroordPel,fen van de beruchte ben<le van P.al<'lanclt op Aller

zielen 1803 plaats had. 

(7) S.A.E.-171 !!uw. 1740-1770. 

(8) SAE.-174 !luw. 1770-1788. 
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Om het net als Lippens le zeggen, ook wij hcl,bcn zijn Vf:rrnoger, niet 

juist kunnen bepalen. maar loch weten wij uit eigentijdse bronnen, dat hiJ 

een zeer welgesteld man moel geweest zijn. Dit blijkt o.a. uil de «:OMME

STELLINGE van den jaere ende Ougsl 1795», waar Andries Lippens 

0p 95 gemet 108 r. belast werd. Aldus beliep zijn aanslag 71 E 10 sch. 

5 gr. 1 d. voor de «binnecosten» en 23 E 16 sch. 9 gr. 9 d. voor de «uijt

~endem. ( 9 ). Dil was op één na de hoogste aanslag voor gans Eeklo. 

Alleen zijn schoonzoon, Schepen .l'vlartinus Huysman, ging hem hierin 

vooraf. 

Ook uil de tellingen van die lijd blijkt dat Driesken Lippens een van 

de vijf grootste boerderijen van Eeklo uitbaatte. 

Door zijn graanvoorraad herkennen wij hem als een der lwlangrijksle 

landbouwers van Eeklo. In oktober 1794 had hij nl. op zijn zolder in voor

raad 60 zakken rogge en 5 zakken tarwe. waarmede hij tol de vijf groot

sic producenten van de stad kon gerekend worden. ( 10
). 

Zijn veestapel was ook zeer aanzienlijk voor die lijd. Volgens de tel

ling van januari 1795 bezat Lippens : 3 paarden, 1 veulen, 7 koeien, I vaars 

4 knlveren en 1 varken. ( 11
). 

Van hel Rijke Gasthuis van Gent hield hij 21 gemet bos in pacht, 

L·•aeronder 12 gemet heijcle ende twee gemet besaeijt met sperren en twee 

!wnder/ roeden beplant me/ plantsoen. Zelf was Anclries Lippens eigenaar 

van 1 gemet bos. e 2 ). 

Bij zo'n burger was zeker geld. 

Boer Lippens is op 16. 1. 1817 op 86-jarige leeftijd te Eeklo over

leden. (13
). 

En wal de «levensgevaarlijk gewonde» .JudoCLis Lppens nu be

treft. kunnen wij de lezer ook gerust stPllen. Zoals altijd zal hier ook wa:tr

schijnlijk overdreven geweest zijn. Judocus - in de huwelijksakte Josse 

geworden - is in 1808 op 43-jarige leeflijd getrouwd met Theresia Caro

line lterbeke. (14
). 

(9) S.A.E.-475 Ommeslellingen 1795. 

( 10) S.A.E.-247 Graantelling oktober 1794. 

( 11) S.A.E.-247 Telling veeslapel januari I 795. 

( 12) S.A.E.-247 Telling der boss<'n 1795. 

(13) Burg. Stand Eeklo~ Overlijdens 1817. nr. 18. 

(14) Burg. Stand Eeklo~ lluwclijkcn 1808. nr. 31. 



Onze Judocus was [oen graanhandelaar geworden. !lij woomle \'erd·~r 

le Eeklo waar hij in de gezegende leeftijd van 83 jaar op 31.3.18·18 in zijn 

huis op de I''larkt overleed zonder afstammelingen na le laten. ( 15
). 

I-lij was zijn in 1795 opgelopen \'erwondingen dus zeer goed Le boven 

gekomen. 

Willy l IAL'1ERL YNCK. 

( 15) Burg. Stanel EeHo - OverlijJens I f:l48, nr. I 03. 
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DE BRIEVEN VAN AAL TER 

ln het graafschap Vlaanderen was een groot deel van de bodem per

soonlijk bezit van de graaf. Om dit groot domein te beheren beschikte de 

graaf over een net van ontvangstbureaus verspreid over heel het grond

gebied van het graafschap. ln elke kasseirij was een centraal ontvangst

bureau ingericht voor het innen van de grafelijke renten. Die bureaus 

dragen de kenmerkende namen van spicarium, lardarium en vaccarium. 

De spijkers of spiearia waren bestemd voor het verzamelen van de graan

renten. De lardaria en de vaccaria waren meer gespecialiseerd in de 

ontvangst van dierlijke producten. Naast die drie voorgaande soorten ont

vangstbureaus hesland er nog een vierde type : de hrevia, die vooral de 

renten in geld in ontvangst namen. ( 1 ). 

Voor het gebied van de Oudburg van Gent, de vier ambachten ~?.n 

het ambacht van Zomergem beschikte de graaf over de spijker van Gent 

en de twee brevia van Aalter. ( 2
). De belangrijkste van die lwee «brieven 

van Aalten waren de brevia de Busere of ook wel «Busers spikere van 

Aeltre» genoemd. Het zijn die brieven van Aalter, die in 1187 reeds on

afhankelijk waren van de spijker van Gent. die we zullen behandelen in 

cnze bijdrage. 

I. WERKING VAN I-IET ONTVANGSTBUREAU 

Wanneer de brieven van Aalter in 1187 voor het eerst ir. de bronnen 

verschijnen, hebben ze reeds een hele evolutie doorgemaakt. ln de grote 

brief van dat jaar slaan ze reeds als een onafhankelijk ontvangstbureau 

opgetekend. Ze hebben echter oorspronkelijk een integrerend deel uit-

(I) A. VERHULST en M. GIJSSELING, Ie compie géneral d" 1187 cor.ntl suu:; 

Ie nam de cGros Brie/> et les instilutions /inancières du comlé de Flo1ndre uu 
xii siècle. Brussel ( 1962) p. 84-85. 

(2) A. VERHULST en M. GIJSSEUNG. Gros Tlrie/ p. 91. 
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~·emaakt van de spijker van Gent, waaruit ze vermoedelijk in de loop van 

~Ie twaalfde eeuw afgescheiden zijn. Dit blijkt uit de aard van de geïnde 

renten en uit het ambtsgebied. Te Aalter wordt de ontvangst van al .ie 

mout, van al de gerst, van een gedeelte van de evene ( = haver) uit de 

ambachten Boekhaute en Assenede en van de wijn gecentraliseerd. ln de 

ontvangst van de spijker van Gent komt geen mout, gerst of wijn voor, 

zodat die spijker niet meer de volledige waaier van de graangewassen be

zat. Het is duidelijk dat de graaf op zeker ogenblik de brevia de Haltra 

heeft opgericht door een deel van de Gentse spijkerrenten door een onaf

hankelijk bureau te laten innen. Het ambtsgebied van dat nieuw bureau 

vult volledig binnen het gebied van Gentse spijker. Verder hlijkt uit de 

studie van de ligging van de renten afhangend van de spijker van Gent 

en van de brieven van Aalter dat ze naast mekaar liggen en soms zelfs 

op hetzelfde perceel. Ongetwijfeld heeft de graaf voor een van zijn ridders 

nÎ voor zijn Busere of hoornblazer een onafhankelijk ontvangstbureau op

gericht. De keuze van Aalter als centrum kan gemakkelijk verklaard worden 

door het feit dat Aalter oor.spronkelijk een grafelijke villa was. C'). 
Oe brevia de Busere waren belast met het innen van de moutrente te 

:\alter. te Zomergem en te Hijfte, van de gerstrente te Aalter en te Zomer

gem en van de evenrente te Assenede en te Boekhou te. ( 4 ). De renten 

ouder Zomergem liggen eigenlijk verspreid over de parochies Zomergem, 

:vlerendree en Landegem. Die van Hijfte liggen te Lochristi en te Oost

akker, die van Assenede liggen le Assenede en te Ertvelde en die van 

Boekhaute liggen te Boekhaute en vooral te Bassevelde. 

In 1187 bedroeg de totale moutopbrengst 25 m0 7 r. 1 sp. ( 5 ). Daar

van werd 5 mo afgedragen als tiende. 3 m0 werd uitbetaald aan Boudewijn 

van Praet. ( 6 ). De <vigiles (1) en prehendarii» kregen 2 m0 10 1/2 r. 

7 

(3) L. STOCKMAN. Historisch gcoura/i.<chC' onlwikkC'Iill!l uon de vt!!a 1/aleftra lol 

-de parochie Anlter, Appeltjes van Jv .. t Meetjesland, XIX ( 1968) p. 9-12. 

(4) De ontvangst van 1187 vindt U hij A. VE!H IULST en !'-1. Gl.!SSELING. 

Gros Drie/, p. 148 en de ontvang.<! van 1255 vindt U in bijlage 1. 

(5) In de hricvr·n van Aalter is c<•n mu,I.J.e ( = morlius) ~Jdijk nan 12 vul of hal

sters ( = rasNi<~) Pn een val is gelijl aan >l spint. 

(6) Het h(·trefl hier 13ourlcwljn 11. heer van Praet '"'" van een gC"dc~ltc Yan \Vntcr

vhct, die gehuwd was rncl l'1nroye, C"en v....rwanlc vnn rle gravin .Johnnnn : Zie 

E. \VARLOP. lla pfaumse ud"! uoor noo. Deel 11. Band 11 ( 1 <J68) p. 463-

464. 

(7) Die viuiles waren rlc bcwakc·rs van het hurc·au en van d,. opsla~planls(•n vun rit! 
hrievcn van Aallcr. I-Iet is uoerl mogclij~· dat die aev<"sligd w'lrcn in de CC"nlralc 

hoeve vun de voormalige 'i !la Iloleftra. 

<J7 



en 14 l/2 r. ging «foris super wast». riet is niet duidelijk welke beteken!~ 

we aan die laatste post moeten hechten. \ Ve vermoeden dat hel een uit

gaYe betreft in verband rnel de ontginning van de omgeving van hel 

latere \Voeslijne"goed te Aal ter. ( 8 ). Ook van de ll mudden gerst werd 

anderhalve mudde en een half val «super wasl» verbruikt. De lotale 

opbrengst aan haver nl. 49 rn" 10 r. 6 sp. werd volledig verkocht ten 

\(Jordele van de grafelijke schatkist. De boter brengt 56 s. op, terwijl Je 
honing verbruikt is en de wijn elders besleed is. 

De netto-opbrengst van de brevia de Busere bedroeg 33 p. 11 <L 

Op 2 juni 1187 had Walter Busere daarvan reeds 26 p. vereffend -~:in 

dnmo comitis> te leper. ( 9 ). 

De volgende bewaarde grote brief dateert slechts van 1255 ( 10
) 

..:odat we ongeveer 70 jaar zonder gegevens over de werking van de brieven 

Yan Aalter zijn. In die tijdspanne had de grote brief reeds een helt: evolutie 

doorgemaakt. In 1 187 was hij nog de getrouwe weergave van een werkelij1< 

lwstaande toestand. De grote brief van 1255 en volgende zijn echter ver

sleendf:' doeurnenten geworden. De hoeveelheden van de renten in natura 

blijven onveranderd, enkel de prijzen van de producten zullen nog schom

melen. 

Nochtans heeft de grote brief van 1255 nog een zeker belang omdat 

in die 70 jaar nog enkele veranderingen zijn opgetreden zodat het toch 

de moeite loont om de rekening van de hrevia de Busere van 1255 te 

bekijken. De hoeveelheid mout, gerst en evene zijn niet vt:randercl. Vijf 

mudden mout worden opnieuw afgedragen als tiende, twee mudden en 

I 0 Y2 vat mout worden eveneens uitbetaald aan de «vigiles» en de «pre

lwndarii» en drie mudden aan f)oudewijn van Praet. ( 11
). Er zijn geen uit

gaven mPer «super wast»; dat is normaal, want het Woestijnegoed werd rond 

1200 in leen uitgegeven. (1 2
). Als nieuwe rentehouders trPffen we de 

zusters van de Bijloke aan die een jaarrente van 7 Y2 vat mout hebhen. 

Van de 24 pond die de wijn elk jaar opbrengt. gaal 10 pond naar Gocle

fridus Scamlelanis die zijn rente in leen houdt van de graaf. Verder stelle•1 

we vast dat de opbrengst van de boter reeds een vaststaaml bedrag van 

5() s. geworden is, tem•ijl de honingrente nog venmeierlijk is. maar 

schommelt rond de 20 s. 

(s) L. STOCK.:MJ\N. Vi/lu llnle/lm. Nvt XIX ( 1%1:1) p. 3.J. 

(Y) A. VERIIUI ST ,.n 1'1. Gl.ISSELING, Gros llrie/, p. 1-19. 

(I 0) Rijksarchief Gmt Fonds Gaillard 72 bis. 7i<' hijlage I. 
( 11) In 1255 was .Jan l1eer yan Praet, zodat hiN go<'ct de \'N.<lenmg van elp grok 

hrieven tot uiting komt. E. vVt\RI.OP. /)c vlonmse ode/ vó0r 1300, [),,('] I r- ·11 I 

( 12) l.. STOCKl\1A!\. Vil/n 1/ole/lru . . '\l\1 XIX ( 19f,R) p. 30 
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De totale netto-opbrengst bedraagt 85 p. 5 s. Dat is meer dan het 

dubbele dan 70 jaar geleden. Zo begrijpen \Ve dan ook dat gravin Margarela, 

ir. uitYoering van het testament van haar zuster Johanna, een janrlijkse 

rente \'an 50 p. kan bezetten op de brieven van Aal ter. ( 13
). 

De rekeningen van / an cle Busere 

Boven merkten we reeds op dat de grote brieven van de veerliei,de 

eeuw stereotype zijn en bijna geen inlichtingen meer verschaffen over cle 

manier waarop de renten geind en vereffend werden, aän de graaf en de 

rentehouders. Gelukkig bleven er uil het begin van de veertiende eeuw 

drie rekeningen van Jan de Buseie, heer van Bassevelde en erfachlig ont

' anger van de brieven van Aalter bewaard : uil 1306. 1:507 en 1309. (1 1
). 

De rekeningen bevatten een lijst van personen die ten achter stonden 

Lij het betalen van de verschuldigde renten . 

. Al onmiddellijk valt het op dat de renten niet meer m natura worden 

betaald maar in klinkende munt. Daartoe bepaalde de grafelijke redeninge 

eik jaar de slag of de prijs van de \'erschillende landbomvproducten. Uit 

1278 bleef een oorkonde bewaa1d van Filips van Broelhurg. ontvanger

generaal van Vlaanderen. waarin hij de prijs vaststelt van de tarwe en 

Yan de ruwe en zachte haver. Voor de Oudburg van Gent en het land van 

Waas bedroeg de slag van de tarwe 7 s. 10 d. per hoed, de dag van de 

ruwe haver 3 s. 8 d. per hoed en de slag van de zachte haver 2 s. 2 d. per 

hoed. ( 15
). 

In de rekening van 1306 zijn de personen die ten achter slaan met 

het bttalen van hun rente, woonachlig te Ertvelde, Assenede en Bassevelde. 

Bovendien treffen we een rubriek aan ; 4:dit es van moute vor den sten» ( 16
). 

In die laatste nihriek wordt elke reeks namen ingeleid door «per» gevolgd 

door een persoonsnaam : per lngelbrecht Üsebrecht. per Rikilt c.d.m. \Ve 

vinden diezelfde reeks. vaak archaïsche namen terug in het spijkerhoek 

( 13) Tl L LUYKX. /ohunnu vun Cons/unlittotJ<{ /Jrtli'ÎII ''"" V/ulllldt·r~ll l!rt //""''U'IIIU'c'rt. 

Vt>rhandcl. Kon. Vl. Acad. Vftn B"lgic, nr. 'i, Anlwcrp<'n-Utn·rhl ( t9rî"l) p. ó I I. 

(14) IV\G Fonds Gaiilard nrs 110 (1300). 123 (1307) <'n l'iti (!Yl<J). 1\ii nr. l'i'• 

is h•·l laalsle stuk van Je n·kcrnng w<'g~csdwunl. 

(15) RAG Fonds Caiiiard nr 75tl : • f<'C<'plores krrilorri1 ~anclemis <'l \\' a>ic· re.-ipi<d i; 

pro hudo lrilici s<·plPm soL cl dcccm den .. pro hodu uvene dur<' lws mi. <'I odo 

Jen, el pro hodo nvcne moiiis duoz sol. cl duoz rlen.> I mutf,(c, ( moclius) = S hol' cl 
I hoJus) = 12 val ( rascri a). 

(I G) RAG Fonds Gaiiiard nr. I I 0. Zie bijlage 2. 
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'an Gent uit 1334. (1 7
). Die namen staan onder de rubriek «vatghelt en 

hoenreghelt in Loe ende Yfte». Het is dus duidelijk dat de personen ver

llleld onder de rubriek «dit es van moute vor den stem te Hijfte en te 

Lochristi woonden. Zij stonden in 1306 voor 46 s. 5 d. in het krijt bij de 

Jan de Busere. De totale moutrente in de brieven van Aaitel te Hijfte 

!Jedroeg 6 Y2 mudde. 5 vat en 1 spint. es). Te Ertvelde stonden de rente

plichligen 16 s. ten achter, te Assenede 39 s. 10 d. en te Bassevelde 

4 Y2 p. 7 d. Bassevelde. het dorp van de familie Busere. heeft dus het 

grootst aantal renteplichtigen. De inwoners van Ertvelde, Assenede er. 

Bassevelde belaalden voor de evenrente die 35 mudde, 3 vat en 6 spint 

Ledroeg voor het ambacht Boekhaute en 14 mudde en 7 vut voor het 

ambacht Assenede. (1 9
). 

Over Zomergem, waar men 9 mudde 3 vat 1 spint mout en ongeveer 

9 mudde gerst betaalde en over Aalter, waar men 9 mudde 5 vat mout 

en ongeveer 2 mudde gerst verschuldigd was, rept de rekeuing geen 

woord. ( 20
). Üp het einde van de rekening blijkt echter dat de vrouw van 

Gavere, de heer van Praet en Stassin van Schoonberghe voor 14 mudde 

1 val 2 spint mout en voor 11 mudde min 1 sexter gerst en voor 14 p. in 

het krijt staan bij Jan de Busere. We denken dat dit trio subalterne ont

vangers waren van de brevia de Busere te Aalter en te Zomergem. Dat 

de heer van Praet en de heer van Schoonberghe als subalterne 0nlvangers 

optreden kunnen we gemakkelijk begrijpen : de heer van Praet woonde 

te Oedelem en bezat bovendien een rente van 3 mudde mout op de 

briewn van Aalter, terwijl de heer van Schoonbcrghe verschillende renten 

voor de spijker van Gent te Aalter inde. ( 21
). I'-1inder duidelijk is het feit 

dai de vrouw van Guvere als subalterne ontvangster optreedt. Een ver

klaring is misschien te vinden in de omstandigheid dat de heren van Gavere 

op het einde van de twaalfde eeuw en in de dertiende eeuw in het bezit 

waren van grote gedeelten van Landegem, Merendree en Vinderhaute (2 2
). 

Lomergem ligt daar vinkbij en een gedeelte van die renten lug trouwens 

m de parochies van Landegem en I'-•lerendree. 

(I ï) RAG Wetachtige Kamer nr. 88 f" 22 r" en volgende. 
( 18) A. VERHULST en M. GIJSSELING. Gros Brie/. p. 148 : Ex lvctn mouth 

6 l m0 5 r. I sp. 
(19) A. VERHULST l'n 1'1. GIJSSEUNG, Gros Brie/. p. 148 · r.x Bochouta avenc 

35 m" 3 r. 6 sp. Ex Hasncda avcne 14 m0 ï r. 
(20) A. VERHULST en 1'1. GIJ:3SEUNG. Gros Brie/, p. 148 Ex ! laltra 9 m'' 'l r. 

ordei 2 m" preter ~ sextarium ; Ex Somcrgcm mouth 9 m0 3 r. I sp. : ortlei 
9 m" preter I sextarium. 

!21) L. STOCKMAN, Villa I-fale/tra, Al\1 XIX (1968) p. 31-32. 

(22) A. VERHULST. De Sint-Boa/sabdij Ie Gent en haar grondlw:it {\'!le-X/Vo 
eeuw} Verhand. Kon. Vl. Acad. van Belgie, nr. 30, Bru~~cl (1958) p. 24·1. 
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Eigenaardig is ook dat de hoeveelheid mout die dit trio aan Jan Je 

Busere verschuldigd is precies gelijk is aan de netto-hoeveelheid mout die 

hij aun de graaf moet hetalen nl. 14 m0 1 r. 2 sp. ( 21
). Ook de 14 pond 

is de netto-opbrengst van de wijn. ( 24
). 

De balans van de mout-opbrengst moet er als volgt uitgezien hebben, 

indien men subalterne ontvangers te Aalter en Zomergem aanr.eemt : 

Gavere. Praet en Schoonherghe Jan de Busere 

ontvangst ontvangst 

Aalter 9 mo 5 r. 

Zomergem 9 
0 

3 r. m S)J. llijfte 6 m" 11 r. sp. 

totaal 18 0 8 r. 1 m sp. totaal 6 mo 11 r. 1 sp. 

uitgave uilgave 

graaf 14 
0 

1 2 S)J. m r. 

Praet 3 mo ( 25). tiende 5 m" 

totaal 17 
0 

1 2 m r. sp. totaal 5 m~ 

blijft mo 6 r. 7 sp. blijft m0 11 r. 1 sp. 

De som van de beide saldo's is gelijk aan 3 12 m" of 42 raseria ;1[ 

vaten. Die hoeveelheid ging naar verschillende renlehouders, waarvan 

7 lf2 val naar de Bijloke en de rest naar de «vigiles el prehendarii». Aan 

dp hand van latere bronnen kunnen we flie bestemmelingen bijna alle

maal terugvinden. De koster van de Sint Veerlekerk te Gent krel~g jaarlijks 

(23) RAG Ponds Gaillanl nr. 72 bis · Rcmand mb co moulh 14 m" 1 r. 2 sp . .i\1-

gcmccn Rtjksarchicf Brnssel, Rolrekeningen nr. ?.fi8 : R.,mancl sub co moucl 

14m0 I r. 2 sp. (anno 1302.). 

124) RAG Ponds Gaillard nr. 72 bis : RPmancl sub co vinurn 1-1 p. ; en ,\RA RR nr. 

2G8 : Rcmanct sub co vini quod est 14 p. 

(25) Dil zijn de ) mud de waarop de heer van Pracl normaal recht op hnd. RAG 

PonJs GaillarJ nr. ï2 bis : Balcluino cl" Pracl 3 m0 
; <'n ARA RR nr. 2(>8 Bal-

duino Je Pracl 'I m". 

(2f>) RAG Fonds Gaillarcl nr. 72 l>is rialurn cl<'rime moulh ; <'n ARA RR nr. 2ó8 

datum decime mout!, 5 m". 
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3 vat mout. ( 27
). Rond 1450 koopt Laurens de Maeeh 21 vat mout af 

die « F rançois Bruuseh prenait sur eest espier». ( 28
). In 1518 koopt Lieven 

\'Rn Pottelsberghe voor rekening van Karel V «sept vaissaulx vel rasière 

moud:» van de «rhaslellain et garde des prisons du chasteau de Gandt.» 

Die 7 vat mout was nrn fief héritier». ( 29
). We hebhen dus 38 Y2 vat 

van de 42 vat mout die als erfelijke renten uitbetaald werden. kunnen 

tcmgvinden. ( 30
). 

De bewaker van de grafelijke gevangenis te Gent hezat dus een erfelijk 

leen \'all 7 \'at mout. hezet op de brieven van Aalt er. In I jl)ï blijkt dat 

rit- wijnrente van 14 p. betaald wordt «pour Ie prison de Gand». ( 31 
). 

Voor de opbrengst van de gerst bestaat er geen probleem daar de 

totale rente van 11 m~ min 1 sext. integraal naar de graaf gaat. De gerst

rmte lag ~·nkel te Aalter en te Zomergem. zodat we mogen aannemen dat 

h~l bovengenoemde trio belast was mei het innen van die rente. Die 11 :n· 

min 1 sext. was trouwens gelijk aan de hoeveelheid die ze Ran .Jan de 

Busere verschuldigd waren. e2
). 

Oe vrouw van Gavere en de heren van Praet en Schoonberghe lieten 

hel innen van die renten over aan gewone ontvangers. ( 33
). Ook Jan cl~ 

Busere had reeds ontvangers aangesteld voor het beheer van de brieven 

Yan Aalter. In de grafelijke rekening van 1306 wordt 11--luon Saluin vaLt 

de .Jehan Ie Busere:» genoemd. ( 34
). 

\'oor hel opmaken van zijn rekening hesehikte die ontvanger onge

twijfeld over renteboeken die aangaven hoeveel elke rentehoudt'r diende 

hij te dragen in de brieven van Aalt er. C5
). De drie reken in~ en geven 

(27) ARA Acquits de I .ille nr. 230. los stuk : (Ie hPPn' Pieter vander rviale prieskrP 

costere van Sen te \' eerilt kenne ... ronl.cnl ende wel lwtaelt zijndP van Pietcr 

l1one ontfanghere \'andr-n hrievPn van 1\e!tPrt cliPmen hPd !1u;;ers spikc·re ,·an 

3 rusiPr<>n mouts PndC' dat vanciPn jaN H:''! wa<'rof ie hPNP PiPif't voor<. scf"llcfe 

fjllile cfpr voors. Pi<'lcr l1one>. 

(2R) /\RA RK nr. 7809 fo 10 "''. 

129) ARA RK nr. 7812 [" IS r". 

( 30) Die hPide IPPnr!'nt~·n komen rPeds in 1 ';) 1 \'OOr op dP ] cpnrol l"«n o .. clhur~ van 

GPnl. ARA R R nr. 1 WJï : d"hans 1\ra"rn ... Item en lespit'r fJ'IC' ]; R:~>rrs ,(" 

Rassevp]cfp ticnt 21 vaissiaus <lc mout> C'n c '\ntones de Ie PiNrP ... ltC'm sm les

pier CJU!' I; BuzE"rs de Rassevclcf" liPnl afi Thoni< li vnissiaus cfr moul pnr nn>. 

(31 i RAG fonds Gaillarcl nr. 123. 

(32) RAG Fonds Gail!arcf nr. 110 •Item clor~c 11 m" pr. 1 SPXl.>. 

(33) RAG Fonds Gaillard nr. 123 : eDe che reehuil ... pN Ie muin .J,,I,nn rfnu Grnt

huis dou signcur clou Prael en deus parties 15 p. li s. 2 cl. Jt"m n•chuit pN PiNnn 

dou BoucllOut de mcctame de GavrC' 22 p. li s.> 

(34) AR/\ RR nr. 270. 

(35) Van de spijkN van GC'nl is PPn rfN~Wiiil r.-ntPhoPk bPwanrcl g,,hlrven. IV\G 

\\'Plarhtigco Kamer nr. 88. 
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min of meer een beeld van de manier waarop die renteboeken opgesteld 

zijn. De rentepfichligen zijn ingedeeld per parochie en binnen elke paro

chie gegroepeerd onder koppen die gevormd zijn door het woordje «per» 

gc\·olgd door een persoonsnaam. Een voorbeeld ter verduidelijking : uit 

!306 : in Bassevelde : per Uerman den priester : .Jan de alla via 16 d. 

en Ecclesia de Bouchoute 11 d. Uil de rekening van 130Y : in Hassenecb: 

per /aco[J /s Gflise/in : Ferrant 4 s. ; Relicta Willerr: Prisehiers 4 s. en 

Johan van Zeisale 3 s. 2 cl. In die twee voorbeelden vmdcn we reeds het 

principe van de «:draeghbrief» terug. In een «draeghbrief » worden alle 

~draeghers» gegroepeerd die samen een aantal vaten dienden op te br('ngen. 

Onthouden we voorlopig dat een bepaalde hoeveelheid mout, gerst 

of haver door een groep personen diende geleverd le \Vorden onder toe

zicht of verantwoordelijkheid van een bepaald persoon. In hoever die 

verantwoordelijke personen nog actief optreden blijft echter nog een pro

bleem. Ie Assenede. Ertvelde. Boekhoute en Basscvelde zijn de persoons

n:'lmen die ingeleid worden door «per» \'an dezelfde vorm als die van de 

rente.plicht:gen. zodat we mogen aannemen dat dit nog levende personen zijn 

;n 1306. Voor l-lijfLe is dil echter niet het geval : persoonsnamen zoals 

Rikilt. Volprecht. Obrecht e.cl.g. zijn namen die uit de twaalfde eeuw 

>=tammen. Dit zijn waarschijnlijk de eerste of toch vail de oudste rentf'

plichligen. Hetzelfde stellen we vast in het mout- en gerstrenteboek van 

Aalter voor de reeks namen waarmee elk beloop begint die ook in de 

loop van de twaalfde eeuw hl ijken ontstaan te zijn. ( 36
). 

We menen dan ook dat te Aalter en te Hiifle het gehr11ik van een 

persoonsnaam ingeleid door «pen enkel een bepaalde manrer vnn indeling 

van de renten is. Voor de ambachten Boekhoute en Assenede menen we 

t·chter dat die persoon nog een levenelP en vemnlwoorfleiÏJke persoon 
is. (ar). 

(3ó) L. STOCKi'IAN. V;//u 1/uf../t"'· 1\M 'XIX ( i9il8) p. 22-2·1. 

( 37) Dit !,lijkt uil hrt n·steem van d~ < hondmannen> dat cle ~rnal gelnnilte \'oor 

lwt verrijnsen van .Je polders in ,1 .. viN ambachten. Al-L'\ I~K nr. ·1'J27H r· I r" : 

<In l\iediJc Pnd<· inde Wulfsrlijc zijn ~9 hon<le ende elc hon<f h!'eft eenen .lral-!lwrn 

<·n<l<' clc dra11herc ghelt jaerlicx van <'ie homiNt ghenwlPn 4 cl. pn1. > llc•l Z!'l'f 

law: lwdrau wijst op de hoge ouderelom vnn die rcnl<'n. 

I )il' hondrrd gc·m<·l wnrcn in hanciPn van verschillende jJchruikcrs. vVvnn"l'f e!'n 

hc·paalde gebruiker ;tljn pN<<'(•I li<'l liggl'n, l:wnm clit l<'fug m 1-,ancl!'n •·nn ''" 

graaf door ll!'miclrl!'l;llll van de <hoTH'mnn>. Een vooriJC'Picl uit 131>(j.J :JHO ·Dit 

PS !landt dat ovNromm<'n es hidt•n hon<liil'<f<'n in<l<'n hnu.len miJmheeren van 

\'laendc·n·n>. <ln mijn.< '"'r /rm Vy/c•yns wnlmcltl f,; /cut llt•n<' onr/mnn f!u/ >lfl : 

l'i<:trc· vanclc·n VIIPIP I Y2 g ; ft"m clc wl'dllw<• lan Cnlln<'fl.' 1/7. ;!.> l\11 ,f,. trrn~

nrHTH' 11Ptanlclc· rlc· 1/fflflf r, -~- r, cl. w. pN g<'m<'!. ARA 1\R nr. SUó. 
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In 1306 brachten de brieven van Aalter 268 p. 7 s. 2 ~~2 J. voor de 

grafelijke schatkist op. ( 38
). Daar er nog een achterstel van 99 p. 16 s. 

was betaalde Jan de Busere slechts 128 p. 11 s. 2 1/2 d. aan Thomas de 

grafelijke ontvanger. Tien jaar vroeger in 1296 bedroeg de lotale opbrengst 

slechts 101 p. 10 Y2 d. Dat is minder dan de helft van de som van 1306. 

Dit was dus een zeer goed jaar want in 1309 ontvangt Jan de Busere 

slechts 119 p. 12 s. 8 d. (39
). 

De Draeghbrieuen 

Na de rekeningen van Jan de Busere beschikken we, buiten de grote 

brieven, bijna over geen hoekhoudkundige documenten uil de veertiende, 

vijftiende en zestiende eeuw. Toch bleef er een interessant fragment van 

den regislre ende ontfancbouc van Adriaen van Hukem, ontfanghere 

vanden brieven van Aeltre» bewaard. (40
). Het stuk geeft het aantal 

g•~mel waarvoor het klooster van N azaret bij Assenede evenrente diende 

Ie betalen. Eerst vermeldt het stuk 26 g. 150 r. ·en vervolgens 

Item inden draechbrief van Jan de Die drie ghemete lants 

» » » » Jan van de Somple een ghemet 150 r 

» » » » Jan de Zweemere 200 r. 

» » » » Jan Goeie 150 r. 

» » » » Adriaen Hughen een ghemet lants 

Dit fragment loont aan dat het systeem van de draagbrieven in 1495 nog 

niel helemaal verdwenen is in de ambachten Boekhaute en Assenede. alhoe

wel het nog slechts een klein deel van de inkomsten betreft : nog geen 

6 gemet op een totaal van 33 gemet. Tijdens de volgende eeuw zullen 

die lussenpersonen volledig uitgeschakeld worden. In de renteboeken van 

uit het begin van de 18de eeuw staat een rubriek over de draechhriefven 

van Assenede die wijlent commen \\·aeren in handen van onsen gheduchten 

heere». ( 41
). Daar treffen we onder meer de laethrief van wijlent Jan 

elp Sweemere» aan. 

Die achttiendeeuwse renteboeken stellen ons in staat, alhoewel ze 

een niet meer bestaande toestand weergeven, een beter inzicht Ie krijgen 

in de structuur van de draagbrieven. Voorul hel renteboek van Basseveld ~ 

( 38 l ARA RR nr. 270. 

!39) ARA RR nr. 271. 

40) ARA Acquits de Lille nr. 229. Los stuk. 

(4!) ARA RK nr. 4521? fo 23 r". 
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en Boekhaute is revelerend op dat stuk. Het eerste deel bevat 6 draag

brieven zonder aanduiding van een tussenpersoon, maar met vermelding 

van een bepaalde hoeveelheid evene : «draeghbrief van 16 vaten» .Jf 
4-draeghhrief \'an 19 vaten 2 spints». (H). In het tweede gedeelte vinden w·~ 

rubrieken zoals : «dit was Pieter Staes draeghbrieh of «draeghbrief van 

\Vijlent J'Vlichiel van l'vlendoncb en «andren partijen die eertijts ghegoldèn 

hebben in diversche draeghbrieven, die commen waren in haHden vand<::n 

heere bij oorsake van oorloghe». 

Ertvelde valt onder twee draagbrieven 

velde» en een «draeghbrief van 17 vaten». 

«de draeghbrief van Ert-

Uit het voorgaande kunnen we afleiden dat de totale evenrente ver

deeld was over verschillende draagbrieven. Elke draagbrief bevat een 

2antal vat evene die al dan niet door een tussenpersoon geïnd werden. Door 

oorlogsomstandigheden en door het aanstellen van bezoldigd ontvanger 

werden die tussenpersonen meer en meer uitgeschakeid en werd het innen 

van de rente toevertrouwd aan de klerk-ontvanger var. de erfachtige ont

vanger. In het begin van de 14de eeuw was de draagbrief de algemene 

regel in de ambachten Boekhaute en Assenede. in de vijftiende eeuw werd 

het een uitzondering om helemaal te verdwijnen in de loop van de 16de 

en de 17de eeuw. Een voorbeeld uit het rentehoek van Assenede illus

treert die evolutie zeer goed. Onder de rubriek «hiemaer volghen de draegh

brieven die commen waren in handen vanden ontfangheL tsedert den 

jaere 1532> treffen we een draagbrief aan van «wijlent Jacob Heyman 

commende van Goeie>. ( 43
). Nu komt een draagbrief van Jan Goeie voor 

m 1495. ( 44
). De draagbrief van Jan Goeie is dus in handen van Jacob 

Heymar. geraakt en na diens overlijden overgegaan naar de erfachtige 

<mi vanger. 

Onder Assenede komt ook nog een draagbrief van «wijlent Mattheus 

van Sprille> voor. Zijn draagbrief was vermoedelijk reeds in 1389 in handen 

\art de graaf. want hijzelF betaalde 24 s. 6 d. par. «pour Ie dicage de 

Assem·de> voor gronden afkomstig van Mali hens van Sprille. {''5
). 

I 42) ARA RK nr. 45213 wnlcn nrs I en I 1. 

(43) ARA RK nr. 4'i213 f" 37 v0
• 

(44) ARA Acquits de Lillc nr. 229. 

( 45) ARA RK nr. 45277 f" 46 v" : Item mong. Ie conl<' ,Je Flandre-g pour ~1nllhys 

de Sprille pour se tPrrc leqtlPI fu miz nlt:> tnhlc ,j" mo!lflil SPi~n<'ur pour IC' dira~C' 

de Assenede ?.4 s. 6 d. par.> 
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Buiten de vier ambachten vinden we slechts te Landegem de draegh

br;ef van Renterghemstraete» die 20 vat mout bevat. De dragers van die 

moutrenten hebben zelf een lussenpersoon aangesteld «die sij daervoor;~n 

c'ertijls toegheleyt hebben een alf gemet meersch gheleghen op Lamleghem 

in ?\ fuysendaele». ('<6
). 

liet systeem van de draagbrieven is dus het langst toegepast in !le 

ambachten Boekhoute en Assenede, maar er is toch ook nog een voorheel·~ 

van late toepassing te Landegem. 

In de andere gemeenten waren de draagbrieven re<'ds in het heg in van 

de veertiende eeuw vervangen door de subailerne ontvangers. Te Aalt~r 

is «de prochic van Aeltre als draeghengghe in sijne Î'1ajesteyls sBuusP.r3 

~pyckerhoeck vanden valeghelde gheseyt de brieven van Aeltre depen

derende vande:-n leenhove van Bassevelde» verantwoordelijk voor het innen 

van de mout- en gerstrente. ( 47
). 

Te Zomergem is den heere van Zomerghem als hoofman ofte ont

langhere subalterne jaerlicx gheldende inden ontfanck van de briefv.~n 

\·an Aelterb een rente verschuldigd <Lollen nombre van 35 halsters een 

avot gheerste ende lwinlich vaeten ofte halsters ende een spinte 

maults». ( 48
). 

Die beide parochies beschikten over hun eigen mout- en gerstrente· 

boek. terwijl de renteplichtigen van de andere parochies ingeschreven zijn 

i.1 rentehoeken die op last van de erfachlige ontvanger jonkheer Hubert 

Nieulant werden opgesteld. ( 49
). De heer \'an Zomergem en de parochie 

Aalter mogen als opvolgers beschouwd worden van de vrouw van Gavere 

en de heren van Praet en Schoonherghe, subalterne ontvangers in 1306. 

1307 en 1309. De renten in de andere parochies \verden rechtstreeks nf 

eventueel via de draagbrieven door de ontvangers \'an de brieven van 

Aalter geïnd. 

(·H>) ARA RK nr. 4'5'214 fo 1 r". 

(47) Dit blijkt hNhaaldelijk uil de parochiNPkming<'n vnn i\alt<'r uil cl<' t»cl<' <'<'tl\1". 

( 46) ARA RK nr. 7<l02. Los stuk hetr<'ff<'n<f,.. J" kwijl:<ch<'lcling ,·~n cl<' '<'11l<'schuicl 

voor de jar<'n 15il<l tot 151:ll3. 

( -1C)) I-let mout- en g<'rslrentf'hoek van .'\all<'r. H .'\G I ,ancl ,·an ck \Voe;ttjnC' nr. ~n:·. 

(Registre van cl" moult. en de gherstrPnlcn ... hinnm tif.r prochte t'r.cle herlichecl<' 

van Somergh<'m> RAG Zomergem nr. 422. \'oor cle oYNigc gPmeenten ,\IV\ RK 

nrs. 45213 en 4'i2 !4. Die beide renl<'bo<'k<'n wNrl<'n <gPmneckl. '<'fnit'll\\"l Pnrl<' 

voltrocken rloor Guillaum<' BoghaNl. grpffiN clN prochi<' <'ll<l<' grnfsch<'p<' \"nn 

Ursele> in 1706. 

106 



I-let beheer pan de familie Busere 

De recht:~lreekse afstammelingen van Jan de Busere h.lijvt!n lol 

ongeveer 1-180 erfachtige ontvangers van de brieven van Aa!ter. Na JP 
rekeningen van Jan de Busere zijn er geen aparte rekeningen meer be

waélrd. \ Ve beschikken enkel over de grote brieven om iets meer te ver

nemen over het beheer van de brevia de Busere. 

De ontvangsten stijgen geleidelijk aan : in 1296 : 101 p. Iu Y2 J 
("

0
), in 1348: 198 p. 12 cl. (;; 1

), en in 1376: 391 p. 13 s. I 1 d. ( 52
). 

Ir. een kleine honderd jaar is de ontvangst bijna verviervoudigd. Die he

dragen werden in werkelijkheid niet altijd ontvangen, vvant m 13ë4 be

c!raagl de theoretische opbrengst 364 p. 3 s., terwijl in feite niets onl\•angen 

kon worden tengevolge van de Gentse oorlog. ( 53
). 

Ook door de overstromingen werden de inkomsten verkleind ; in (Ie 

rekeningen van 1420-1421 en 1442 zien we dat 71 gemet of 27 val evene 

~f: Boekboute in mindering gebracht wordt omwille van de overstromin

gen: ( 5 .
1
). De netto-opbrengst blijft nagenoeg onveranderd gedurende twee 

eeuwen ; sedert 1255 hebben we : mout 14 m" 1 r 2 sp. ; gerst : 11 m0 

preter 1 sext. ; evene : 49 m0 10 r. 6 sp. ; 14 p. ( vinum) ; en ongeveer 

20 s. (mei). ( 55
). In de rekening van 1458-1461 komt daarin vcranclering 

want Laurens De Maech, de algemene onl vanger, had een rente van 21 

vnt mout, bezel op de brieven van Aalt er. teruggekocht. ( 56
). Die 21 vat 

worden dan ook bij de nello-ophrengst gevoegd. 

De inningskosten vallen inlegraai ten laste van de erfelijke ontvanger. 

Een enkele keer worden 4 p. 16 s. uitbetaald aan «Lievin Ie Smet frère 

c!udit Adriaen (-' 7
) pour un voyage par lui fait en la ville rle Bntges 

devers ma dame la ducesse pour faire lestal de sa recepte au mois de 

j<W\'ier lan mil iii{ et xl au il vaqua per quatrP jours». ( 58
). 

Gedurende de veertiende en vijftiende eeuw is het beheer van de 

brieven van Aalter een routine-zaak gewonJen zonder VPPI prohlemen. 

I 50) ARA RR nr. 266. 

151 J ARA RR nr. 281. 

152) A.H1\ RR nr. 284. 

(53) ARA RR nr. 28ti Pn ARA RK nr. 780'i. Vnn 13RO lol 13'<S not<'<'rt mf'n ontl<'r 

de brieven van .-''.alter : cni<ml r ~-
( 54) ARA RK nr. 7807 f" 8 v" <'n A. RA RK nr. 7808 fo 7 v" 

(:,5) In 1434 c•n in lal<'re r<'kenin~<'ll wordt d<' Wilnr<l<' van dP -mei. forf<>tnir np 3 vat 

haver geschal · •mei ponr 3 vais~caux 2'1 ~- r, d. (7 s. 10 rl. lt> vaissrilu) AR.\ 

RK nr. 7827. 

156) ARA RK nr. 7W!'J [" 10 v". 

(57) AdriilPn r )e Sm..t was de Pchla<'noot vnn !vlnrin Bn«'f<'. 

(r;R) ARA RK nr. 7R0~ f" 7 v". 
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Het beheer van de familie Van Maldeghem en De Ghendt 

Tijdens de opstand tegen aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk 

'Nerd een deel van het ambacht Assenede onder water gezet. Voor de 

brieven van Aalter had dit een verlies van 12 vat evene tot gevolg in de 

parochie Assenede die bij beslissing van de «Redeninghe» van het jaar 

1494 mochten afgetrokken worden van de netto-opbrengst. ( 59
). Daare:1-

tegen neemt de netto-opbrengst van de mout toe door het afkopen van 

een erfelijk leen van 7 vat mout dat in het bezit was van de chastellain 

et garde des prisons du chasteau de Gandt». ( 60
). 

Later komen daar nog de inkomsten bij van gronden in de nieuwe 

polders Sint Andries te Assenede en Sint Jan te Boekhaute die bedijkt 

waren in 1504 in het tijdens de oorlog tegen Maximiliaan overstroomde 

gebied. In de Sint Janspoieler bedroeg de oppervlakte 282 gemet 111 roede 

tn in de Sint Andriespolder 192 gemet 215 roede. De verschuldigde cijns 

beliep 10 d. par. per gemet, wat een jaarlijkse opbrengst gaf van 19 p. 15 s. 

10 d. par. ( 61
). Tenslotte innen de brieven van Aalter jaarlijks nog 60 p. 

par. voor 1134 gemet land in de Rode polder. Pieter van Hecke en Jacob 

van Merendree hadden op 8 mei 1555 het bedijlingsrecht v·erkregen van 

(en schorre «gisans es mesliers dAssenede et Bouchoute. Cûmenchant du 

iïeu et place nommé en thiois Steenzitse au hault de la Chapellepoldre 

et comenchanl du cosle de zuudoost au schorre nommé le Phelippus cou

rant vers Ie zuudoost el par devant Ie dict poldre de la Chapelle ensem

ble parelevant les poldres de St Jehan, Sainct Nicaise et Sainct Andrieu 

jusques landtdyck gisani entre Assenede et raz de la nouvelle vaert de la 

Yille de Gand, cnviron la place ou naguerres a este eïigié ung nouveau 

mollin par Jacques De Beer et Lievin Roels». ( 62
). De Rode polder werd 

uitcimlelijk pas in 1570 hedijkt. ( 63
). 

(59 i i\ RA RK nr. 7~ 11 f• 15 v0
• 

(60) ARA RK nr. 7812 f• 18 v". 
(61) ARA RK nr. 7El13 fo 15 v". 
(62) ARA RK nr. 7815 f• 28 v". 
163) ARA RK nr. 7El16 f• 31 r0 • 
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In 1578 ziet de rekening van de brieven van Aalter er als volgt 

( ~-i). uit. 

1 ) 14 
0 

1 r. 2 sp. moudl à 34 
I 

m s.; r. 

2) 11 0 preter 1 sex. orge à 36 s./r. m 

3) 49 n1° 10 r. 6 sp. avoine molle à 

26 s. 5 d./r. 

4) en vin 

5) 3 r. avoine molle (vroeger mei) 

6) 21 r. mout à 34 s./r. 

7) 7 r. mout à 34 s./r. 

8) 282 m. 111 v. St Jehanpoldre 

9) 192m. 215 v. poldre St Andrieu 

10) 1134 m. (Rode polder) 

Som 

l I ) 12 r. avoine molle 

blijft 

287 p. 12 s. 6 d. par. 

234 p. par. 

791 p. 1 s. d. par. 

14 p. . par 

79 s. 3 d. par. 

35 p. 14 s. par. 

11 p. 18 s. par. 

19 p. 15 s. 10 d. par. 

60 p. par. 

1458 p. 8 d. par. 

15 p. 16 s. 1 d. par. 

1442 p. 4 s. 7 d. par. 

De tolale opbrengst bedroeg dus 1442 p. 4 s. 7 d. par. in het jaar 

1578. Die vijf eerste posten gaan terug tot de grote brief van 1255, de 

nummers 6 en 7 zijn teruggekochte erfelijke renten, terwijl de nummers 

8. 9 en 10 voortkomen van bedijkingsrechten. Nummer 11 i> de 12 vat 

verloren gegane evene le Assenede tijdens de burgeroorlog legen fv1aximi

liaan. 

De a/rekening van Abraham van Gheemer en ]o /. van Tuyll van 

Serooskercke. 

Na 1578 breekt er een troebele tijd aan zodat er van rcgelmalige in

komsten voor de brieven van Aalter geen spruke meer is. Door de gods

dienstoorlog en de opstand legen Spanje wordt het innen van renten 

volledig verstoord. Wel beschikken we over rekeningen uit 1586, 1612 en 

1633. maar die geven enkel de theoretische inkomsten weer ; in werkelijk

heid was het bedrag aan reële inkomsten veel geringer. Rond 1645 poogt 

(IJ4) ARA I~K nr. 7901 
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men opnieuw orde te brengen in de rekeningen van de brieven van Aaltcr. 

("n stelt men een bundel samen waarin verantwoording wordt gegeve~ 

over de periode gaande van 1584 tol en met 1645. Bovendien gaat men 

de \Verkelijke hoeveelheden van de geïnde renten opzoeken en vergelijken 

mel de verschuldigde renten aan de schatkist. Daartoe zal men zelfs een uit

lieksel van de grote brief van 1398 maken. 

Die opzoekingen gaven de volgende balans voor de verschillende 

renten in 1608 ( 65
) : 

T'ennincrente 

Totale opbrengst 

Belast tot 

Blijft 

Evenrente 

Totale opbrengst 

Belast tot 

Blijft 

l•foulrenle 

Totale opbrengst 

Belast tot 

Gerstrente 

Totale opbrengst 

Belast lot 

99 p. J. par. 

93 p. 15 s. 10 d. par. (60 p. + 19 p. 15 s. 10 d. + 14 p.) ( 66 

5 p. 4 s. 3 d. par. 

713 r. 

571 r. 6 sp. 

141 r. 2 sp. 

294 r. 5 sp. 

257 r. 2 sp. 

37 r. 3 sp. 

136 r. 6 acht. 

130 r. 

6 r. 6 acht. 

(.~9 !11° 10 r. 6 sp. + 3 r.- 30 r.) (';;; 

(14m1r.2sp. +7r. +21r. +Sm") (68
). 

( 11 m" preter 1 sex.) 

(1)5) ARA RK nr. 7902. Onder de ruhri..k , onilanck I l>ll'J>. 

( 66) Vergelijk m<'l de posten ..J. 8, 9 en I 0 van de rekening 1578. 

( fi7) I lie 30 vat ev,,ne beval de 12 val Pvene uil :\~senede ( po>l llf. I I u!l 15:-t;) 

en IS vat ( = IC? hoed) rlie de spijl:er van GPnt juarliib ·1:111 ,Ie bri<'ven van 

Aalter diende te betalen. !Vl. G!JSSEl.ING Pn .\. VER I iULST. Grus llric•/. 
p. 144 : <super I laltra 12 h. (odus a vene). 

(68) Die vijf muddc mout werd vroPger mcl.tstreeb •iJ f'ausmosne dt• FlandrPs> be

taald. Dit was de vroegere moutliPndP. De 7 r. en 21 r. zijn de inkom,;lf'n nrs 6 

en 7 van 1578. 
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De Lulale opbrengst van de verschillende n~nlen lag echter niet nauw

keurig vast want in een ander stuk IH~draagt de moutrente 269 ntt en de 

!;t>rstrente 130 val. ( 6 ~). Alleen de verschuldigde renten aan de schatki3t 

blijken een vaste hoeveelheid te zijn. Hetgeen overschoot werd als «gros 

de fief» \·an de erf ach ti ge on! vanger beschouwd. (1°). 

De reriocle lussen 1584 en 1608 was katastrofaal op gehied van de 

ontvangst en. Bij een onderzoek «up de infructuositeyl van de landen al

daer subiect de brieven van Haeltert» stelt men vast dat «verre den 

meestendeel vande selve landen vague en onghecultiveert gheleghen heb

hen soo sij tsederl ende melle hoofdredeninghe 1584 tol de hoofdrede

'1inghe 1608>. (1 1
). 

Voor Aalter is er een kwijlscheidingsbrief bewaard waarbij ze 

~negenthien volle jaeren remissie ende quytschelt van de moult ende 

geerslrmle» krijgen nl. voor de jaren 1584-1603. De vijf volgende jaren 

betalen ze slechts een zestiende van de verschuldigde rente. (1""). Voor 

Zomergem hebben we slechts een kwijlscheidingsbrief teruggevonden voor 

Je periode 1584-1588. ( 73
). 

Na 1608 verbetert de toeslanel lichtjes, maar toch moet men voor 

de periode 1608-1633 nlen rendant valideren ir. remijse twee honde..t 

25 vaeten een ghemet 21 roede evenrente metghaders thien stuivers 

3 ~12 d. penninckrenle tsiaers die onder den spijcker vanden briefven van 

Aelterl binnen Assenede ende Bouchauten ambacht verdunckerl ende 

niet recrouveerende ende noch te vindelick en zijn». ( 74
). Te LochrisU 

en Ie ]Jijfte zijn 10 vat 4 spint moutrente verdonkerLJ en te rvierendree 

ongeveer 8 Y2 acht. gerstren te. (u.). 

( 69) ARA Acquits de Li!lc nr. 230. 

- die prochic van llaeltcrt 

- den hecre van Zomcrghcm 

- rlic van RcnlPrghemstraetc 

- prochicn MP<>r., llansbcke, Lmcl. : 

- prochicn Loochr., Üostackcrc 

(70) ARA RK nr. 7'102. Los stuk. 

Î 13 V. maults 24 v. !iNS te 

20 v. I sp. > 35 v. 2 uc:ht. 

20 V. < 

16 v. 4 sp. 71 v. 4 acht. 

99 v. 3 sp. 

269 V. muults 130 v. 6 acht. gers te 

171) ARA Acquits clc· I Alle nr. 230. Relwnin!.( van .<\hralwm 'an Cllf'nwrl. 

(72) ARA RK nr. 7CJ(J2 Los stuk. 

(73) ARA RK nr. 7902 Los stuk. 

(74) ARA RK nr. 7902 f'' Y> r0
• 

(75J ARA RK nr. ï'J02 f" 26 r". 

111 



Voor de periode 1634-1645 bi ij ft de toeslanel le Assenede en te Boek

hou te ongewijzigd wegens de «inundatie ende oorlog he». (1 6
). Aalter 

hijgt \Tij steil ing van betaling voor de jaren 164'2. 1643, 1644 en 1645 

«demdien zijlieden deur de legherloch ten bedorven zijn gheweest». (1 7
). 

Ook de .financiële toestand van de erfachtige ontvanger verslechterde 

in die periode, vermils hij in 1631 zijn leen «ghenaempt Buusermaets» 

moet verkopen om zijn schulden aan de schatkist te kunnen afkorten. ( 78
). 

In 1659 werd. ingevolge het slecht beheer van de brieven van Aalter, de 

erfachtige ontvanger jonkheer Jeroom Tuyll van Serooskercke gevangen 

gezel. ( 79
) .In 1657 had de rekenkamer te Rijsel Chàrles Bonne reeds 

lot ontvanger aangesteld. ( 80
). 

Charles Bonne, aangesteld onluanger van 1657 tot 1687 

Charles Bonne was geen erfachtig ontvanger en kreeg daarom als 

jaarlijkse vergoeding voor zijn moeite een vierde van de ontvangst. Dit 

lijkt een rijkelijke vergoeding, maar daar was een goede reden voor, want «par 

!avant dite cammission non setdement que la recepte élait lors si obscure 

qu'on ne scavait ce quel bout commencer, mais aussy qu'à celte cause. 

d epuis I' année 1638 jusques au 28 may 1657. date de la commission. 

personne n' avait osé eut reprendre ladite receple». (RI). Het was dus 

wel een delicate opdracht die Charles Bonne op zich nam : de reorgani

&atie van de brieven van Aalter. die bijna sedert 70 jaar in het honderd 

waren gelopen door de overstromingen, de oorlog en het wanbeheer van 

de erfachtige ontvanger. 

(76) ARA RK nr. 7902 [" 36 r". 

(77) ARA RK nr. 7902 f• 36 r0
• 

(78) ARA RK nr. 7902 f" 23 v". 

(79) ARA Acquits de Lille nr. 230. Los stuk. 

( 80\ Charles Bonne was reeds ont\'anger van de grafelijke domeinen lP Ursel. \\' ('Ssc

gem en Knesselare. 

IS!) ARA RK nr. 7906. Uiltreksel uit (l'élal purgatif des clenx derniers rompte.> 

rendus par feu Charles Bonne>. 
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De eerste bewaarde rekening van Charles Bonne geeft volgende 

ontvangsten ( 82
) : 

1) 1-1 m" 1 r. 2 sp. mout à -46 s. 8 d./r. 394 p. 5 s. 8 d. par. 

2) 1 1 m" preter un sext i ers orge à 3 p. 6 s./r. 429 p. 

3) 49 m0 10 r. 6 sp. avoine à 3 p. 3 s./r. 1886 p. 

4) en vin 14 p. 

5) 3 r. avoine à 3 p. 3 s./r. 9 p. 

6) 21 r. moult à 46 s. 8 d./r 49 p. 

7) 7 r. moult à 46 s. 8 d./r. 16 p. 

8) 60 r. braye à 46 s. 8 d./r. (=mout) 140 p. 

9) 282 m. 1 11 v. St. Jehanpoldre 

10) 192 m. 215 v. poldre St Andrieu 
19 p. 

11) 1134 m. (Rode polder) 60 p. 

1 s. 

9 s. 

6 s. 

15 s. 

par. 

3 d. par. 

par. 

par. 

par. 

8 d. par. 

par. 

10 d. par. 

par. 

Som 3017 p. 18 s. 5 d. par. 

12) 12 r. avoine molle 37 p. 16 s. par. 

13) 12 h. avoine molle à 

14 s. 6 d. li hoeud {83
) 56 p. 14 s. par. 

14) 27 1/3 r. avoine molle 86 p. 2 s. par. 

2837 p. 6 s. 5 d. par. 

Ten opzichte van 1609 valt er slechts een WIJZiging te noleren nl. 

de 27 1/3 vat evene die door het Sint Elisabethsbegijnhof in 1647 werden 

afgekocht. { 84
). 

In 1674 betaalt Charles Bonne 284 p. 2 s. 9 d. aan de koster van 

Sint Yeerlekerk te Gent voor een rente «de trois vaisseaux dorge par an 

deue par cel espier audit benefice de coustre et ce pour les arrerages 

d'icelle depuis et compris lan 1641 jusques et aussi compris lan 1674. ( 85
). 

Dit betekent dus een achterstel voor 34 jaar! Dil feitje illustreert zeer 

duidelijk hoe slecht het stond met hel beheer van de bneven van Aalter 

ea hoe moeilijk alles opnieuw in zijn normale plooi kwam. 

182) ARA RK nr. 781 S fo 32 r0 en vol!!. 
(83) Voor Je herkomst van die rente, zie nool f>7. 

(84) J. DE BETIIUNE. Cartu/aire du lnár~uinCige de SCiintc F.lisal>et!! a Cand. p. 24r1. 

oorkonde nr. 349. 

(85) ARA RK nr. 7903 f• 6 v". 
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De rekening van 1677 vermeldt enkele renten die niet meer te rt'cu

Jh~reren zijn : ongeveer 18 Y2 evene in de ambachten Boekhaute en 

Assenede, bijna 15 sp. mout le Merendree, bijna 12 sp. mout in .Je 

l~enterghemslraat te Landegem, ongeveer 44 sp. mout te Lochrisli, I-lijfte 

01 Üostakker, te .f'.Ierendree meer dan 12 acht. gerst en te Landegem 

12 acht. gerst. ( H). De reden hiervoor is dat de belaste percelen met hun 

renteplichligen verdonkerd zijn. Erger is nog dat de mee:,Le renleplichligen 

-wnl tefusé de payer leurs redevances soulenans nij estre obligez a raison 

des grandes troubles, pertes el ruines survenues par les campemenls d 

passages des armées lanl des hollandais que françois arrivées cette 

année. ( s7
). 

Charles Bonne beschikte ook niet over de nodige bijgewerkte rente

hoeken want in I ö80 dringt hij bij burgemeester en schepenen van de 

parochie Aalter aan «lot het maken of doen maken van eenen mautboek met 

canten en abouten van alle de landen gheleghen binnen dese prochie de 

welcke sijn geldende maut- en gherstrente». (ss). 

Charles Bonne blijft in dienst lol 1687. Vandan af zal de erfachtige 

ontvanger zich opnieuw actiel bezig houden met het innen van de renten. 

/let beheer uwt de /wni/ie Nieulcml 

Onder impuls van jonkheer lluberl Nieulant, erfuchtig ontvanger 

sedert 1693, wordt verder aan de reorganisatie van de brieven van Aalter 

~ewerkt. Heel belangrijk was het dat men de beschikking had over nauw

h·urige en bijgewerkte renteboek en. Voor Assen ede, Ert velde, Boekhou te 

en Bassevelde ( s!•), en voor .f\1erendree, L·mdegem en Lochristi-Hijfte 

kwamen die renteboeken in 1706 klaar. maar met Aalter had Jonkheèr 

Nieulant meer last. Aalter weigerde de mout- en gerstrente te innen ~n 

een «terrier» van de renten op te maken. I-let werd zo erg dat er twee 

5chepenen van Aalter in rle gevangenis terecht kwamen : .Jan \'Uil Renter

ghem overleed zelfs «hinnen de ciperaige vanden gravencasteele> en 

Pieler De Schepper verloefde 600 dagen in de gevangenis. (u u). I-let 

kwam tol een proces dat echter door Aalter werd verloren want in paro

chierekeningen van Aalter van cle eerste helft van de achlliende eeuw 

( 86 l ARA RK nr. 7<Jrl-l f" -1 r" lol ::; r". 

(87) i\RA RK nr. 790-1 f" s r''. 

( 88) RAG Land van "" \Voeslijne nr. 263 -- Resolutie van 2-I m<~arl 1 c.&n. 

rs<J' ARA RK nrs. 43213 en 45?.1'1. 

( 90) RAG Land van de \Vocslijnc nr. 263 [0 122. 
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l;omt regelmatig de rubriek voor «ontfanck van de moul ende geersle 

~pycker>. Ook met het moul- en gerstrenteboek kwam het in orde : in 

1723 werd hel «lerrier» volledig aangepast. {'11
). Vermoedelijk werd voor 

Zomergem ook een nieuw renteboek opgemaakt. maar daarvan is er geen 

opoor bewaard gebleven. ( 92
). 

Ook ten opzichte van de schatkist tracht de erfachtige ontvanger 

zowel mogelijk het laken naar zich loe te trekken. In zijn aFrekening over 

d<:> periode I 688- I 70 I trekt hij een vierde van de inkomsten af voor de 

inningskosten zoals de aangeslelde ontvanger Charles Bonne dal mocht. 

De kommissarissen te Rijsel waken echter en schrappen die post «altendu 

que Ie rendant jouy du gros de son fief à cause duquel il est receveur 

héréditaire comptable à ses fraiX». ( q~). 

Aan de hand van de nieuwe renteboeken heeft men een telling ge

daan van de nog werkelijk inbare renten ( 94
) : 

Penninckrcnl c 

T otak opbrengst 

Belast tot 

Euenrenle 

Ertvelde - Assenede 

Bassevelde - Boekhaute 

Totale opbrengst 

Belast lot 

97 p. 18 s. 

79 p. 15 s. 

18 p. 3 s. 

190 V. 

400 V. 

590 V. 

472 V. 

118 V. 

(<Jl) RAG Land van Je \\1oestijne ur. 267. 

lU d. pur. 

10 d. par. 

par. 

(92) Voor Zomergcm beschikken wc over het rnoul.- en ~··rsln·nt'"l"wk van lhll. 1\;\C 

Zomergem nr. 422. 

(93) ARA RK nr. 7907 fu 41 r". 

(94) ARA RK nr. 70 I 0 f" 1 r" en [" I v" : < ... hij <Ie nal'fvoldtendr ;ulikclen ••kb· 
sp<:dficali<" <"nde ~appittd vnn de ni<"UW<! r<"j!l<l<·rs .. nde 1<-rriNs int ;wrlindier 

na<"f cukulatjp <"nde opriJff<·rin~he ~lu·hracht worden hn·c•d<"f in<len l)talli<"r nat·r

vuldwndc ... >. 

(<J'j) ARA RK nr. 7'J!() f" 3 r" : • ... w<u·rop niPtmin rnol'l ~cdedmet·rt wor,kn tot 

eenhondcri ach I i en va<"l<"n rl' ovPmhevers comr){'tPt·rPncl,. <oo hl ijckl hij ><'kN~n 

stad purgalif oftr liquirlatic ghemaPrkt hij ,Ie rndshr••r"n Ruose ende dî !Nto~hc 
den 19/<J/160El>. 

115 



t\foulrente 

Merendree ( 96
) 

Renterghemslraat 

Hijfte en Lochristi 

13 

1 

9 

mudde 1 

mudde 8 

mudde 6 

vat 4 Y2 spint 

vat Y2 spint 

vat Y2 spint 

Totale opbrengst 

Belast tot 

24 

23 

mudde 

mud de 

3 val 5 

4 vat 5 

Y2 spint = 280 V. 5 Y2 sp. 

Y2 spint 269 V. 5 Y2 sp. 

Blijft 11 vat 

Gersirente 

Merendree ( 96
) 

Landegem 

Totale opbrengst 

8 

2 

11 

mudde 6 

rnudde 8 

mudde 2 

val 1 spint 

vat 

val 1 spint (gaat volledig naar de schatkist) 
= 134 v. 1 sp. 

De 79 p. 15 s. 10 d. par. penninckrente is het bedijbngsrecht in de 

Sint Janspolder, de Sint Andriespolder en de Rode polder. De 14 p. wijn

rente komt nu ten goede aan de erfachlige ontvanger, terwijl dit in 1609 

n0g niet het geval was. De resterende 4 p. 3 s. blijft natuurlijk zijn aan

deel. 

Tm opzichte van 1187, 1255 en 1302 zijn de bruto-hoeveelheden 

van de renten in natura nagenoeg ongewijzigd : de evenrente is slechts 

met 8 v. 6 sp. afgenomen, de moutrente vermindert met 1 mudde 3 vat 

7 ~/2 sp. en de gerstrente zou zelf zijn toegenomen met 2 vat f Er is ook 

een onderlinge verschuiving van de moutrente gebeurd : voor Aalter blijft 

het 113 vat, maar voor Zomergem hadden we in 1187 111 vat 1 sp., 

terwijl dit nu voor Zomergem, Landegem, en Merendree te samen slechts 

64 vat 5 sp. geeft. ( ·17
). Voor I-lijf te daarentegen stijgt de hoeveelheid 

van 78 vat tol 114 val Y2 sp. ( 98
). Een vermindering van on I vangst lijkt 

normaal, omdat in de loop der tijd bepaalde renten kunnen verloren gaan, 

maar een stijging kan moeilijker verklaard worden, omdat het leggen van 

(96) Onder l\1crendreP w<>rriP.n klaarblijkelijk ook de renten van !\ultN. Zom<'fg<'m c·n 

Landegcm ondergebacht. 

(97) 13 m" I v. 4 Y2 sp. (Merendrec) -!- 1 m" 8 v. % sp. (Renlcrghem) = 14 m" 

9 v. 5 sp. - 9 m0 5 v. (Aalter) := 5 m" 4 v. 5 sp. = 64 v. 5 sp. 

( 98) In Je rekening van Abraham de Gheemer komt sle<-hts een Led ra~ van Q9 Y2 vat 

voor. Zie noot nr. I)Q. 
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dit soort renten na 1250 niet meer gebruikelijk is in hel grafelijk be

heer. ( 99
}. Waarschijnlijk was de hoeveelheid mout onder Zomergem lager 

en te liijfte hoger dan de in 1187 aangegeven hoeveelheden. De totaie 

hoe\'eelheid zal echter wel juist geweest zijn. 

De gerstrente te Aalter blijft 2 mudden en globale rente te Zomergem, 

Landegem en rvierendree stijgt lichtjes van ongeveer 9 mudde tot 9 mudde 

2 vat. Te Assenede-Ertvelde stellen we een stijging vast van 175 vat naar 

naar 190 vat. Te Boekhoute-Bassevelde daalt de evenrente van 432 val 

() sp. tol 400 vat. De hoeveelheid evenrente bedroeg in 1187 ongeveer 

600 val. in 1609 was dit bedrag geslegen tot 713 om dar, te dalen tot 590 

in het begin van de 18de eeuw na het opstellen van de nieuwe rente

boeken. (I 00
}. 

De cijfers van 1187 geven de basisrente weer, waarop de jaarlijkse 

rente berekend wordt die de erfachtige ontvanger aan de graaf diende te 

betalen. In werkelijkheid zal de geïnde rente iets groter dan de verschul

digde rente geweest zijn. Dit verschil viel de erfachlige ontvanger te beurt 

icds zijn <gros de fieb. In de loop der eeuwen neemt de werkelijk geïnde 

hoeveelheid rente af door overstromingen en door het verdonkeren van 

sommige berente percelen. In het begin van de 18de eeuw heeft men dan 

<--en nieuwe telling gehouden van de renten. Daarbij bleek dan dat de 

globale moutrente gedaald was, de gerstrente nagenoeg ongewijzigd was 

gebleven en de evenrente lichtjes gedaald was ten opzichte van 1187. 

Daardoor bleef er in feite niets meer over voor de erfachtige ontvanger, 

maar het <gros de fieh bleef toch behouden zodat de vermindering van 

de werkelijke evenrente door de schatkist werd gedragen, die zijn aandeel 

van 49 m0 10 r. 6 sp. ziel dalen tot 39 mo 4 r. Hier moelen we wel op

merken dat het Sint Elisabethbegijnhof van Gent in 1647 haar evenrente 

\'an 27 1/3 vat te Bassevelde had afgekocht. (1° 1
}. 

(99) Til. I. U) KX. /Je gmje/ijke /irwnciéle /,esluur>instef/ing<>n en fu I fi:'il/di/ palri

monturll in VlaanJc•ren tijd<'ns de rcgPring uan 1\fcugar<'la ca11 Con~lnnlmorwl 

(1244-1278). VPrhand. Kon. Vl. Acad. van H"l~ii:. nr. 39, Bruss .. l (l'XJl) p. 

52-53. 

I 1 ()(l) VolgPilS de inhoudstafel van die rcntcbo<'k<'n bcdro<'g rlr totale hoC'vcPIIv•i.! 

750 ~at : 302 v. (Ass.) + 42 v. (Ert.) + 406 v. (Bass.), terwijl wc na tcllin~ 

slechts 575 vat vindPn. 

( 1()1) ARA RK nr. 7903 fo 2 v0 
: eEt faict cncor<' a raballrc 27 vassPaux PI un tiNs 

d'avoinc molle quc dothvent divers fond.< <'l h<'rilagC's appNtl'nan< nu grand lw

ginage de St. Elisahcth a Gand el 8 s. 3 J. <!n argl'nl par an. LC's<JuC'lics rPcle

vanccs onl esté rachaptécs ct amorlirs par [C'ltr,,s pnl<'nt.es cl<' sa l' lajPslé du 

13 ri'Avril lfi47 <'nregislrécs nu r<•gistre clc•s charlrcs cnmmen<'anl Pn .I uillet 1 (i') I 

folio 10 v" par mij payanl Ie clenirr xxx pour [,. mchnpt .. t x me d<'ni<·r clou capi

tal pour droicl cl' amortisscment>. 

117 



Ook de wethouders van Aalter beslissen op 1 .luli 1756 de aflossing 

van de mout- en gerstrente aan te vragen (1 °2
). Op 3 april 1758 krijgt 

de parochie Aalter de toelating om hun renten af te kopen. ( 103
). Oaar

d(,or vermindNt de ontvangst opnieuw en daalt Lot 13 mudde 11 val 5 1f2 sp. 

mout en 9 mudde 2 vat gerst. De evenrente blijft ongewijzigd op 39 mudde 

1 val en de penninckrente hli;ft op 79 p. 15 s. 10 d. par. 

Van dan af zullen de hoeveelheden niet meer toenemen of afnemen. 

De laatste rekeningen lopen gewoonlijk over verschillende jaren en geven 

dt• globale inkomsten aan. De laatste rekening bestrijkt de periode Yan 

1783 Lol 178h en geeft een totale ontvangst van 12720 p. 11 s. 1 cl. 
( 104). par. 

Door de Fransen zullen de brieven van Aaler afgeschaft worden. 

f\faar reeds voor hun komst was er een evolutie aan de gang die tot het 

verdwijnen van de brieven van Aalter zou geleid hebben. Het begijnhof 

van Gent en de parochie Aalter hadden reeds hun renten afgekocht. We 

mogen aannemen dat die grondrenten(' die sedert lang alle zin en betekenis 

hiJdelen verloren, geleidelijk aan door de renteplichligen zou(len zijn af

gekocht geworden. De Franse overhPersing heeft aan die evolutie echter 

i:en nhmpt einde gesteld. 

11. DF. GEOC:RAfiSCIIE \'F.RSPRF.IJ)ING \'AN DE RE0!TE\: 

\'olgens de grote Brief van 1187 zijn er mout- en gerstrenten te 

/\alter en Zomergem. moutrenten te llijfte en evenrenten te Assenede en 

boekhoute. In feite blijken de renten van Zomergem versprtid te liggen 

over Merendree, Landegem en Zomergem, lcrvvijl de renten van Boek

houlc vooral te Ba~sevelde geconcentreerd zijn en een ded van de renten 

van A.ssenede in Ertvelde dienen gelocaliseerd te worden. De renten van 

~ li;fte liggen verdeeld 0\'PI" de parochies Lochristi en Oostnkker. Alleen 

o<· renten van Aniter zijn werkelijk allen Ie Aalter gelegen. 

( fl)2) R;\G Land van de \Vo<'slijne r .•. 2h.J. Resoluli<' van I Jul; ! 7'i6. 

\ 103) ARA HK nr. 7913. In ct<' mmge viln cle r<'k<'ning 1758-1 ~"68 leest mf'n · <3 :\nil 

t:i"58 ·- l:n laveur des bourguem<'stres, échcvins •.·l grancl< arlhér1lès ck ''' tH• 

roisse ri'Alterl pour la redemplion des pr<'slalions annucll<'s d<' I 13 mcsmt'~ d'or!!<> 

germé el J,. 24 m<'surcs d"orge orclinnir<' donl ils Naienl n·d<'vab[,.s Pn In rt'cf'ttP 

dudil capi<'f>. 

( 10·1) AR!\ PK nr. 791'i. 
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Aan de hand van de beschikhare rentehoeken zullen we trachten tle 

geogmfische verspreiding van die renten op te sporen. Uit historisch geo

grafsch oogpunt is het belangrijk te welen in hoeverre de berente percelen 

nog de originele zijn. Daar die percelen reeds vóór 1187 helast waren mel 

een rente moeten ze behoren Lot de oudste kultuurgronden van de betrok

ken parochies. Op de vraag of de berenle percelen nog de originele zijn 

bn slechts na onderzoek van de ligging een antwoord gegeven worden. 

0lerker.. we nu echter al op dat de renteboeken zeer zeiden melding maken 

''öll renten die op een ander perceel bezet zouclen zijn. 

/)e evenrente Ie Rossevelde en Ie Bm·khou/e 

Voor de evenren te le Bassevelde-Boekhoute en te Assenede-Ert velde 

beschikken we over het rentehoek van 1706. opgemaokt door Guillaume 

Roogaert. griffier van Ursel. in opctracht van .Jonkheer 1-luberl Nieulanl. 

t'rf achlig ontvanger van de brieven van Anlter. ( to:;). 

Te Rasseue/de 

Zeer veel renten te Bassevt>lde lreff en we aan bumen een blok die 

bégrensd is door de Uorpstraal, de Oude Boekhoutslraat, de weg naar 

het I-láanlje en de Nieuwe BoekhoutstraaL Een draagbrief van 15 vat, 

twee draagbrieven van 19 val liggen volledig binnen die blok, die Je 

grote tiemiewijk wordt genoemd. Binnen die grote tiendewijk lag onge

twijfeld de oudste kultuurgrond van Bassevelde. l\1erkwaarclig is hovendien 

dat de Oude Boekhoutstraal in oudere bronnen de Gravenstraat genoemd 

wordt. ( 106
). Aan de noordzijde van de Gravenstraal ten oosten van het 

leenhof van Rassevelde lag een (lraagbrief van 19 val 2 sp. ( 107
). In tle 

flangrf'nzencle Oosthoek vin(! en we nog twee draagbrieven vnro I (J val en 

( IO'i) ARA RK nr. -t'i213. 

( IOii l In IH'I fundnlic>hof'k von (lf' AIHiij vnn Oost-Ec>klo m/\G Ahdij nost-Ec>klo 

nr. I f" I 11 v0
) vincl<'n we in 14'ló : •Pene> hoofslPde r~tool zi1n<lc> in c>Nvc>n 

een" ghc>mi'l lnnds preter 28 r. lnn<ls l<•lt<·l min of meer ... ~h('lc>~h"n int ,Jorr<' 

lc BnsSP\'<'Id" ... f'ncle len wP"lh<·nde l<'e~ht lsJ!rav<·nslrolc>>. 

(107) Ec•n her<'nl rwrrP<·I van 'j ~- l'iO r. lal!: •wyl ,Jaud<' Bo"choulslm<'IP. wc>sl 

<·ndc· nnorl h<'l \'c>llslrn<•LJ!c>n loop<·nd<' vnn dnouJ,. !loowhnooL>lrn<·IP nnc>r d,.n Dno,ft
hnurb . .'\!~A 1~1< nr. 4'i213 f" 31 r". 
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7 vat evene. \Ve stellen dus vast dat aan weerszijden van de Graven

!>traat ( 108
) vijf draagbrieven met een tolaal van bijna 70 vat evenrente 

geconcentreerd zijn. 

Op het hof te Kraaigem is een rente van 8 val bezet. Het is mogelijk 

dat de plaatsnaam Kraaigem een heemtoponijm is, zodat de omgeving van 

dit hof uit oude kultuurgrond zou bestaan. ( 109
). De oudstE· vcrmelding 

daleert echter slechts van 1334, zodat niets met zekerheid kun gezegd 

worden over die reeds vroeg bewoonde plek van Bassevelde. 

Verder liggen er nog verspreide renten in de Venthoek, in de Hasselt

straat en in de Doodhoek. Het begijnhof van Gent betaalt voor 27 vat 

cvene bezet op hun goed en omliggende gronden die palen aan de Hasselt

straal E·n het Heislraatje. 

Op het grondgebied van Bassevelde, gelegen ten westen van de 

Dorpstraat. vinden we slechts een rente van 18 !t2 vat in de Hoge Vorst

straat, die in het verlengde van de Gravenstraat ligt. In dit westelijke 

gedeelte zijn er bovendien geen verspreide renten le vinden. 

De meeste renten liggen dus geconcentreerd rond de Gravenstraat, 

de oude verbindingsweg met Boekhou te. We denken dan ook dat die 

Gravenstraat de ontginningsas is, waarrond Bassevelde zich ontwikkeld 

heeft. Die ontginning dateert zeker van vóór 1187, maar het is moeilijk 

een aanvangsdatum voorop te stellen. De plaatsnaam Bassevelde duikt 

slechts in 1171 voor het eerst op in de bronnen. ( 110
). In 1182 wordt 

het samen met Ertvelde vermeld in een oorkonde van de abdij van 

Ename. ( 111
). De naam Bassevelde wijst er op dat dit gebied oorspronke

lijk uit woeste grond bestond. Dit alles wekt de indruk dat Rassevelde in 

dt: loop van de twaalfde eeuw ontstaan is. Die ontginning IS waarschijnlijk 

vanuil Boekhoute ondernomen langsheen de Gravenweg. Bovendien is het 

cpvallend dat er ten westen van de Dorpstraat bijna geen evenrenten aan 

te wijzen zijn terwijl in de oostelijke helft die aan Boekhonte grenst, 

( 108) Die Gravenstraat liep naar Boekhonte. zoals bli;kt uit vo!Jlcn<le tekst : < ... da<'r 

ie Roegacr woenachlig ben. hgghende te Rouchoute an noordzijde ende an west

zijde leecht tsgravenslratell). RAG Abdij Oost-Eeklo nr. l r· 8'1 r0 (oorkonde 

van 1350). Ook het leenhof van Bassevclde paalde aan de Gravpnslrnat : <it<'m 

ande oostzijde van mijnen hove licht tVellslraele ... zuudt tGravenslrade>. Zie 

bijlage 3. 

(I û9) M. BOVIJN. Krijgcm c•n Gre/fe/ink Ie I >endermnntle, in Ou.Jh"idkuncligr> hing 

van hel land van Dendermonde. D<'rde TP<'b. nr. 4 ( 19';2) p. 80-P2. 

(110) A. VAN LOKEREN. Clwrles el Jocum('nls ,fe /'nMJOye Snirll Pir>rre nu mnnl 

Blandm. Deel I. p. 180 nr. 320. 

( 11) RiJseL Archives 1\!atlonales, 27 11 I ó/227. 
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wel talrijke renten voorkomen. (1' 2
). Merken we hier op dat de westelijke 

helft van Bassevelde paalt aan het grafelijk domein Aalschoot, dat slechts 

op het einde van de regering van Johanna van Conslantinope] zal ont

gonnen worden. Heel het gebied van Bassevelde, Ertvelde er, de oostkant 

van Oost-Eeklo sluiten zeer goed aan bij de woeslinen van het domein 

AalschooL In de driehoek begrepen lussen R.awrschool - Balgerhoeke te 

Eeklo, Assenede - Boekhou te en Evergem zijn er rond 1100 bijna gee!1 

bewoonde kernen aan te wijzen. ( 113
). In die driehoek vinden we o.m. 

hel moergebied van Sleidinge - \V aarschoot en Sint Lu.ureins, het gru.felijk 

domein Aalschoot en het veld vu.n Bassevelde en Ertvelde. We b(:;schouwen 

de stichting van Bassevelde als een eerste poging tot ontginning van dit 

verlaten en woesl gebied. 

!lel leenhof van Bassevelde, waarvan het foncier 99 gemet groot was, 

lag aan het noordeinde van de Dorpstraat en de kerk lag aan hel zuideinde 

\ an diezelfde DorpstraaL We vinden dus de twee belangrijkste elementen 

van een dorp, de kerk en de stede van de heer, aan de beide uiteinden 

·,·an de hoofdstraal van Bassevelde. \Vat werd daar het eerst gebouwd · 

de kerk of de woning van de dorpsheer ? In 1171 treedt een Dirkin van 

Bassevelde als getuige op in een oorkonde van de Sint Pietersabdij van 

Gent. ( 114
). I let is goed mogelijk dat deze Dirkin het hoF van Bassevelde 

reeels in leen had gekregen van de graaf. want dit gebied was in volle 

ontginning en begon reeds interessant te worden. Dit leenhof lag ten 

noorden van de Gravenstraal in meersachlig gebied. De kerk is meer 

7uidwaarts gebouwd op hoger gelegen grond. vlakbij de lsabellebeek. 

Deze schaarse gegevens zijn echter niet voldoende om uit te maken of de 

kerk van Bassevelde een grafelijke instdling was of tol stand kwam door 

toedoen van de heer van Bassevelcle. 

We mogen met grote zekerheid aannemen dat Dirkin in 1171 heer 

van Bassevelde was, ontvanger van de brieven van Aalter was hij echter 

niel. wanl Walter Rusere, die in 1187 ontvanger was, komt herhaaldelijk 

met Dirkin van Bassevelde als getuige voor in grafelijke oorkonden uit 

11 12) Tot eenzelfde beslnit komt mC'tl voor de VN>pr<'icling van hl't vnlPgelcl lt' na",,_ 
velde dat aan de Gentse sp1jker vNscludcligcl was. 

( 113) l\lisschicn moPlrn wc <'<'n uilzoncl<'rin~ makPn voor KaprijkP <'n dr hof*•rle 

Kraaigcm te Bassevclcl<'. 

(1 14) i\. VAN LOKEREN. o.c.p. ISO nr. 320. 
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1182. 1183 en 1185. ( 115
). Twee van die oorkonden hebben betrekking 

op de streek van I::rtwlde - Rassevelde zodat dit onze mening versterkt 

dat Dirkin te Basse\·elde woonde. 

Te Bof'khou/e 

In de parochie Boekhaute komen er heel wat minder renten voor dan 

te Bassevelde : slechts een vierde van de totale evenrente in het ambacht 

Boekhaute lag te Boekhoule zeiL Een grote rente van 27 vat vinden we 

in de Sint .lorispolder. ( 116
). Alhoewel die polder slechts in 1466 bedijkt 

werd ( 117
) lag die rente toch op oudland. want uil de rekening van de 

brieven van Aalter van 1420-1421 vernemen we dat «71 mesureset 

demie de terre gisani en Ie proislhe de Bouchout enlre Benthille P( 

Bouchout. lesqueles sont noyées de la mer et sonl horc 

ie dyo. ( 118
). Die rente moet zonder twijfel ir1 de Sinl Joris

polder gesitueerd worden. want de Cocquylpolder, de Fascierenpolder en 

de Hellepolder, die ook tussen Bentil Ie en Boekhou te gelegen zijn, waren 

in 1420 reeds bedijkt. e i 9
). De Laurijnenpolder komt ook niet in aan

merking want die werd pas in 1509 bedijkt ( 120 ). terwijl in d.:: rekening 

'an 1482 die 27 val niet meer in mindering wordt>n gebracht. ( 121
). 

( 11 '3) In 1182 bij C<'n schenking van 40 bundN WO<'SlP grond ann riP ahrl'q van Lno< 

te Ertvelde. Rijsel · Archives nalionales, 27 11 ló / 227. 

In 1183 bij <'<'n ~chenbng van wNplanJ iWI<'gen lussPn OsscnissP <'n Ga!Nnes<P 

aan de Sint PiC>tersabdij. A. '/i\N I.OKEREN. o.c.p. lb9 nr. 3..J2. 

In 1185 bij P<'n vcrwisseling van gronJ<'n Ie l1oekhoule md nPn ei>!Pil!lom van 

Sint Pi<'lers te !11osvile bij l\1onln•uil. !\. VAN !.OKER EN. o. c. p. 192 nr. 349. 

(lil)) Vijftien vat slaan vermeld onder de rubriek -In ~l. .lonrispolrlc>r rlr> groot I' 

gh<'lanrk 3 ghemelen le vale>. Twaalf val slann onrlr·r r!P ruhri"k <In ~~ 

.foorispolrler de riP<·ne ghPlanrle 3 glwmPl<'n lP vniP~. 11"1 kloost<'r vnn Oosl 

Er·klo rli<>nrl., hijna rlr· hr·lft vnn rli<' r<'nlr· nl. 13 vnl I 11. op '" brr·pgc•n. ARr\ 

RK nr. 1'i213. 

(I lï) M.K.E. GOTT~CI !;\l.K. 1/i.<loriscfln G<'Of/1'11/rr• POll \V,•<IC'/ijk zf'(''l:I'S< ft Vlonn
rl<'rm, dePI IJ, p. 84. 

(118) ARA RK nr. 7807 f" 8 v". J)in 71 112 g. waren rPeds in!)<)'\ vr·rrlronk<>n. want 

in de <rcninghP> van dal jaar worrl<'n ze officieel als overstroomd QPaclPPrrl. 

J )je overstroming gaal terug op de stormvloPcljorPn 1375-137(). 

( 119) M.K.E. GOTTSCI !ALK. o.c.p. 16. 

( 12()) Jl.lK.E. GOTfSC! IAJ.K. o.c.p. ](,r,. 
I !2!) ARA RK r>r. 7RIO f" I() v". 
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Die evenrente lag dus ten noorden van de I-leersl in de nabijheid van 

r:le IJirbns- of Cleilantsweg. ( 1?
2

). Die weg moel in verbinding geslaan 

hebhen met de Gravenstraal en paalde misschien wel aan de westzijde 

van het hof van Bassevelde. Die Cleilantsweg is nu gedeeltelijk verdwenen 

door de overstromingen maar le Bassevelde is hij nu nog gekend als de 

DijkstraaL 

Op de wijk I lendeken le Boekhaute nabij de Gentweg vinden we 

ongeveer 18 val evenrente verspreid over een zestal percelen. Ook in de 

Riethoek of Wilde liggen er enkele verspreide evenrent en. Ten slotte 

vinden we nog een evenrente van acht vat in de Capelle polder en een 

rente van vier vat in de Laurijnenpolder. Het is niet zeker of de berente 

percelen in beide polders nog de originele zijn, maar ze zullen toch niet 

ver uit de buurt zijn, wanl de Capellepolder en de Laurijnenpolder liggen 

\·lakbij het dorpscentrum van Boekhou te. ( 123
). 

Te Boekhaute vinden we maar twee wijken met een belangrijke even

rente : de wijk ten noorden van de Heerst en het Hendeken. De wijk 

t lendeken sluit dan nog eerder aan biJ de Hasseltstraat van Bassevelde 

en het gebied ten noorden van de Heerst hoort eigenlijk bij de wijken Oast

lwek en Doodhoek te Bassevelde. Dit alles wekt de indruk dat vooral Je 

oostelijke helft van Bassevelde in de twaalfde eeuw in ontginning werd 

genomen, terwijl de onmiddellijke omgeving van het dorpscentrum van 

Boekhaute eerst later aan de beurt is gekomen. Die indruk wordt nog 

versterkt als men het denombrement van de drie lenen van de heer van 

Bassevelde onder de loep gaat nemen. 

De cappoen- en de evenrente van de heer van Bas!>evelde 

Jonkheer Abraham van Gheemer bezat een cappoenrente «geleghen 

inde prochie van Bassevelde inden leeghen, hooghen ende middelen mersch 

ende up heye under den dijcke, noortwaert vander kercke van Bassevelde 

groot 388 g. 20 r. elck bun(ler helast wesende met eenen cappoen 

(122) Het gebied tussen het klooster der \Vilhelmif'ten en de lleer~l kan du.< nid als 

homogeen moergebied aangezien worden, daar er in 1 187 reeds een evenr<'nlc 'n 

dit gebied aan te wijzen is. Zie in dat vNband : E. DE REU. lfislori;,.f, geo

grafisch ondcr::oek betref/ende de moerr~mnden in de Vier AmbncfJten fii.!Pns de 

12dc, 13de en J4de eeuw, in jaarboek de ViN AmbachtPn. i 'l60-1 '161. p. 37. 

( 123) Een stuk van 8 g. paalt <suyt met Pen stiel: aemle Gravt>jan>clijcb m <'<'n IW<'<"j., 

stuk van 8 g. heeft moort tC appJiepold<'rslraetken> als gl'ens. Die l"'id<' p<'rc!'lt>n 

liggen dus niet ver van Boekhoule·dorp . .'\RA RK nr. 45, 213 f" 53 v'' 
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tsjaers». ( 124
). Dit meersgebied behoort tol hel westelijk deel van Basse

velde met de Dijkstraat als oostelijke grens en de Hoge Vurststraat als 

zuidelijke grens. J'vlerken we hier bij op dat in dit gebied geen grafelijke 

evenrenten voorkomen. 

De evenrente bestond uit wille evene, gemoute evene en ruwe 

evene. ( 125
). De witte evenrente was bezet op 85 g. 52 r. .rgheleghen 

Lesuuden der kercke van Bochou te Lachten Claerhoudshof in de Weelde» 

De gemoute evenrente was bezet op 32 g. 42 r. ~::ligghende benoorden der 

\'Oor~. kercke inde mersch van 13ochoute». De ruwe evenrente tenslotte 

was hezet op 27 g. 67 r. digghende benoorden der voors. kercke up de 

Heerst». Ook hier valt het op dat de evenrente van de heer van Bassevelde 

in een gebied voorkomen waar de graaf geen renten inde. Bovendien zijn 

de witte en de gemoute evenrenten in een meersgebied gelegen. De ruwe 

evenrenten komen echter voor op het hoger gelegen gebied van de Heerst. 

De omgeving van het leenhof van Bassevelde zelf was ook meersachtig 

van bodem. 

Door de studie van de ligging van de grafelijke evenrenten en de 

heerlijke cappoen- en evenrenten kunnen we ons de evolutie van de ont

rinning te Bassevelde voorstellen. Een eerste ontginningsbeweging die zich 

in de loop van de twaalfde eeuw aftekende was aan het grafelijk initiatief le 

danken. Langsheen de Gravenstraat is die ontginning begonnen en heeft 

zich uitgebreid over het oostelijk deel van Bassevelde en het aangrenzend 

gebied van Boekhoute. Onder impuls van de heer van Basscveide is een 

tweede ontginningsfase ontslaan op het einde van de twaalfde eeuw 

er, in het begin van de dertiende eeuw die dan het noordwe~telijk meers

nebied van Bassevelde omvatte en te Boekhoute, de wijk Wilde. rle 

meersen beneden de Heerst en het zandig gebied van de Heerst zelf om

vatte. ( 126
). Het zuidwestelijk deel van Bassevelde tenslotte zal in de 

tweede helft van de dertiende eeuw samen met het aangrenzende Aal

schoot vercijnsd worden door cle graaf. 

Merken we hierbij op dat er geen grafelijke of heerlijke renten te 

vinden zijn op de moergronden van Bassevelde en Boekhoute. Rij de ont

ginning heeft men zich beperkt tot de zandgronden en meersen. maar het 

veen bleef onaangeroerd lol in de tweede helft van de flerliencle eeuw. 

( 124) ARA Wctnchtlgc Knmcr nr. 2384. 

(125) ARA Wctachlige Knmcr nr. 2363. 

( 12ó) E,,n gelijknardille onlwikk,.ling hebben wc kunnen vastslellen le i\ullt•r '."Ullr clc 

heer van de \Voesli)nc heel het noordelijk uedecllP van Aalter door het uit

geven vnn cijnsgrond lot onlwikb·ling h,.hhcn r.whrncht. 

L. STOCKMAN. Villa llale/tru. AM XIX ( 1968) p. 35-37. 
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De euewente Ie Assenede en te Ertvelde 

De evemenle verschuldigd aan de brie\·en van Aalter in hel ambacht 

Assenede was merkelijk kleiner dan in het ambacht Boekh0ute. In 1187 

Ledroeg dit 175 vut evene ( 127
), waarvan hel grootste deel in de parochie 

Assenede gesitueerd was en een klein deel in de parochie Ertwlde. 

Te Assenede 

Te Dankaertseke langsheen de Centweg op de grens met Ertvelde 

vinden we een belangrijke concentratie van evenren ten. ( 12
K). Meer oost

waar!' in de oude wijk Triest komen renten voor op de ~Selsaetackere» en 

de «Craeyenackere». ( 12
!' ). De renten van elP draagbrief van 1'-lattheus 

van Sprille liggen bijna allemaal «ancle Nieuwburghstraete ofte Gendt

wegh». ( 130
). In de wijk de r-.Jaet rond de Weverstraat komen Lalrijke 

cvementen voor. De draagbrief van Jan de Sweemere \'i111 19 val ligt 10 

de wijk de Gavers vlakbij Nieuwburg, en aan de oostzijde van de Leke. 

De naam Gavers wijst reeds op meersachlige grond. De Lek<' vonnt da:1r 

dt: natuurlijke grens lussen de ambachten Boekhaute en Assencde. 

De lotale evenrente te Assenede bedraagt ongeveer 140 vul. \Ve 

vin(len geen enkele evenrenle m de polders. Er wordt ook geen melding 

gemaakt van verlies aan rente ten gevolge van de Sint Ehsabethsvloeden 

van 1375-1376 en 1404. De evenrenten liggen meer geconcentreerd rond 

de weg Gent-Boekhoule en in de wijk Triest dan in het dorp zelf en 

ontbreken helemaal in hel poldergebied. (1 31
). 

( 12ï) A. VERIIULST t>n !Vl. GIJSSEl.II'\G. Gros llri•·/. p. I·Hl. 

( 128) Oankacrtseke is l'en oude wiJk van Assenede. De oudste v!'rmel(!ing dat~crt \'an 

1415 : <Picter Saelmans van Dankaertsecke doil par an pou1 son rapport 3U> 

dis briefz J'Assenede au livre de Capericque pour une nv,surc Je lcrrc l!isans 

illcc 8 cl. ARA RK nr. 4531 1 f• 3 r0 

( 129) Tien val evene is bezet op 30 g. 150 r. (ghenacml S"lsncl:lrlen: binnc·n ,[,. 

prochie van Assenede inden Triest. oost rlc Tricstslraete loop<:'n<lc naPr A><mPJC'. 

noort den Gavl'rgrachl>. ARA RK nr. 45213 rente nr. 9. f)p CrileyPnacker worclt 

vPrmelJ in Je spijkerboek van G..,nt van 133..J. RAG \ \' dachtigc KanH"r nr. 

88 f" 12 r". 

( 130) ARA RK nr. 4'>213 rente nr. ·13. 

( 131) Dat betet·pnt daarom niet ct11l in het huidige poldergchie.J \'an Asst·ncclt· ~,., . ., 

ontginningsacliviteilen waar te n<'m('n zijn in ,Ie twaalf,le •·euw. Uil ,[., \'N· 

spreiding van de spijk<>rrentl'n van CPnl blijkt duidelijk dat OV('f gans lwt grond

gebied van AssenPJe in de twanlfde e<>uw reeds kultuurgronden aanw<:>Zil! warf'n. 

'Ne hopen volgend jaar een bijrlrage te kunnne wijden aan de ver:<prPirling van 

de renten van de Gentse spijl:cr in de Ambachten Assened<' en Bnekhotttt·. 
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Te ErtmAcle 

Üp het grondgebied Yan Ertvelde liggen de C\'enrenten hooidwkelijk 

bngsheen de Antwerpse heerweg en de Gentweg. ( 132
). Hel dorpscentrum 

van Ertvelde is ontslaan op de kruising van die beide heerwegen, zodat 

het heel aannemelijk is dat de eerste bewoners van Ertvelde begonnen 

zijn met de gronden te ontginnen langsheen die beide wegen. Verder 

treffen we nog enkele verspreide renten aan op de wtjk Reyschoot nabij 

Stoepe-kapel. De totale hoeveelheid bedraagt slechts 42 vat zodat de 

ontginr.ingsacliviteil er nog niet zeer groot kan geweest zijn in de twaalfde 

eeuw. (I 33
). De plaatsnaam Ertvelde verschijnt trouwens ook maar in 

1167 voor het eerst in de bronnen. (1 34
). Oe naam Ertvelde zelf geeft 

duidelijk aan dat die plek oorspronkelijk uil woeste grond bestond. 

Tussen de eerste onlwikkelng van Ertvelde en Bassevelde zijn <>r 

heel wat punten \'an overeenkomst. Het natuurlandschap bestond hoofd

zakelijk uil woeste grond. De aanwezigheid van een belangrijke weg was 

Lepálend voor het patroon van de vroegste ontginning : de Gravenstraal 

te Bassevelde en de Antwerpse heerweg en de Gentweg te Ertvelde. Ze 

\·ormcn allebei het hinterland van een oudere gemeente resp. van Boek

haute en Assenede. die bovendien de hoofdplaatsen waren van de gelijk

namige ambachten. \Vel is er een verschil in de graad van ontginning · 

te Bassevelde kunnen we een bewoning aanwijzen in heel de oostelijke 

helft van het dorp. terwijl te Ertvelde dit beperkt blijft Lol de gronden 

iöngsheen de heide heerwegen en in de wijk Reyschoot. ( 135
). 

Op het kaartje van de moergronden van de Vier Ambachten. opge

steld door E. De Reu. wordt ook het gebied gelegen lussen de weg Ert

,.elde-Assenede en de weg Assenede-Triest als veengrond gearceerd. (las). 
Dit klopt dus niet met onze bevindingen daar wij in dit gebied d~e Craeyen

akker en de Zelzate-ökker aantref fen. We denken dan ook dal de «woslin::l 

( 1)2) ARA RK nr. 4';213 rente nr. 73 : <.west den Ch,•rHiiw<·~' en rentr· llf ï5 : 

<oost de strae!f' loopende nacr Landlschool. suyt den Brugsehen lwrweah> en 

rente nr. 81 · <noort den herwcgh van Antwerpen op f1rugghc>. 

I 133) De spijkerrent<'n van G ... nt zijn evf'nmin Z<'N lalrijk te ErtveldC'. 

( 134) HAG Sint Pietf'fsahdij, Liber Tradilionum fo 3 r". 

( 135) Onz" voorziliC'r ,\chic! I )c Vos werkt momcntr·<·l aan rl" gc;chi<·rierP> Villt Erl 

veldC'-KiuizC'n. l )aarin wordt lwt probleem van lwt ontstaan <'11 ,J,. per•:(,. onl · 

wikkeling van Eetvelde op Pen urondir!c mnnit•r uit<•cBg<·zel. 

( J3f,) E. DE REU. !lislorisch - Ct·owa/iscfr rmrlerzo<'k fJclre//ell</e rle ''lOCI'fli'<Jttr/cn 

In Je Vier Amlmchlen lrjoluns rle 12,/e, I >de t'll 11,/e '"uw, m I )c \ 'if'r /\m· 

Lachten, jaarhoek 1960-1 'JG I, kaartje tussen p. 72 en p. 73. 
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yui dicitur Brant» ( m) niet tol Assenede-dorp mag getekend worden, maar 

zich slechts uitstrt>kte Lot in de wijk Triest. { 138
). 

De moutrente te I-lij/te 

De moutrente die in de grote brief onder Hijfte wordt vermeld. lag 

eigenlijk over drie wijken verspreid : le 1-lijfte zelf. rond de Dorpstraal te 

Lochrist i en rond de IYieerhoutstraat le Oostakker. De belangrijkste rente

plichtige was de Sint Baafsabdij. Op het Oude Hof te Lochristi was een 

rente van 15 vat 1 1/3 sp. mout bezet. (1 39
). Een tweede rente van 

15 % sp. lag op 8 bunder land «te Loo op dheerelichede van Heindricx

laerem. ( 140
). Volgens een XlVe-eeuwse tekst was de Sint Baafsabdij 

-tmoutgheb aan de graaf verschuldigd. { 141
). Dit «moutghelt» staat on

getwijfeld in verband met de moutrente die de abdij aan de brieven van 

Aalter diende te betalen. In de veertiende eeuw werd die rente allang niet 

meer in natura betaald, maar in een geldsom omgezet volgens de slag van 

de mout. Prof Verhulst merkl in verband met dit moutgeld op dat die 

grafelijke rechten tot in de vroege Xlle-eeuw kunnen opklimmen. ( 142
). 

De moutrenten te Hijfte zouden bijgevolg in de loop van de twaalfde eeuw 

ontstaan zijn. 

Niet ver van het Oude Hof. treffen we verschillende moutrenten aa'1 

op Tommelaere. Meer naar het noorden I igt het oude gehucht Hijft·.:!. 

v,aar Z'eer veel percelen grond berent zijn : op Hijftenakker. op I--lijften

bunder en Hijfte-molen. Een derde belangrijke concentratie van mout

renten vinden we op de wijk \Vulput en langsheen de Ivleerhoutstraat te 

Oost akker. 

Die drie kernen met moutrenten liggen allen aan de rand van het 

'{silva Mereholt> of Meerhoutbos. Dit boscomplex was door de gra'l.f 

geürsurpeerd van de Sint Baafsabdij. ( 119
). We menen dat de graaf in de 

1137) E. DE REU. Ibidem. p. 61, noot 73. 

( 138) De studie van de vcrspreiding van de renten van de spijker vlln Genl slc·fl om 

in slaat de !igl!ing van de mu<'rgrondcn ronrl Assenede wal meer le nllilncerN1. 

zoals uil onze bijdrage van volvend jaar zal blijken. 

( 139) ARA RK nr. 4'i214 f" 18 v" : c .. ~ezel op ontrcnl 48 bunderen ghenacml lwt 

Authoff. oost den Meycrsdam, suyl de I )urpslraclt>, wcsl d" Schoomlrack oft,. 

vicrw<'egsche. noort Andries de Gruullc enrle rlen wull-rgancb. 

(140) ARA RK nr. 4éi214 fo 73 v". 

( 141) A. VERIIUI.ST. De Sint Drw/.•nb.lii te Gent en '""" Grondbezit (\'llc-X!Ve 

eeuw) Verhand. Kon. Vl. Ac.nd. vnn fielf,lii! nr. '10, !hussel ( 1958) p. 195. 

(142) A. VERIIULST, o.r.p. 196. 

( 143) A. VERHULST. o.c.p. 186-187. 
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loop van de twaalfde eemv op de rand van hel 0leerhoutbos ~ommige 
percelen grond heeft vercijnsd legen levering van een bepaaldè hoeveel

heid mout. I )i[ was een eerste slap tol de ontginning van dil hoscomplex 

èn gaf aanleiding tol het ontslaan van de plek I-lijfte. Uit gehucht van 

Lochristi ligt volgens Prof. Verhulst lussen laat-middel eeuwse onlginnings

gronden. ( IH). Ook het Oude Hof vormde een vooruilgeschoven posl 

in het natuurlandschap. ( Hs). Prof Verhulst meent dat ook hel gebi.:d 

van het Oude I-lof in de twaalfde eeuw werd ontgonnen. l 116
). De derd~ 

onlginningskern langsheen de J'.leerhoulslraa1 ligt lussen het koutercom

plex van Ledergem-Slate en het l' leerhoulhos. De herenle gronden behoren 

1.it:l tol de oudste kultuurgronden. maar ze zijn eveneens bouwland ge

worden tijdens de ontginningsheweging van de twaalfde eeuw. 

IJe moul- en gers/renfen Ie f..lerenclree 

Te l\1erendree zijn de mout- en gerstrenten geconcentreerd in de wijk 

OverpDeke met aangrenzende Heistendries len zuiden van de Poekebef:'k 

en Len noorden van die heek vinden we Lalrijke renten in de wijken Ooster

gem en Velde. Enkele verspreide renten komen \'Oor le Overbr•Jek en ::Ie 

DurmenstraaL Opvallend is het feit dat veel renten op en om rle Ooster

gemkouter le vinden zijn. 

l\1erendree is een oude nederzetting. want in 966 bezal de Sinl 

Baafsabdij daar reeds drie landhouwuitbalingen. ( w). De oudste kultuur

grond van l\lerendree is ongetwijfeld de Ooslergemkouter die gelegen is 

'i ussen het dorpscentrum. de wijk Ooslergem en de Durmen straat. De 

g-ronden belast met de mout- en gerstrenten sluiten aan bij de oudste 

lèlndbouwgronden zodat hel waarschijnlijk is dat ze na het aanleggen van 

de Oostergemkouler ontgonnen werden. 

Prof Verhulst veronderstelt dat de graaf van Vlaanderen in de jaren 

940-9(>0 het grootste deel van de bezittingen van de Sint I3aafsabdij te 

Merendree voor zichzelf heeft achtergehouden bij de weeleropbouw van 

het abdijdomein in de tiende eemv. ( 118
). Dit deel bestond hoofdzakelijk 

uil. bossen en nog niet in kultuur gehrachle grond. DaaHioor kreeg Je 

graaf de beschikking over de onbebouwde gronden te 1\len:•mlrèe zodat hij 

( 1·1·1) A. \'ERI!Ul.ST o.c.p. 189 nool 3-l{l, 

( 1-15) A. \'ERHULST. o.c.p. 2CC 

( w,) A. VER HULST. o.r..p. 202. 

( 1-17) A. \'ERIIULST. o.c.p. 74. 

( I..JS) A. VERHULST. o.c.p. 24·1. 
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die kon uitgeven tegen een bepaalde mout- of gerstrenle. Dit proces zou 

H·eds op het einde van de tiende eeuw een aanvang kunnen genomen 

iwbben en tijdens de elfde en twaalfde eeuw verder gezel zijn geworden. 

Het is goed mogelijk dat de ontginning in de wijk Velde die reeds verder 

verwijderd ligt van de Oostergemkouter, slechts uit de twaalfde eeuw 

dateert. Oe naam zelf «Velde» geeft nog het oorspronkelijk karakter \'an 

die wijk aan nl. heide of \Voeste grond. 

Ten zuiden van de Poekebeek liggen veel berenle percel en op de 

Lmgenakker die paalt aan de Brugse heerweg. Wat meer zuidwaarts in 

de wijk ÜYerpoeke en in de Heistendries komen ook talrijke rcr.ten voor. 

~i en neemt over het algemeen aan dat een dries een concentratiepunt is 

van een middeleeuwse nederzetting die uil de periode van vóór de grote 

cntginningsbeweging van de 11 de-13de eeuw dateert. ( H!t). De Heisten

Óries zou dan het uitgangspunt geworden zijn voor de verdere ontginning 

van die omgeving ; meer bepaald van de percelen grond die belast waren 

met een grafelijke mout-of gerstrente. Tvierken we hier reeds op dat ook 

op het Landegems gedeelte van de ~ leistendries de mout- en gerstrente•t 

talrijk zijn. Op de meersgronden nabij de PoekeLeek of Nederkale komen 

ook nog enkele renten Yoor. 

\ \' e mogen besluiten dat le 01erendree de renten bijna over heel 

het grondgebied verspreid liggen zodat op hel einde van de twaaifde eeuw 

in alle \vijken van 1'- lerendree reeds bewoning aan te \Vijzen is. Ook de 

meersgronden langsheen de Poeke en de Kale zijn reeds in gebruik genomen. 

IJe gerstrenten Ie Lwulegem 

De berenle percelen te Ltndegern zijn vooral geconcentreerd rond 

de twee driessen : de Wildendries en de Heistendries, en rond de oude 

Brugse heerweg. Verder komen verspreide renten voor langsheen de Poeke 

en rond de Vierekendries. 

De oude Brugse heerweg kwam van I-lansbeke en bereikte het grond

gebied van Merendree op de wijk <den groten herwegh:~o, zoals op ,Je 

Ferrariskaarl is aangegeven. I )aar stak hij de Kruiskale (nu Schipdonks 

kanaal) ovt>r om dan ten zuiden van het kasteel van l\1erenclree over -~e 

F·oeke te gaan. I har richtte hij zich zuidwaarts naar Landegem toe. I lij 

J.aalt aan de Langenakker in de wijk Ovc·rprwke op de grens rnel Lande

g.~rn. De oude Brugse heerweg ligt op Lanrlegcrn I en zuiden van de wijk 

114'JJA.VERIIULST.lfel /u,.Jsc/,"1' ;,. V/wulfl<'l't'fl, p. II'J. 
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Heisle en liep dan over Landegemkouter naar de \\'ildendries. Hij ver

liet het grondgebied van Landegem via de Halewijnkouler en liep dan 

over de \' arendries naar Drongen. (1 50
). 

De oude Brugse heerweg loopt te Landegem dus dwars door de 

kouter en door het gehucht Wilde. Die wijk is zeer oud. wanl in 966 

bezat de Sint Baafsabdij er reeds een landbouwuitbaling. ( 151
). Oe 

\Vilclendries ligt tussen twee kouters : de Halewijnkouler en de Landegem

kouter. Heel het gebied aan weerszijden van de oude Bmgse heerweg is 

reeds vroeg bebouwde grond. 

\Ve denken dat de graaf. zoals le l\1erendree, na de usurpatie van 

het Sint Baafsdomein te Landegem, zelf de ontginning bevorderd heef! 

door rte uitgifte van percelen tegen een bepaalde gerstrente met als uit

gangspunten de Heistendries en de \ Vildendries. 

De Halewijnkouter op Drongen behoort volgens Prof Verhuist, tot 

een nederzetting van kleine halfvrije boeren die aan de rand van de 

kouter rondom een dries gevestigd waren. e52
). Eenzelfde besluit mag 

getrokken worden voor de Landegemkouter die in het verlengde van Je 

Halewijnkouter ligt. 

De gerstrenten te Landegem moelen ontstaan zijn na de usurpatie 

van de graaf in de jaren 940-960 en vóór 1187. De gerstrenten rond ::Ie 

driessen zijn waarschijnlijk in de elfde eeuw ontstaan, terwijl de gerst

renten langsheen de vallei van de Poeke iets later tot stand zijn gekomen. 

( 150) ARA RK nr. 45214. 

Onder mout in ,'-'JerendrPe 
f" 12 v" <de VeldPkens t!-lan:<hcke op "" II<'Prf'lich<>d<' vun \'indc·rlwnt,.. noorl 

den Ghendtschen herwPgh>. 

f" 24 v" ulaucle stede tot llansbcke. noort de strael" vnn aurJt, gf,pna!'mt 

den Brugsehen lwrw<'gh >. 

f" 54 r" <te MerPndree op l.nngh<>nackr·r. suyt cl<'n Bru~~chc-n hNwPgh noort 

dPn kerckwegh>. 

f" 28 r" «len I laudtput op l.ancleghPm hij JJ,.ysl<' suylwf'st drn aurlPn l~mg· 

se hen hPrw<>gh >. 

f'' 20 r" <Op Landeghem in rlen eauterP oosl cl<'n FlrugsrhPn herwegh>. 

Onder Landeghem geente 

f" 7 v 0 
: <200 r. landts ghenac•mt lwt I )al te Land<'ghem hij \\';lclt>ndriPsrh 

oost dPn Hrugsclwn herw<'gh >. 

f" 22 r" : <le l.anJeghem op HalewijncauiPrr noorloost cfpn Bru~schen lwnwg!l> 

OndPI' mout in ."-f.,rendr<'<' 
f" 12 r" <clPn Oot<'l!hem te l.anclegh<'m op llnl<'wijncaut!'f<' suyl cl,.n lltlf!Pn 

Hru~schcn hNw<'gh •. 

(I 'i 1) A. VERIIULST. I Jr, 5int Tlau(mf,./;j, p. ï·l. 

(I 52) A. VERIIULST. lid lundsclwp in V/onnrlerc•n, p. I 17. 
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De moutrenten rn de Hentergemslraa/ Ie Landegem 

Onder een aparte rubriek worden 20 val mout genotend 111 de Ren

tergemstraat te Landegem. ( 153
). De Rentergem straat ligt ten westen van 

de Poeke in de lleirenthoek. lieden is dit toponym niet meer gekend Le 

Landegem. ( 15
'
1
). De Rentergemslraat is de straat die van de Heirent

hoek in de richting van hel gemeenschappelijk punt van de drie gemcenten 

l.andegem, llansheke en l\1erendree loopt. ( 155
). Ze wordt nu de grote 

H2iren l hoek genoemcl. 

Oe moutrenten waren verspreid over heel de I leirenthoPk : langs

heen de Poekelwek, in de l~enlergemslraat en rond de molen. \Ve vinden 

zelfs een perceel van I 160 r. '<ghenaemt den Huldriesch» gelegen «ind~n 

Erenthouck. suyt den herwegh, west de straele. noorl den sijpgracht». ( 156
). 

Bovendien wordt een herent stuk grond «in den Erenthoucb gesitueerd 

<oo~t de Calene» en «\vest den caulere». ( 157
). In de Heirenthoek tref

I tn we dus een dries en een (kleine) kouter aan. De plaatsnaam Renter

hem is een hem-loponym zodat dit toponym ten laatste in de ~Ifde eeuw 

entslaan i~. De omgeving van Heirenthoekrnolen heeft op de ferraris 

kaart nog een vrij open uitzicht. Dit alles pleit voor het hestaan van ~en 

vroeg-middeleeuwse nederzetting op de westelijke oever van de Poeh~ 

tPgenover Landegem-dorp. Die 20 val moutrente is een argument te mef'f 

c,m dit vermoeden kracht hij te zeilen. ( 1"
7his). 

Te Landegem is de verspreiding van de mout- en gerstrenten beperkt; 

op de oostelijke oever van de Poeke zijn ze geconcenlreerd in de beide 

driessen en langsheen de oude heerweg en dan nog enkele verspreide 

rt-nlen nabij het dorpscentrum : op de westelijke oever liggen ze allemaill 

in de Heirenthoek. ( J:>g). 

( 153) t\R.A RK nr. 4'1214 f" I r" : tDraf'~hbrif'f \'an Rf'nlNglwm<lrnelC' in l.anciPghC'm 

yan lwinti~h val<'n mmdts 't sjaNS>. 

( 1 54) V./ijl<'n mijn schoonvariN archilf'rl Cocquyl. gf'borPn Pn gdo~C'n in hf'l mol,•n 

huis Ynn cl(' IIC'irf'nlhoPk. ha,! nooit de naam Rf'ntPrgC'm:,lraal horen vrr:to<'nlf'n 

( 1 'j'j) RAC Baronnic van N('\'<'lf' nr. I 191 f" I() I r" : <~100 r. lig~h<>ndC' up \,<'t <'Yn<lf' 

van riP R<'nlrrg!wmstalc nu gh<·nn<·ml I hoscbstuk da..rannf' abaul<'NC'n<IC' oo,;t 

ende suut de selve straf'lc, west rll10ors Î''laurus Caf'ckac>rt enrl<· noorl de wa!C'r 

loop rlaNmf'df' dat sclwNIC'n riC' prorhk yan Lanrlf'gh<'m f'nrl<' llnnsL<'kn. 

(l'i!J) /\RA RK nr. 45214 rf'nlf' nr. 202. 

(I 5:--') ARA f{K nr. cl521 J renlf' nr. 201. 

( l 57Lis) De abdij van Dron~Pn inde te Lnndcg<'m Pen Rf'niNghf'mlif'ndC'. 

DE POTTER E:'-J BROECKt\ERT. l.onrlegem. p. 8. 

i 158) De andere delf'n van het grondgchif'd van Landcg<•m zullm slpchts in <Ie ,{pr. 

tiende ef'uw vercijnsd wordf'n. In een grafelijke rf'k<•ning van 1289. wnnrin <Ie 

inkomsten van de woestinen genoteerd zijn. vindf'n WP voor LnndegC'rn : "In Nort

hout Land<·ngheem 8 p. 7 s. 5 Y2 rl. il<'m de novo 30 s. 2 d.> .\rchif'f Sint

.fanshospilaal lîrugge. DivPrse slukk"n nr. R. Compulatio Dirkini ,!<' I lassn!'rL• 

rle rNirlilihus wnslinanun. 
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ne moul- C'll gerstrenfen Ie Zonwrnem. 

Op het grondgebied van Lomergem vinden we 20 val moulrenten 

•.•n 35 vat gerstrenten. De moulrenten worden in het rentehoek genoteerd 

ond.:r drie hoofden : « l'1out inden Cleyt», « l''loul inde Staect», «.fvJoult 

inde Biemersch>. ( ~> 9 ). De renten vermeld «inden Cleyt» en «inde Staecl> 

liggen gegroepeerd rond «de herrewech van Ghenl naer Bruggho en de 

1\.leitstraal. De derde reeks moutrenten zijn hezel op percelen gelegen in 

de Biemeers in de wijk Hulsem. 

De gerstrenten lreff en we aan op en om de Hagekouler en de [\·Jolen

kc. u ter. te Nekkeen in de UitgemstraaL Ook in de R.ostraat. in de Ourmen

~IJaal en in de I-lulsemstraal komen talrijke gerstrenten voor. 

Ue mout- en gerstrenten te Zomergem zijn dus met verspreid ov~r 

heel het grondgebied. maar enkel in het gebied begrepen tussen de heer

weg van Gent naar Brugge en de Kale ( = Durme). Die renlen sluiten 

lrouwens aan hij die van J'VIerendree aan de overkanl van de Durme. 

Al onmiddellijk valt het op dat we hier met een reeds vroeg bewoond 

gebied te maken hebben. Hulsem en Gitgem zijn hem-totponymen, zodat 

ze ten laatste in de elfde eeuw ontslaan zijn. De Hagekouter en de J'Vlolen

loul er liggen op de helling van de heuvel waarop Zomergem is ontstaan 

,·iakbij het dorpscentrum zodat ze wellicht als de oudste lar,dbouwgrond 

van die gemeente kunnen beschouwd worden. Ze vormen het overgangs

gebied tussen de heuveltop en de meersen van de Dunne. ( '" 0
). De Sint 

Pietersabdij bezat in die omgeving ongeveer 104 bunder ökkerland die 

zich uilslrekten in de wijken Ro (ongeveer 33 gemet), in I lage-Uitgem 

(ongeveer 37 gemet) en in de Hoeiselakker ( 33 gemet). De oorsprong 

van dil bezit gaal lewg lol de negenrte eeuw. toen in 814 een zekere 

\Vulfrik aan de Sin! PietersaLdij een (leP! van zijn allodiale g\)edNen 

schonk. ( 161
). 

(I 59) 1(,\G 7.om<·rg<'m nr. 422. Ik dunk l'vf. P ijck;wrl voor Zijn hulp hij Iw i lorilli~f'f<'n 

van d" moul- pn g<·rslr<'nl<'n l<• Zomerg<'m. 

(I(,()) In he· I noord<·! ijk g<"leclle van ZomNI!<'m koml nog •·<•n tfN,Ic h<'nl-lopr,n~'"' vo0r 

nl. I )afcm. I )aar 'inden W<' P<'n <'v<·nrPniP van <lf" spijkN viln (~pnl IH'zf'l op 

•2(J(J veracs gimnl il Dal<·rn•. ;\RA RK nr. ·1'>2ïï [" :!I v". 

( l<il) :'1-1. lüJCKAERT. /.mru•rr1em, zi111 !wNiijkllt•.ft•fl "" /11111 f~t•rc•fl. in t\ppclijP' vnn 

fwl MP<' I j<'slan<l. nr. (, { I 1J'i5) p. I '>'i. 
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Uit het \'oorgaande wordt het duidelijk dat de renten te Zomergem 

een hoge ouderdom hebben en misschien reeds in de loop van Je tweede 

helft van de tiende eeuw ontslaan zijn. Het kan natuurlijk ook tijdens de 

"Jfde eeuw geweest zijn maar zeker niet later want in de twaalfde eeuw 

verschijnt er reeds een familie van Zomergem. ( 162
). De helft van de 

renten die aan de heerlijkheid Zomergem verbonden waten, Ïagen in die 

7elfde omgeving nl. te Ro, Nekke en Uitgem. (1 63
). De uitgifte van 

percelen grond tegen een bepaalde rente werd dus door de heren van 

Zomergem verder gezel, nadat ze van de graaf de heerlijkheid Zomergem 

in leen hadden gekregen. 

De moul- en gers/renten Ie Aalier 

In mijn bijdrage over de historisch geografische ontwikkeling van de 

villa Haleftra heb ik reeds gehandeld over de verspreiding van de mout

en gerstrenten te Aal ter. ( 164
). \Ve kwamen daarbij tot het besluit dat 

die renten over heel het oude tiendengebied van Aalter te vinden ware!1. 

Dit is dus voornamelijk in het gebied begrepen tussen het dorpscentrum 

en de Durme. Slechts enkele renten dienden ten noorden van de Ourme 

gesitueerd te worden. I-lun ontstaan gaat vermoedelijk terug tot de twaalfde 

eeuw, alhoewel het niet uilgesloten is dat sommige renten tol de elfde 

eeuw kunnen opklimmen. 

Tussen Aalter en Zomergem kunnen er enkele paralellen getrokken 

worden. De beide dorpscentra liggen op een hoogterug en zijn omringd 

door kouters. In beide gevallen liggen de mout- en gerstrenten tussen die 

hoogterug en de vallei van de Durme. Aalter ligt evenwel ten zuiden 

van de Ourme en ZDmergem ten noorden daarvan. Door hun situatie op 

een hoogtekam waren beide uitermate geschikt voor een vroege bewoning. 

De eerste bewoners zijn dan van hun heuvel afgedaald naar de Durme 

voor het in gebruik nemen van de lager gelegen gronden. 

( 162) ]\IJ. RIJCKAERT, Ibidem. p. 106-107. 

( t 63) De hoeveelheid grafelijke rente neemt natuurlijk niPl meer lof'. wann..,Pr hij zijn 

gronden in leen heeft gegeven. \Vel behoudt ~ij de b('staanclC' rC'nkn. maar hij 

laat ze dan cloor de plaatselijke hf'Pr lC'n zijnen behoeve inn<'n. Zo '''aren ·Ie 
heren van Zomergem gehouden Pik jam di!' 20 vat mout en diC' 35 vat gN<l Ie 

innen voor de brieven van Aalter. 

(I ó4) L. STOCK MAN. Historisch geogm/isr.he onlrPikJ.e/infl l'On rl(' !'!i/u 1/oie.ltm l0i 

de parochie Aa/ter, in AM nr. I 9 (I 968) p. 22-25. 
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lil. DE ERFACHTIGE ONTV ANCERS 

De oudst Lekende ontvanger van de brieven van Aalter is Walter 

Busere. Hij komt als getuige voor bij een schenking van moergrond aan 

de abdij van T_,oos door graaf Filips van den Elzas. ( 165
). ln 1183 wordt 

hiJ venator of jager genoemd in de getuigenlijst bij een schenking vaE 

werpland tussen Ossenisse en Ga ternesse aan de Sint Pietersabdij. ( 166
). 

Zijn naam Busere duidt zijn functie aan : hij was de hoornblazer of buc

cinator die de buticularius vergezelde bij het <<Omrijden» van de verkochte 

of geschonken grafelijke woeste gronden. Dit «omrijden» verving dan het 

opmeten van de betrokken stukken woestine ! Als vergoeding ontvingen 

de schenker en de hoornblazer hel «rideghelt». { 167
). 

Het is niet duidelijk of Walter Buser reeds erfachtig hoornblazer en 

ufachtig ontvanger van de brieven van Aalter was. Evenmin weten we 

of die beide ambten reeds aan mekaar gekoppeld waren. 

-In 1233 bezit Alardus de Hole het «buzerschep». want hij «omrijdt» 

samen met Raas van Gavere 250 bunder woestine te Aalschoot. die aan 

verschillende personen uit Brugge, Biervliet en Muide verkocht zijn. (1 6 ~). 
In 1244 «<mrijdt» hij de 56 bunder en 1 gemet woesline eveneens te Aal

schoot die aan het Rijke Gasthuis verkocht waren. { 169
). Alardus bezat 

moergronden in de Zuidmoer te Eeklo. waardoor hij een waterloop liet 

graven. { 170
). Hij trad dus actief op in de streek van 2eklo. E. \Varlop 

denkt dat hij gehuwd was met Laurelta van Basscvelde en op die manier 

het belangrijke leenhof van Bassevelde voor zijn nageslacht verwierf. 

Alardus de Hole was een zoon van \Valter I van Zomergem. heer van 

Heule. ( 171
). 

( 165) Rijsel. Archivcs !'~ationales, 27 !I 16/277. 

(166) A. VAN LOKEREN. Charles el doeurnenis rle l'abl"'ye ,/e Sainl Pic•rre au 

monf Rlandin à Gand, p. 189 nr. 342. 

( 1 fi7) E. \V ARLOP. De vlaamse adel vt!IJr I:)()(), [)<'<'] I. p. 298-3fl0. 

In 1296 vNklaart Jan Je Busere dat <die meestere ende die hro<'clcrc• van cll'n 

hospitale van SPnte .lanshuus in Bruggh<' mie ghenoPch hebhen gh<:>daen van 

mincn rechte van rirtc ende van blasPghelde> voor 210 bund<'r en 2 gcmel ll('ick 

Archief Sint Jamhospitaal Brugge, oorkonde nr. 2-19. Die tebt geeft zeer goed 

Je twee hanclclingen weer clic bij het afrwlcn van woeste grnncl te pas kwnnl('n 

het omrijden en het hoornblazen ( = ride- Pn hlasP~helt). 
(168) RAG Abdij ZoPlendale Oorkonde van juli 1233. 

{1(iCJ) RAG Rijk!' Gasthuis Oorkonde vnn 12·H 

( 170) <Pl abhinc juxl.a aquncrluclum u<que moPrP riomini Al!nrdi r!r> llole. CfiiPm aquae

ducturn dominus A!lardus fodi fr>cit>. ])ip lrksl l:oml uil elP kr>ure van Eeklo. 

E. NEELEJ'v!AI\:S. Geschwcleni.~ rlc•r slw! f:.•C"Ioo, <lc·PI I. p. 13'>. 

1171 ) E. \VARI.OP. I Je v/o11mse oe/<'/ vó<!r 1300, Deel I!. lmnrl I. p 28R c•n p. 2CJ I. 
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Zijn vrouw Laurelta is de vermoedelijke erfgename van het huis van 

Bassevelde. De oudst gekende heer van Bassevelde is Dirkinus die als 

getuige in grafelijke oorkonden verschijnt lussen 1171 en 1186. e 7~). 

I lij had een zoon \Villem die in 1183 in een grafelijke oorkonde voor

l,omt. ( m). Laurelta zou dan een dochter van die \Villem moeten zijn. 

Bij gebrek aan oorkonden blijft dit echter maar een veronderstelling. Zeker 

is nochtans dat Hugo Busere, zoon van Alard van Heule, «riddre van 

Bassevelde» wordt genoemd. ( 174
). Hugo Busere was gehuwd met f\ larga

reta dil ia domini Walter i filii Poppon is». De broer van f\largarela, een 

zekere Lamlotus verkocht in 1244 een woesline die gelegen was binnen 

de keure van Eek·lo. ( 175
). Lijn vrouw kwam dus uit een familie die eigen

dommen had le Eeklo. Dit alles wijst erop dat Alardus van t leule c>n 

familie zich definitief in de streek van Eeklo hadden gevestigd nl. te 

Basse,·elde. 

In 1253 verklaart gravin Margarela dat zij de 300 bunders v.-oestinen 

gelegen te Sint Andries en verkocht aan de abdij van Sint Andries, «per 

1\assonem de Gavere, mi/item, legilime perequilari fecimus et per I-lugonem, 

dictum Buzere de Rasse Velda. incornari. ( 176
). Nog in 1253 verklaart 

J-lugo Busere dat hij 25 !Ltnder woesline te Kaprijke heeft wmgereden», 

die door het Rijke Gasthuis van Walter de Spicario afgekocht waren. ( 17
;). 

In het begin werden de woeste gronden werkelijk ~omgereden», waar

voor ze dan hun «rideghelt » kregen. Later evolueert dit uideghelt> tol 

(;(~'' vast recht dat hij de verkoop van woeste gronden geheven w·ercl. ln 

1281 oorkondl llugo Busere dat iHic mi wel haude gepait ende wel ver

golden vanden her .lanne van Enam van 1 bunre meers ende de woestine 

mede dwelke !egel inde prochie van Hassenede dwelke hi cochte iegen 

cnse here den grave». ( 176
). Hier is geen sprake meer van «<mrijden», 

;naar gewoon van een vasl recht. 

!-let is niet mel zekerheid geweten of Hugo Bust~re -Jok ontvanger van 

de brieven van Aalter was. In 1255 spreekt de grote Brief enkel over <1e 

«ratio Bu~ers» zorlal we niet bunnen uilmaken of hel Alardus of Hugo 

betreft. 

( 172) A VAN LOKEREN. o.c.p. ISO nr. 320 PO p. 193 nr. 351. 

(173) A VAN LOKEREN, o.c.p. 188 nr. 3-!2. 

t 174) RAG Rijke Gasthuis Oorkonde van 128!. 

I 175) L. STOCK:v!AN. Een oor~onde urm 12·1<1 f,elre/fenti.' ,Je vohoop t•o.•; C'<'l' 

woesltne ge/Pgen [;innen de keure uan E,,k/o, in .\1\ I nr. 17 (I <)l)ó) p. :229-:23-1. 

I I 7()) RA Brugge OorkondP mel blauw numnwr 7'333. PerP<]Uilnn• = omrijden · in
comare =' blazen. 

( 177) RAG Rijke Gaslhuis Oorkonde von 1253. 

(178) RAG Rijke Gasthuis Oorkonde von 1281. Zie CVPnPPn~ nool 1(,;-, 
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\'an I logo Bu. c-r'-' - .. IIUGO (N IS) BUSE( REl J)E 1\:\'SE\ 'EIT 

Hu go Busere werd verm oedelijk opgevolgd door J an Busere, zij n 

zoon of mi schi en zijn kl e inzoon 7 Hugo verschijnt ,-oo r h el laalsl in d e 

b ronnen in 1282 , Lerwijl J an ,-oo r h el eer L verschijnt in 12 5. (m) _ E r 

!s echter ook een \ \/a ller Busere van Basseveld e b kend , di e a ls gcluige 

CJpt reedt in 1265 in verband mel een Liendenkwes ti e in d e omgev in g van 

l3a evelde. ( 1
R

0
). I-l et is besl mogelijk dal W alter noo il h eer ,-an Basse-

velde i geworden om d e eenvoudige reden dat I-lu go Busere lam elijk oud 

moel geword en zijn. ( 1 ~ 1 ) . 

Jan de Bu ere koml in de grole Brief van 1296 voor étls ontvanger 

l'a n d e brieven van a ller. ( 1 ~ 2 ). Bovendien zijn va n h em drie u 1lvoeri ge 

rekeningen van zijn beheer bewaa rd geb lev n die bove n reeels grondig 

(179) E. \V/\ 1 ~ 1 . P, /) e uloonn~ (l(lf' l uó(H' / 300, 1)<'<'1 11 . 1\, nrl 1. J1 . 203. 

( 1 o) A. VA L KEREN . o .. p. 335 . nr. ï'5- . 

( 1 1 ) Hu go kom! In dl' bronnen voor I usst' n 12 3lJ en 12 I . du s ·12 j~ar I .I on ' ''-' ' · 

schljnl in de bronn r n lu . sc• n I _ 'j en I )2ï (AR RI{ nr. 2ï- ) . du ;. ook -1'2 j~ -1 r 

ll<'l lijkt m > ht)g<>volg redeliJk . ll lli S'<.'O~rhakc-1 ann lt' nPmc·n nl. Wnlll'f nu s<'f<'. 

Volgen s DE P TTER en BROE K/\EIH. Grsr/trl'rlc·"i.• ,.,", llrr .« ,., fcf , •. p. fl. 

ovcrl<> cd .J an op ) -4- 132(,, 

(I 2) 1\R/\ RR nr. 2(,G. 
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werden besproken. Van Jan de Busere zijn ook enkele oorkonden bekend 

waarin hij verklaart dat hij zijn «rideghelt» gekregen heeft bij de verkoop 

van stukken woeste grond. ( 183
). !lij is echter de laatste die nog nide

ghelt» heeft ontvangen. want de tijd van de massale verkopingen van 

woeste grond is dan reeds voorbij. 

In 1329 had zijn dochter [\1aria hem reeds opgevolgd als ontvangster 

van de brieven van Aalter. C84
). In 1331 wordt «li dame de Utkerke» als 

leenhoudster van het schouteetdom van het ambacht Boekhaute en van 

het hof van Bassevelde vermeld. ( 1 ~ 5 ). Zij was gehuwd met Gerard va:1 

Uitkerke. de leenhouder van het hof van Uitkerke. ( 186
). Hun zoon Jan 

was in 1331 reeds leenhouder van «Ie lieu a Utkerke avoec 17 mesures 

de terre». (1 87
). Het is vermoedelijk die Jan van Uitkerke die in 1348 als 

ontvanger van de brieven van Aalter fungeert. ( 188
). 

Zes jaar nadien krijgen we dan opnieuw een Tviaria Busere «fille de 

Iehan Ie Busere» als ontvangster van de Brevia de Busere. e~9 ). De zaak 

wordt nog ingewikkelder want in 1365 houdt .lan de Busere fs mijnheere 

jan een leen van 32 gemet te lJzendijke van de graaf van Vlaar.

deren. ( 190
). Die zelfde Jan de Busere fs mer Jans bezit in 1381 hoven

dien nog de « helschede vanden schauthetendomme van Ysendijke. (1 91
). 

Verder is er een Jan de Busere hetrokken hij de moord op Jan Tand en 

( 183) RAG Rijke· Gasthuis Oorkonde van 1287 Pn ArchiPf Sint .lnnshospitaal !\rug11e 

Oorkonde nr. 499. 

r 18-1) ARA RR nr. 278 - Rutio l'-1arie fili<- Johannes Busers. 

( 185) ARA RR nr. 1897 : cli dam<' ,Je Utkc·rke tiPnl Pil fief PI en hommage de mon 

dit signeur a plain relicf Ie scautheitdocm dou meslier rle Boud10ut qui vaut 

25 p. par. par an. de ce paie clle as briefs Philippe UtPn<hl<· 4 p. 4 s. par. pnr 

an>. 

cltem tiPnl """ un aulr<' hommage dl) mon dit signeur. lP liPu dP Rassevelrl<· ;ol 

la manoir PI C<' qui a cc nparticnl qui vaut parmi IPs renles l'l heritaiges d 

signorics qui y sont et parmi 12 hommages qui y sont a pl<'in rclief. [t 31 hom

mages qui y sont a teil rclicf comme li fi..fs vaut a un nn <Ie rPnle P''~' an qu-11 

tiennenl deschendant cloudit fid 300 p. par. par an ! 
( 186) GNarrl van UitkNke was in 1318 lePnhouc!N van het hof van U•tlerk<'. !"-I. 

COORNAERT. Uukcrke. p. 84. 

( 187) ARA RR nr. 1897 : < lehans de Utkerkc fils monsignl'tH Glwrart Je Utk.·rL· 

et madame devant dit.> Jan van Uitkerke was in 1337 ook nng ],.,.nhonciN ,·an 

de heerlijkheid van 1-Ieine te Er>klo-Knprijk<'. 

( 188) ARA RR nr. 281 : <Ratio Johannis llusPrs>. 

(189) ARA RR nrs 2R2 en 283 van 1354. 

(190) ARA RK nr. 1072 fo 14 r0 . 

(191) ARA RK nr. 107? f" 10 v". 
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gezellen in 1362. ( m). We denken dat die Jan de Busere een bastaard

zoon is van Ian van Uilkerke, want normaal zou hij en niel l'v1aria Busere 

erfachtig ontvanger van de Brieven van Aalter en leenhouder van het 

hof van Bassevelde zijn geworden. Het leenhof van Uitkerke viel hem 

evenmin ten deel. want in 1365 \vas het in handen van de familie ~ lale

wijn geraakt. ( 193
). 

In 1357 sticht f.1aria Busere een kapellanij ter ere van 0. L. Vrouw 

m de kerk van Bassevelde. In de stichtingsoorkonde wordt ze «domina de 

Bassevelde» genoemd zodat ze onbetwistbaar de erfgename van het leen· 

hof van Bassevelde is. (I 94
). In 1376. 1380 en 1381 is Roegier Busere 

erfachtig ontvanger, terwijl in 1384 opnieuw een Jan de Busere in de 

rekeningen van de Brieven van Aalter verschijnt. ( 195
). Die Jan de Busere 

verpacht in 1397 de molen te Spillil Ie voor de som van 3 p. 10 s. gr. (I 96
). 

Zijn dochter Lisebette volgt hem vóór 1408 op als leenhoudster van 

het hof van Bassevelde en het schouteetdom van het ambacht Boek

haute. ( 197
). We vinden haar nergens vermeld als ontvangster van de 

Briev~n van Aalt er. Wel treffen we in 1421 opnieuw een « !'-1arie fille 

.Je Jehan Ie Busere:. aan in de rekeningen. ( 198
). Het is niet zeer duidelijk 

hoe de juiste erfopvolging eruit ziet, want in een relievenrekening over de 

jaren 1424-1426 komen een «Gheeraert de Ie !'--1oure el damoiselle Elisa

bet de Bassevelde, sa femme» voor. ( 199
). Vijftig jaar later blijkt i'1aria 

Busere nog steeds erf achtig ontvangster te zijn ! ( 200
). Om de zaak nog 

ingewikkelder te maken verschijnt dan nog een !'-1ergriete Busere ten 

tonele die in 1473 een derde van het leenhof van Bassevelde bezat. ( 2 a 
1
). 

Zij hield bovendien nog 36 gemet weide « 's Busers mersch» genaamd in 

( 192) J. SABBE, De on.!ergang van lu.'l'e Vlaamse adellijke ge,;/ocfll<'ll in de 14<• eeuu•: 

clc• heren van Wessegcm en van Prae!, in l-landelingen van het Gcnoolsdwp voor 

Geschiedenis. SociHé J'Emulation te Brugge, Cl! I ( 1966) af!evPring I ·2, p. I 3. 

(193) M. COORN.'\.ERT. Uukcrke, p. 83. 

( 194) RA Doornik Cartularium nr. 74 f• 30 v0
• 

( 195) ARA RR nrs 284 (anno 1376) en 2Ró (anno I 384) : AR i\ RK nrs 7ROO (anno 

I 376) 780 I (anno 1380) <'n 7802 (anno I 381 ) . 

( 1%) I )F, POTTER C'n BROUCKAERT. G"schi"denis urm Bu.•sr·vcld". p. r,, 

( 197) ARA RR nr. 1935 : ... damoiscllc l.iscbcllc sBuscrs par la morl clc .lchan Ie 

Busere son père ... > 

( 198) ARA RK nr. 7807 fo 8 v". 
( 199) ARA RR nr. 1927. 

(200) ARA RK nr. 7.:'29 : d~acio domicellc !'-1aric sBusers>. 

(20 I ) ARA RK nr. I 090 f" 156 v" : cauquC'I ficf clemoisclle Mergricle sBusers lienl 

Ie llcrch>. 
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leen. ( 202
). I-let derde leen, het schouteetdom van hel ambacht Boekhaute 

was dan in hel bezit van J'vlaria 13usere. ( 203
). \ Ve moeten Jus aél!lnemèn 

dal Jan de Busere drie dochters gehad heeft ni. Lisebette, J'vlaria en 

Î''lergriete. 

l\1aria Busere was gehuwd met Jan van J'vlaldeghem, die in de 

rekening van 1--134 als haar ontvanger optreedt. ( 2H). In de rekening van 

1441 komt Adriaan De Smet haar tweede man. voor als haar ontvan

ger. ( 205
). Haar zuster Mergriete Busere huwde in 14'21 met Simoen 

L1 lenhove. Samen mel haar man slichtte zij in 1444 een klooster te Waar

school onder de naam 0. L. Vrouw ten Have. ( 206
). Mergriete overleed 

in 1480 in hel klooster van Bijloke, waar ze zich had teruggetrokken. ( 207
). 

:VIaria en J'vlergriete Busere blijken dus alle twee zeer oud geworden te 

zijn [ 

.l\1aria Busere had haar leen te Bassevelde belast met 96 p. par. ten 

voordele van haar drie gehuwde kinderen. ( 208
). Zij wordt opgevolgd 

door haar zoon Ghillain van .l\ laldeghem, die door zijn tante J'v1ergriete 

reeds bedacht was mel een rente van 36 p. pur. Dp haar leen «sl3users 

h '209) meersc ». ( . 

Ghillain van i\1aldeghem wordt opgevolgd door zijn dochter Christine 

die huwt mel Joos De Ghendt Hun zoon Lieven De Ghendt zal in 1629 

van zijn moeder de drie lenen erven : het hof Yan Bassevelde, sBusers 

meersch. en het schouteetdom van Boekhoule. Van hem en zijn zoon 

Filip zijn uitvoenge denombremenlen bewaard gebleven die ons de grootte 

en de omvang van hun drie lenen laten kennen. ( 210
). 

(202) ARA RK nr. 1090 f" 183 r0
. 

('203) ARA RK nr. tOR<) f" 222 1" c,\Jrien De Smet comme mar) el L'ul cl<' rlr:-

moise!IC' !'vlarie sBnsers tienl un~ fkf !'lldit chasteau de Gancl, eest as~avoir 

!office Je schantecle Ju mestier de Borhaute). 

(20'1) StadsarchiPf Brugge, Leenhoek van rle Lurg van Brugge v.lll 1-IY> fo 22P r" : 

<.loncvrauwe Maric de dochlre .lans Busers, lwiif .lans van Jv]ald<'ghenu. en .-\IL\ 
RK nr. 7827. 

(2o::;) ARA RK nr. 7808 f" 7 v''. 

(206) A CASSIJ1.1A:"J. 0. L. Vrouw /en !lor'" o/ ,[,, priorij Ie \\'mrr.,c/rr•ul. in Ar! 
nr. 1 ( 1949) p. 16. 

(207) A. CASSI!v!AN. Ibidem. p. 20. 

( 208) ARA RK nr. 1090 f" 156 b;, r0 : <cl csl leelil fief chargi(· <'n 'JI> p. par. appar

lcnans à trois cnfnns de la dite demoisellc>. 

(209) ARA RK nr. 1090 f" 183 r" : <El est Ie dil fief chargié au proffit d,. Clw~P)·n 
van l\1aldeghPm de 36 p. par. heritnhle>. 

(210) ARA \Vetachtige Kamer nr. 23'3-l (anno 1529) en nr. 2359 (nnno 13-16). Z:;;, 
bijlage 3. 
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Aan het eerste leen, het leenhof van Bassevelde waarvan het foncicr 

99 gemet groot was, is een heerlijke cappoen- en bierente verbonden. De 

bien~nte lag in de parochies Assenecle, Ertvelde, Kluizen en Zeizate en 

bestond in nessenvijftich vaelen bien, gheheeten de noble renten die 

werthien leenmannen van de lmmenthuyn reporterende onder thoff van 

\'ijnderhautte jaerlicks teleken thalft Maerte tvt proffijte van deselve 

heer I. moeten uulstellen». W au neer de heer van Rassevelde ZiJn bierente 
1-:wam zitten «daar zijn de voors, veerthien leenmannen ghehauden bij te 

gheven een heerL noenmael ende alle mijne honden warme zoele melck 

tnde wittebrooL mij een root paer handschoens ende eene wille ghepelde 

roede:.. ( 211
). De cappoenrente bedroeg ongeveer 190 cappoenen die 

hezet waren op 408 g. 104 r. land «gheleghen te Rassevelde alle deen in 

dandere int quarlier ghenaempt de meersch melsg. op diversche hofsteden 

ende leenen.» ( 212
). Aan het hof van Rassevelde was hel ontvangerschap 

van de brie\·en van Aalter gekoppeld, zoals duidelijk gezegd wordt in die 

clenombrementen. ( 21 J). \' an het leenhof van Bussevelde hingen ongeveer 

169 achterlenen af. ( 211
). Dit leen was in 1546 helast md 60 p .par. en 

t wefè cappoen en. 

Het tweede leen is de «Buusers male» gelegen te Oost-Eeklo te 

•~' lat~s cruce» De c:Buusers male» bestond uil meersgrond en was ongeveer 

34 g. groot. Van dit leen hingen drie belangrijke evenrenten af gelegen te 

Boekhou te. De witte evenrente bedroeg 16 V2 mud de 4 loop en, de ge

moute evenrente hedroeg 6 rnudde en 2 V2 zakken en de ruwe evenrente 

bedroeg 5 rnudde en 2 lf4 zakken. Dit leen was in 15..:!6 eveneens bezé 

met 60 p. par. 

liet derde leen tenslotte is het schouteetdom van hel ambacht Boek

haute, dat vanouds belast met een rente van 4 p. 4 s. par., icoeghelt» 

genoemd. ( 215
). 

(21 1) ARA \Vetachtige Kamer nr. 23ïï (;mno 103ï). 

(212) ARA V-..'etarhlige Kamer nr. 23ïï (anno 103ï). 

(213) ARt\ Wetachlige Kamer nr. 23S9 (anno 1540) "ll<'m Ier eausen ,·nn mijn"r 

voor~. hove zo es mijn wees een hoofr"denaar te RijsPie Pnd<' moel onSPil gh,_.

nadigh<'n hcPre de grave van Vlaendrc•n clien<'n met jaNiicx zijn r<'nlc lonlfan

glwne met zijnen briefven ende spi)ck.•ro van /\ltrc ende jar,.licx rckeninf!hc doen te 

Rijscle ten hove>. 

1214) AR1\ Wc·lachtiw· Kam<"r nr.238?. 

121?) Dil <co<•ghell> w<'rrl heloald voor clc lwaalf ko<'i<'n. elk ol in I 11>7 ann ,1., 

GenlM· spijk.·r ,Ji,·nd•·n gclcvc•rrl lf' worden. r )c lwPr van !)asscvo·lclt· \\'~S Nfl'lijkc 

schout in het omhacht BOt'·khoulc· geworclc·n. maar cliencle ols l<'!!f'npr<'slotic hPl 

•coeghclt> te betalen. Zie M. VERIIULST c·n M. GUSSEI.Ii'\G. Gros Brie{, 
p. 143 : • Vacce ex Bodwula 1:::!>. 

1·13 



In 1578 maakt Jan Cobbaert. ontvanger-klerk van de brieven van 

Aalter de «reninghe des hoirs Philippes de Ghend» op. ( 216
). Filips de 

Ghendt was reeds vroeger geslorven want in 1572 liet «Antheunis van 

Wijckhuus als man van voochdien van Anna de Gheendt filia Jonckheere 

Philips» het denombrement van die drie lenen opmaken. ( 217
). 

Na de godsdiensttroebelen verschijnt Abraham van Ghemer als erf

achtig ontvanger van de brieven van Aalter. ( 218
). Het is niet erg duidelijk 

hoe hij in hel bezit gekomen is van hel hof van Bassevelde en de andere 

lenen. Volgens het renteboek uit het begin van de 18de eeuw behoorde de 

-:::mtvm~gst van de brieven van Aalter vóór Abraham van Ghemer aan 

Thomas Maes «getrauwt hebLende i'·larie de Ghendt. te vooren van 

Philips de Ghendl filius Lieven». ( 219
). Hier ontbreekt Anna de Ghendt 

die in 1572 zonder twijfel in hel bezit was van de drie lenen. Die info!'

matie van het renteboek is ofwel onjuist ofwel onvolledig. Evenmin geeft 

het de graad van verwantschap aan tussen Abraham van Ghemer en de 

familie de Ghendt. Mogelijks is Abraham de zoon van de derde zuster 

de Ghendt. 

Volgens De Potter en Broeckaerl schonk Abraham van Ghemer het 

leenhof van Bassevelde aan zijn dochter lsabella bij haar hmvelijk met 

jonkheer .leroom Tuyll van Serooskercke. die op 6 juli 1639 het denombre

ment van zijn leen overlegde. ( 220
). De heer van Serooskercke zal evenals 

zijn schoonvader weinig geluk kennen met de brieven van Aalter. Abraham 

van Ghemer had zijn leen de Busermale moeten verkopen om enigzins zijn 

schulden tegenover de Rekenkamer te Rijsel le kunnen aflossen. ( 221
). 

jcroom Tuyll van Serooskercke vergaal het nog slechter want hij komt in 

de gevangenis terecht wegens zijn wanbeheer van de brieven van 

Aalt er. ( 222
). Om loch i els van de inkomsten te redden stelt de reken

kamer van Rijsel een ontvanger aan, Charles Bonne die e~n vierde van 

de ontvangst als loon krijgt. 

12!ü) ARA RK nr. 7901 (anno 1'378). 

(217) ARA Wetachlige Kamer nr. 23(>3 (anno 1572). Filips de Ghendt had ver

moedelijk drie dochters want op 30 april 1579 ontving~ll de drie 7U<tNs de 

Ghendt elk 10 p. gr. de haren leefdage als hoir van Simo:m Utcnhove en l'1ar

griete sl3users>. A. CASSlJVlAN. 0. L Vrouw l(•n I-love o/ de priorrj Ie \\'nar

school>, in Al'vl nr. I ( 1949) p. 23-24. 

(218) ARA RK nr. 7816 fo 31 r0
• [anno 1614). 

(219) DE POTTER m RROECKi\ERT. Geschierl('nis vnn Bnsseveidc. p. 11. Er :s 
ook een denombrement bewaard van habclla van Ghcmer, dat echtrr niet :Je

dateerd is, maar vermoedelijk van 1637 is. Al~A \Vetachtige Knmer nr. 23!:l5. 

(220) ARA RK nr. 45213 f• 1 r0
. 

(221) ARA RK nr. 7CJ02 f• 23 v•. 

(222) ARA Acquits de !.ille nr. 2'30. 
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Abraham van Bocxstale, gehuvvd met de dochter van Jeroom Tuyll van 

Serooskercke, had weliswaar in 1668, de eed afgelegd als «haul renneur 

en I' assemblée des rennengues» ( 223
). maar hij deed evenmin iets als zijn 

voorgangers om orde te brengen in de brieven van Aalter. Hij zal dan ook 

verplicht zijn in 1687 het leenhof van Bassevelde met de or.tvangsl van 

de brieven aan jonkheer François Seclin, heer van Kaprijke, te verko-

( 
224) pen. . 

Het hof van Bassevelde komt uiteindelijk in handen van de familie 

Nieulandt, door het huwelijk van Hubert Nieulandt met Catharina, 

weduwe van de heer van Kaprijke. ( 225
). 

Alhoewel François de Seclin niet als erfachtig ontvanger in de rekeningen 

,-erschijnt, was hij dit toch gedurende vier jaar nl. van 1688 tot 1692, 

jaar van zijn overlijden. Hubert Nieulandt werd slechts van 1793 ont

vanger na zijn huwelijk met Catharina Wouters. \V el heeft hij de reke

ning over de periode van 1688 tot 1701 opgemaakt, maar dat betekent 

natuurlijk niet dat hij vanaf 1688 ontvanger was geworden. ( 226
). 

Vanaf 1720 zijn jonkheer Charles Borluul en jonkheer Pieter Nieulandt 

entvangers van de brieven van Aalter. Charles Borlmrt was gehuwd met 

Adriana-Theresia de Seclin en Pieter Nieulandt met Francisca-Petronella 

Niculandt. Zij waren beiden dochters van Catharina 'Vv' outets : Adriana

Theresia uit haar eerste huwelijk met François de Seclin en Francisca

Petronella uil haar tweede huwelijk met Hubert Nieulandt. ( 227
). 

Het huwelijk van Charles Borluut en Adriana-Theresia de Sechn 

bleef kinderloos zodat de ontvangst van de brieven van Aalter en het 

leenhof van Bassevelde in handen kwam van Hubert-Frans van Nieu

landt, zoon van Pieter en Francisca Nieulandt. Hun zoon Charles-Desiré 

zal de laatste rekening van de brieven van Aal ter voor de periode 1783-

1786 opmaken. ( 22
R). 

(223) ARA RK nr. 7822 fu 38 ,.o. 

(224) ARA RK nr. 45213 fu 1 r0
• 

{225) ARA RK nr. 7907 fo I r0 : (Rekenijnghe die hij dèsen rloet JonckheNc I lubNt 

Nieulant, he<>rc van PotteiLcrglte Ptc cau~a geallie<>rt mette vrauw do'lilgtere Yan 

wijlen!. den ht:>erP van Capti)cke ende alsoo erfachtig onlfangher van "Ji"' \'laejes

teyls briefven van AcllPrl van de jaN<'n vcr>clwcnen I ó88 tol ende met I 70 I 

wesende veerthien >. 

; 226) Zi,. in dit vNhand cle opmNking van :\rthur Verhoustr:lCle di., meent dat 

François de SC'clin niet in het h"zit kan geweest zijn van de ontvang>! van Je 

brieven van Aaltt:>r. A. VER! !OUSTRAFTE. Leenrocl'iiJ ouer:icltl !'1111 Au/Ier. 
in AM nr. 15 ( 19fi4) p. 198. 

1227) A. VERIIOUSTRAETE. lbid<-m p. 108. 

(228) AR/\ RK nr. 7915. 
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IJE':lLUIT 

De gegevens in de bronnen over de brieven Väit Aalter liggen precies 

over 600 jaar ,·erspreid : van 1187 lol 1786. We hebben gepoogd de evo

lutie van de werking \'an het ontvangstbureau binnen die lijdspanne te 

schetsen. Als oudste elemenl in die organisatie hebben we de draagbrieven 

gevonden die waarschijnlijk lol de oorsprong van de ren i en teruggaan. 

Later wordt de ontvangst meer gecentraliseerd en worden de renten via 

subnlteme ontvangers, zoals de heer van Zomergem en de scheuenen van 

Aalter, geïnd. In de ambachten Assenede en Boekhoule en te 1-liJfle 

worden de renten door de klerk-ontvanger van de erfachtige ontvang'=r 

gemd. Vanaf de tweede hel f l van de dertiende euew blijkt het umbt van 

ontvunger reeds erfelijk te zijn geworden. Het blijft in handen van de 

familie Busere en nakomelingen tol in 1687, wanneer het aan de heer van 

1\.apri)ke verkocht wordt. 

De studie van de verspreiding van de renten heeft mleressanle ge

gewns voor de historische geografie opgele,·erd. Een deel van de renten 

ligt op gronden die slechts in de loop van de twaalfde eeuw werden ont

gormen. Dil is het geval te Bassevelcle, Boekhou te, Asseneek Ert velde 

en Hijfte. Bassevelde is zeer waarschijnlijk ten gevolge van een grafelijk 

in'tiatief ontslaan langsheen de Gravenweg. De evenrenten in die twee 

ambachten en de moutrenten te llijfte zijn ontslaan in de hvaalfde eeuw 

lijctens de eerste ontginningsfase van dit tol dan toe woest geblPven gebied. 

Van andere aard zijn de berente gronden le Zomergem, Landegern, 

0 Ierendree en Aalter. Zij liggen aan de periferie van oudere kultuur

gronden nl. in de nabijheid van de kouters en te Landegem rond de 

\Vildendries en de Heistendries. l'1erkwaardig is hel bovendien dat di~> 

gemeenten een prehistorische waterloop op hun grondgebied hebben. 

Tussen Landegem-dorp en de wijk Rentergem stroomt de Poeke ( = Neer

kale). ten noorden van Aalter-dorp en ten zuiden van Zomergcm-bov·~n 

treffen de Durme ( = I loogkale) aan. terwijl Merendree lussen heide 

waterlopen ligt. I )e mout- en gerstren I en zijn bezet op gronden die tijdens 

een tweede ontginningsfase tol kuiluur werden gebracht in de loop van 

de elfde eeuw. 

Onze ker111is van het grafelijk domein en de ontginningsgeschieden·s 

'van hepaalde dorpen kan dus verdiept worden door de evolutie, Je 

werking van de grafelijke ontvangstbureaus na te gaan en door de ver

spreidillg van de renten op le zoeken. We hopen clat aangeloond te !wh

ben met onze bijdrage over de brieven van Aalter. Alhoewel het slechf.s 

een secondair ontvangstbureau is hebhen we loch enkele gegevens kunnea 

verzamelen over het brievensysteem en verspreiding van tie oudste kultuur-
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gronden in enkele gemeenten naLij de Dunne en de Poeke en in de am

bachten Assenede en Boekhoule. 

Een onderzoek betreffende de Cenlse spijker zou natuurlijk nog 

nwer bijdragen tot de kennis van een belangrijker aantal gemeenten, maar 

clit zou clan een werk van grolere omvang zijn dat huilen de Inogelijk

heclen van een lokale geschiedenisvorser valt. 

Luk STOCKMAN. 
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BIJLAGE I 

Uittreksel uit de grote brief van 1255, bewaard in het RiJksarchief 

te Gent Fonds Gaillard nr. 72 bis. 

HALTRA 

Anno l\1CCL V. Ratio Busers facta lnsulis die jovis post octava 

nativitatis beali Johannis eodem anno. Caput ejus moud 9 rn° 5 r. ; 

ordei 2 ffi
0 

preter Y2 sextarium Ex Zomerghem moud 9 ffi
0 

3 r. 1 spind : 

ordei 9 ffi
0 

preter V2 sextarium. Ex lveta moud 6 V2 rn° 5 r. 1 spind. 

Toturn moud 25 ffi
0 

7 r. 2 spins. Vini 40 hama, hoc est 24 l. Ex 

Bouchouta avena 35 mo 3 r. 6 spins. Ex liassenede 14 m" 7 r. Toturn 

avene 49 ffi
0 

10 r. 6 spint. Datum decime moud 5 m0
• Vigilibus et pre

bendariis 3 m ,. preter 1 V2 r. Balduino de Prato 3 m 0 • l'vlonialibus de 

Biloka 7 V2 r. T otum datum et insinuatum moud 11 m ~ 6 r. Remanet sub 

eo moud 14 m" 1 r. 2 spins, hoc esl in nummis 11 p. S s. 8 d. Ordei sub 

co 11 m o preter 1 sextarium ; 6 sextaria per m o. hoc est in nummis 16 p. 

5 s. Remanet sub eo avena 49 p. 10 r. 6 spins, hoc est in nummis 39 p. 

18 s. 4 cl. Butiri sub eo 7 pise, hoc est 56 s. Datum ex vino Godefridi 

Scandelani 10 p. in feodo perpeluo. Remanet sub eo vinum, hoc est 14 p. 

0'1el sub eo hoc anno, hoc est 20 s. T otum quod debet comiti 85 p. 5 s. 
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BIJLAGE Il 

Rekening van de brieven van Aalter bewaard in het Rijksarchief te 

Gent. Fonds Gaillards nr. 110. 

Arrierage rendu par Jehan Ie Buzere en Ie renenghe lan mil ccc vj. 

lN ARTEVELDE 

Per Phelip den !'-laets 

Jan Miehiel 
Pieter die Vulre 
\Voutermnn f. ser Pieter 
Lexis f. Roegaers 

Per Veranezoete Steps 

Pi eter die V ulre 

Per \\'outer Labbe 

Lisebette Arnout 

Per Miehiel Meyer 

Avezoete Keysers 
sBoerechgraven W arafl(le 

Per Baremuat 

Pieter f. \Villems Saremans 

Som me 

IN ASSENEDE 

Per \Villem Bertolf 

Jan f. ser Gossins 

Per /an Boelen 

Ian die Blonde 

Per /cm die Smet 

dominus fgidius Suchtre 

Per /acob f. \Vitte Gherards 

Willem Lexis 

Per Simoen de Bmnde 

Jan f. Gossins 

Per Salemoen {. Salemoens 

filii Jan Blankards 

Per Salemue11 J. ser Preters 

vidua .lan SalemoC'ns 
ArmJul Smedekin 

22 d. 
16 d. 
22 d. 

7 d. 

11 d. 

8 d. 

29 d. 
38 d. 

39 d. 

16 s. 

15 d. 

10 cl. 

3 ~h d. 

12 d. 

13 d. 

5 s. 4 d. 

18 rl. 

4 cl. 
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Per / acob /. ser Gfliselins 

Ferranl 
Vidua Wille•n Prisebiers 
Jan van Zeizate 
Boidin f. ser Ghiselins 
Zimoen van Averleye 
Pieler van Esse 
Kat eline Scadevoets 
Pieter die Vrieze 
Filii .Jan Bouts 
. Jan f. scheve Ghiselins 
filii \\'andt>lnrds van Vranove 

Som me 

IN BASSEVELDE 

Per Derman den Priester 

.Jan de alla via 
Ec!Pssia de Bouchoule 

Per Allotien 

Filii \Veilins f. ser Die(krix 
Willem \Vitloc 
Filii Willem van Praet 

Per Boefin puer 

I-lughe die Smet 
\ \'illem die Snwl 

Per Bielani 

Ave J'vloenins 
f~ol)deS 
llughe Prisehier 

Per \ Vi//em die Huekre 

Reyne V./ilaghe 

Per den Ruekre 

Ec!Psia de Huchoute 

Per 11 Pinric EkPf 

Pielcr f. Verght>ylt> \Villem 
Pieler Callin 
. lan I )anker 
.lan llantsdil 

Per /an Zoeleman 

llughe Prisehier 
Pieler CalJin 

Per Elbrechle C'mcken 

Pieler l'1asier 
Pieler Cnllin 
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ö s. 10 cl. 
6 s. 10 d. 
5 s. 5 d. 
4 s. 2 d. 

7 d. 
5 cl. 
5 cl. 
7 cl. 

10 d . 
10 cl. 
15 cl. 

31 s. 10 cl. 

]() d . 
11 cl. 

16 cl. 
11 cl. 
12 (l. 

22 cl. 
)3 (1. 

3 cl. 
3 d. 

28 cl. 

12 cl. 

11 cl. 

33 cl. 
33 cl . 
22 cl . 
18 cl. 

22 cl. 
5 s. 5 cl. 

) s. 5 cl. 



Per Thomas /. Es/as 

( Îais \ Ïaminc 

Per Ghemrd \'laem 

Per /on cf.,n \Vit/c:n 

Bod~arct \\'edcghe 

Per / acol1 Euelgos/ 

\'idua Oleerst 
Bele .lans broeders 

Per 1an den Knuul 

Die Capelr;e Yan Bassewlde 
Lamhrecht f. Pauwels 

Per Pieler 5tekelare 

-'iln Boenarel 

Per /on /. \V;//ems 
Piel er C all in 
Pieter f. \Villems 
1\.ateline i lu11he ~toppds 
.Jan die l'lodnare 

Per Boidin den \Vu Ie 
Egidius Zoedeharle 
Jan van den hoghen weghe 

Per \\'ou/er Eupfyas/ 

0 lie Baes 

Per \ \'i/fem den Rw·cn 

l'-'largriete .lans ]\ loeno. 
Piel er f. ]\ labeken 
.Jan Danken 
Piel er f. \\/ illems SarenliJOS 
Wouter f. Vv'oulcrmans 

Per den f )enre 

1'1arie I'vliters 
.Jan f. Gillis Smels 
llughe de Brau\\cre 
Arnoul Bannin 
Arnoul llielanl 
Will<~m f. I )ierkins Cosiers 

Per Piel er /. \ Vtffem;; /. St·rf)(Htrfl'lls 

8 cl. 
-1 s. 2 rl. 

11 cl. 

7 s. 9 ct. 
11 cl. 

4-1 cl. 
ï cl. 

li> cl. 

22 d. 
12 cl. 
10 cl . 
3 Y2 cl. 

18 cl. 
-10 cl. 

18 cl. 

18 cl. 
18 cl. 
I 1 c I. 
11 cl. 
ï cl. 

3 d . 
I CJ cl. 
17 cl. 
2'3 cl. 
12 rl. 
I() rl. 

llughe Prisehier ) s. 
Willem l~assè (> s. 10 rl. 
Pieter f. Weilens I CJ cl. 

1 Y2 p. 7 cl. 
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DIT ES VAN J\10UTE VOR DEN STEN 

Per lnghelbrecht Osebrec/11 
I-leinric f. Boidins 

1-leinric de 01endonc 

Per Blikarde 
1-leinric f. Fierins sive V rienls 

Per Obrecht 
.lan Miehiel 
Wederic de Eke el sui 
Wouter Pape et Heyle Lanis 

Per I lildemare 

Boiclin de Roden 
\Vouter de Roden 

Fer Rikilt 
Boidin de Velde 

Per lnghelard 
WJlem de Bergheline 
Margriele de Wingarde 

Per \' alprecht 

I-Ieimic van Pollinaes 

Rase Scotle 

Jan de Beke 

Somrna 

c.'lornma per toturn 9 Y2 p. 35 cl. 

14 cl. 
de Hughe de Mendonc 
4 Y2 s. 

5 Y2 s. 

7 s. 
3 Y2 s. 

9 Y2 s. 

27 cl. 

34 d. 

45 cl. 
23 cl. 

46 s. 5 cl. 

Item domina de Gavre, dominus de Prat et Stassinus de Sconeberghe; 

maud 14 mo 1 r. 2 sp. Ie rn° 60 s. val. 42 p. 7 s. 3 cl. Item dorge 11 rn" 

preter 1 sext. val. 62 s. Ie ITI
0

, valent 33 p. 16 s. 10 cl. Item sour Ie poudre 

de Gand 14 p. 

Sornme pour tout darrierage 99 p. 17 s. 
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BIJLAGE IJl 

Oenombrement van de drie lenen van Filips de Gendt bewaard in 

het algemeen Rijksarchief te Brussel ; Fonds W etachtige Kamer nr. 2359 

(anno 1546). 

Ie Aernoudt de Brauwere als man \'an voochdien van Philips de 

Gendt fs Lievens, kenne dat de selve mijn weese es houdende te leene 

vander keyserlicker majesteyl ons gheduchts heere, grave van \'laendren, 

Yan zijnen casteele te Ghendt drije leenen waerof deerste leen ghenaempt 

es thof van Rassevelde groot ontrent neghen ende tnegenlich ghemeten 

landts lettel meer of min midtsgaders cappoen- ende bierente daerloe 

behoorende die diversche lieuden jaerlicx ghelden uut haeren lande ghe

leghen inde prochie van Bassevelde, Assenede. Ertvelde ende daeron

hent. Item ande oostzijde van mijnen hove licht tVeltstraetkin, west van

den zelve dhorie Jan Y serman, noordt dhorie Franchots Sturfkoop, zuudt 

tGravenstraete. T zelve hof van Bassevelde es jaerlicx belast met acht 

ende veerlich ponden par. erfvelicke rente twee cappoenen. Ende noch 

twalef ponden par. erfvelicke rente midtsgaders tonderhouden gheschot

ten, sluusen, brugghen, dijeken ende waterganghen. Ende es weerdt boven 

alle commere jaerlicx achtthien ponden gr. vlaems. Item ter eausen van 

mijner voors. hove zo es mijn weese een hoofredenaer te Rijsele end8 

moel onsen ghenadighen heere de grave van Vlaendren dienen met jaer

licx zijn rente tontfanghene met zijnen briefven ende spijekere van Allre 

ende jaerlicx rekeninghe doen te R.ijsele ten hove. W elc leen slaet te 

trauwe ende waerhede leenen vullen coope. Ende hierof van mijne leene 

voorseyl zijn ghehauden veel diversche leenen ende mansecpen hier naer 

verclaerst. Daer toe ie stelle eenen ghecommilteerden balliu ende man 

omme lvoors, mijn hof eerlick in rechte thoudene ende met de mannen 

te doene ghelijck men van ouden tijdPn ghecostumeert es te doene. Item 

mijn voors. weese es noch houdende voor tweede leen van onsen gh<!

nadeghen keyser, grave van Vlaendren van zijnen casleele te Ghendt, 

ghenaempt de Buusermate groot van lande vierendertich ghemeten hon

dert vichtich roeden lettel meer of min. Tselve landt ligghende binnen 

cler prochie van Ooest-Eecloo meesch weesende weslvaert vander keercke 

dat men heel Maes cruce. Item oost ende noorclt van mijnen voors. leene 

es ghelandt tcloosler van Ooest-Eecloo zuydl den waterganck ende we3t 

cliversche persoenen, d'hoirie van Adriaen de Dendre, ghelt alle jaere acht

tien se. par. erfvelicke rente daerhij up een hofste. Item bovendien om 

rlr>~r:r rente heeft mijn een leen evenrenle ligghende binnen der prochic 

van Bochoute. Ende mijn leenen ghehouden van mijnen hove Ie Bass8-
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velde die ctiversche personen loehehooren t1nde in manscepe houden 

vijfentachtentich ghemeten ende twee en vijftich roeden landts lettel 

meer of min up elc ghemel ghel! men mijn leen voorseyt seven vierlaelen 

witle evene. Compl de somme van allen de voorsereven leenen zeslhien 

mudden een half ende vier loopen. Item noch inde selve prochic up !wee 

ende dertich ghemeten !eens ende !wee ende veertich roeden landls lig

[!hende ande meersch up elc ghemet seven viertalen ghemaudt even. 

Comt de somme van dien zes mudden twee sacken ende een half die di

versche persoenen ghelden uuyt haren leene ende in manscappe houden 

vanden hove van Bassevelde. Item noch zelve prochic ghel~ghen ten 

Heest up seven-en-Lwinlich ghemeten ende honclert ende zevenentses

t:ch roeden landts gheldeh uul elc ghemet seven viertëlen ruwe evene. 

Compt de somme van desen vijf mudde !wee sacken ende een vierlijcx. 

Item dit voors. leen es belast met tseslich ponden par. te lossene den 

pcnninck zesthiene. Dese voorsereven leenen zijn ghehouden de twee 

tnde twintich !en vullen reliefve ende camerlinck ghelt. Voort de neghen 

<'nde Lachtenlich leenen staen ter hester vromen van drije jacren ende 

<tlle den thiensten penninck te veranderinghe bij coope ende staet dit 

zelve leen miin ghenadeghen heere ten vullen coope. Item dt:se voors. 

weese es noch houdende voor tclercle leen van onsen ghenadeghen heere 

van zijnen casteele te Ghendt Lschoutedom van Bochaulen ambacht met 

de voghelrie ende vischerie daer anclevende ghelijck men van ouden 

lijden ghecoslumeerl ende gheuseert es, belast alle jacren onsen ghenade

~hen heere zijnen spijekere van Ghendt met vier pon! vier se. par. erfve

licke rente uulgaende welcke rente gheheelen es tcoeghelt. Ende dit leen 

stael te houdene mijns sgheduch!s heeren ghevanghenen ende inde ghe .. 

valle dat zij gheiusticeert worden en zoude daer niet vooren hebben van

den verteerden costen bij hemlieden verteert. Dil voors. leen slael ter 

Irauwe ende waerheden ende leenen vuile coope. Alzoe gheve ie 

Aernoudt de Brauwere als man van voochdien up Philips de Ghendt 

de groot te, denomhrement ende legghere van zijnen voorghenoumden 

IPenen inde handen van mijn heere den halliu vander Ouderburgh hij 

proleslalie indien de voorn. leenen mePreler oft minder bevonden worden 

dan di! mijn rapport ende overgheven verclaerst. hidde mijn heere daerof 

te stane onverlet jeghens mijn heere l'nde dat te beternen ter ordonnantie 

ende goeielijneken van den mannen vanden zelve casleele wiens huiiS .. 

~her10dL ende medeman ie ben. In kennesse der waerheden zo hebhe ir 

Aernoudt de Brauwere voorseyt jeghenwoorrlich rapport gheseghelt den 

Lwinlichsten in April XVc zessende veertich naer Lscamen Yan Uutrech!. 
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BULACE IV 

Er/ac!Jtige ontuanrwrs van cle Brieven van Aalier 

1187 Walterus Busere (gros brief p. 148) 

1255 Bust'rs (RAG Fonds Gaillard nr. 72 his) \Vaarschijnlijk Hugo 
Busere \'an Bassevelde. 

1296 Jehan I Ie Busere (ARA 1\R nr 266) 

1302 Johannes i Busers ( Al~A I~R nr. 268) 

130() Jehan I Ie Busere (ARA RR nr 270 en I~ AG fonds Gaillard 
nr. 110) 

1309 .Jehan de Buser de BasseYelde (ARA RI\ nr. 271) 

1311 Jehan Ie Busere (ARA RR nr. 272) 

1315 .Jehan Ie Busere (ARA RR nr. 273) 

1316 Jehan Ie Busere (ARA(RR nr. 274) 

1327 Jehan Ie Busere (ARA RR nr. 277) 

1329 l\1aria I filia Johannis (ARA RR nr. 278) 

1333 Maria I filia Johannis (ARA RR nr. 279) 

1336 Maria I filia Johannis (ARA RR nr. 280) 

1.348 Johannes ll Busers ( A!V\ RR nr. 281) 

1354 Maria 11 filia Johannis (ARA RR nr. 282 en nr. 283) 

1376 Ragerus Busers (ARA RR nr. 284 en ARA I~K nr. 7800) 

1380 Rogier Ie Busere (Al< A RK nr. 7801 ) 

1381 Rogier Ie Busere (ARA RK nr. 7802) 

1384 Johannes 111 Busers (ARA RR nr. 286) 

1390 .Johannes lil Busers (ARA RK nr. 7826) 

'398 .lohannes 111 Busers (ARA RK nr. 7902 los stuk) 
1421 Marie 111 fille de Jehan Ie Busere (ARA RK nr. 7807) 

1434 l\1arie 111 fille de Jehan Ie Busere (ARA RK nr. 7827) 

1441 Mane lil fille de Jehan Ie Busere (ARA RK nr. 7808) 

1451 l\·1arie 111 fille de Jehan Ie Busere (ARA RK nr. 7828) 

1461 Marie 111 fille de .Jehan Ie Busere (ARA RK nr. 7809) 

1471 Marie 111 fille de Jehan Ie Busere (ARA f(K nr. 7829) 

1473 l\1arie sBusers (ARA RK nr. 1 o<>o fo 156 r") 
1482 Chillan de Maleleghem (ARA f(K nr. 7810) 

1483 Ghillain van ivlaldeghem (ARA I<K nr. 7830) 

1502 Chrisline de Maleleghem (Al~ A \Vetachtige Kamer nr. 2352) 

1504 Chrislinc de i'-1aldeghem (AI<A I<K nr. 7811 en nr. 1091 

f" 169 r0
) 

1509 Christine cle !'vfaldeghem (ARA RK nr. 7831) 

1522 .losse de Ghcndt (AI<A J<K nr.7812 ro 18 r") 
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1528 Judoctis de Ghendt. echtg. Christine de Maleleghem (AfÇA RK 

nr. 7832) 

1529 Lieven de Ghendt (ARA Wetachtig Kamer nr. 2354) 

1545 Lieven de Ghendt (ARA RK nr. 7813 f" 15 v0
) 

1.546 Philips de Ghendt (ARA W etachlige Kamer nr. 2359) 

1572 Antheunis van \Vijckhuus, echtg. Anna de Ghendt (ARA Wet

achtig Kamer nr. 2363) 

1578 Hoirs Philippe de Ghendt (ARA RK nr. 7815 fo 28 y" en RK 

nr. 7901) 

1614 Abraham de Ghemert (ARA RK nr. 7816 fo 31 r") 

i 633 Abraham de Ghemert (ARA RK nr. 7817 fo 31 ro) 

1637 .lheronumus Tuyll van Serooskercke (ARA \Vetachtig Kamer 

nr. 2377) 

1645 Jheronimus Tuyll van Serooskercke (ARA RK nr. 7902) 

1648 Jheronimus T uyll van Serooskercke (ARA RK nr. 7819) 

1663 lsabelle de Ghemer, weduwe van J. Tuyll van Serooskercke (ARA 

Wetachtige Kamer nr. 2382) 

1669 Abraham van Bocxstaele (ARA RK nr. 7828 [" 38 vo) 

Vanaf 1657 tot 1687 heeft -de rekenkamer van Rijsel een ont

vanger aangesteld nl. Charles Bonne 

1701 Hubert Nieulant (ARA RK nr. 7907) 

1719 Hubert Nieulant (ARA RK nr. 7908) 

1724 Charles Borluul, heere van Schoonberghe en Pieter, burggrave van 

Nieulant-Pottelherghe (ARA RK nr. 7909) 

1729 Charles Borluut en Pieter Nieulant (ARA RK nr. 7012) 

17 32 Charles Borluut en Piet er Nieulanl (ARA RK nr. 7913) 

1738 Douarière van Charles Borluut en Pieter Nieulant (ARA RK 

nr. 7913) 

1747 Douarière van Piet er Nieulant, erfachtighe ontfangherigghe (ARA 

RK nr. 7913) 

1768 Hubert François hurgghrave van Nieulant (ARA RK nr. 7913) 

1775 Douarière Hubert François Nieulant (ARA RK nr. 7813) 

!782 Charles Desiré burggrave van Nieulant ende Pottelslwrghe (ARA 

RK nr. 7914) 

1786 Charles Oesiré burggrave van Nieulant emle Pottelsberghe (ARA 

RK nr. 7915). 

Die lijst werd opgemaakt aan de hand \'an de rekeningen \'an de 

Grote brieven en de brieven van Aalter en aan de hand van cle denom

brementen van het leenhof \'an Bassevelde. 
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BIJDRAGE TOT DE STUDIE VAN HET Atv!BACHTSWEZEN 

DE REGLEiviENTERING VAN DE TRADITIONELE BRUGSE 

TEXTIELAI\1BACHTEN IN DE 15" EN 16° EEU\V. 

Dat de reglemenlering van de amLachten vanaf de late fvlictdeleeuwen 

wms tot in het extreme doorgevoerd werd, is bekend. Dit hopen we in 

dit artikel te illustreren voor de traditionele textielambachten te Brugge. 

Hieraan dient ter verantwoording nog toegevoegd dat aan bepaalde aspec

ten, misschien op zichzelf belangrijk. maar minder beantwoordend aan het 

door ons vooropgezette doel, minder aandacht geschonken werd. Zo 

werd o.m. voor bepaalde technische termen, soms genoegen genomen met 

een bondige uitleg. 

I. VOORWAARDEN TOT OPNAME Il': HET Af\1BACHT 

Een belangrijk verschijnsel in het ambachtswezen was het streven 

om op indirecte wijze het meesterschap erfelijk te maken, wat zich uitte 

in het stellen van hoge eisen aan de niet meesters-kinderen. wat de toe

lating tot het meesterschap betreft. Dit ambachtelijk exclusivisme dat 

VE-elal leidde tot een volledige 4.geslotenheid:» van hel ambacht, mani

fesleerde zich ook duidelijk te Brugge in de traditionele ambachten van 

de textielnijverheid, ..........., het wevers-, volders-. scheerders- en verversambacht 

~. en nam nog scherpere vormen aan naarmate de vijftiende eeuw ver

streek. 

Oe voorschriften met betrekking tot de voorwaarden tot opname in 

ht:>t ambachl. waren, blijkens keuren die waarschijnlijk dateren van 1441 
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of daaromtrent { 1 ) nagenoeg uniform wat bl~lrefl de wolwevers. de 

Yolders, de scheerders. de ververs en de lijkwevers {of linnenwevers) 

en kwamen samengeval op hel volgende neer. 

\\'ie te Brugge het vak wilde aanleren, werd als leerknaap aanvaard. 

Jnils hel vooraf betalen Yan 20 schellingen groten aan hel ambacht. 12 

groten aan deken en vinders. 12 grolCII aan de gilde (godsdienstig genoot-

8chap van het ambacht). en 2 groten aan de klerk (boekhouder). De 

ltoerlijd voor de wolwevers. de volders, de scheerders, de ververs en de 

lijkwevers was bepaald op respectieveliJk 4. 4. 2 en 3 jaar. Tevens was 

~ in theorie althans ~ voor een leerknaap hel poorterschap vereist. 

l Joch uit een proces belreHende de ververs. blijkt dat een vreemde die 

le Brugge zijn leertijd \vilde doormaken. sleehls poorter diende le worden 

na het verstrijken daarYan. { 2 ). Deze uitspraak. uilgaande van de stads

magistraat. mag zonder twijfel uitgebreid worden tol de andere ambachten. 

Bij de overgang van leerknaap n~nr gezel. was nog een slorling verei~t van 

20 schellingen groten : de verplichting echter om bij die overgang een 

;_,rkwaamheidsproef af te leggen komt alleen ler sprake in de volderskeure. 

'''<Wruit men geenszins mag verondcr~tellen dal men in de andere textiel

ambachten geen hekwaamheidsproef eiste. Tevens bli;kt uit de wolwevers

de volders- en de scheerderskeure dat hel niet toegelaten was onmiddelli;k 

na het volbrengen van de leertijd. lol hel meesterschap op le stijgen. Eerst 

moest dus nog een bepaalde tijd hij een meester als gezel gewerkt worden. 

\V ie dan tenslotte meester wilde \\orden. diende nog 2 ponden groten 

te betalen aan het amhachl. 12 groten aan deken en vinders, 12 groten 

aan de gilde. en 2 groten aan de klerk. 

Een vreemde die te Brugge helzij als «knaap» (d.w.z. gezel). hetzij 

aL~ vrije meester zijn stiel wilde komen uitoef enen. verkreeg de «vrijheid> 

i:1 het ambacht. mils het slorlen van 3 pond groten in de ambuchtskas 

( [) In cl'n cartularium omvatlende keuren en aanvullingen op die kt·uren, van "!Ie 

ambachten (Brugge, R./\., l:onds van de ambac!d<'n, Nr. 1) wamflp de <Col!cclrnn 

des keuren ou slaluis de tous les méliers de Hruge.<>, uitgegcvc•n door d" Soc. 

J'Emul. de Bruges, Gent 1842, - die nochtans uitsluitend de wevf'rs-, volders-. 

scheerders- en v<'rv<'r~l:eurcn beval ~. is g<'ba>ccrd. zijn alleen d" aanvnllingcn 

gedateerd ; de keure van de timmerlieden l'VPnwel. in dit cartularium lwvnt. dag· 

tekent volgens A. VAN DE VELDE. (/)., nmlwchten vnn de limmerf;,.,fen r·n 

schrijnwerkers te Hrugge, hun wellen, hun rwscflillen en ftun gt•n•rncflf,,n {XIV• · 
XJXe eeuw}, G,.nl. !909, p. '22), van 14·11. hiNvoor sleunnnd up een processtuk: 

daar veel lwpalingen van deze kcure in grote male. zow<'l qua vnrm als inhuur!. 

overeenstemmen met b('palingen die voorkomt·n in b·uren van elP. wolwe\'Prs. sch<'N· 

ders, vcrvers en lijkwevers insgelijks in hogcrgeno<>mrl cartuiamom bPval. mng vN· 

ondersteld word<'n dat ook die keuren dngtekenen van omslrc('ks I.J.J 1. 

(2) Col!. des kcuwn ... , p. 115-116. 
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en hel betalen vön 12 groten aan de deken en vinders, btnevens 2 groten 

rwn de klerk. EvenePns moest hij een getuigschrift aan dekèn en vinders 

blllnen voorleggen. inhoudende het bewijs van zijn vakkunde, wat in feilc 

waarschijnlijk neerkwam op een schriftelijke bevestiging van hel volbrengen 

,·an zijn leertijd. Doch daarbij kwam nog de verplichting een bekwaam

heidsproef af te leggen ; dit laatste dan vormde zonder twijfel de voor

naamste himlemis voor de \Teemde die de «vrijheid» in het ambacht wilde 

n:rkrijgen. Het al of niet slagen in de proef immers, \Vas Ilt grote male 

"l.fhankelijk \'an de gezindheid van deken en vinders, die in het ambachts

wezen uiteraard de verdedigers waren van exclw;ivisme, coitstrvatisme en 

e~oïsme. Een bepaling die uitdrukkelijk het bevel inhoudt alwie aan 

hogergenoemde voom·aarden voldeed in het ambacht op te nernen, wijst 

•.·r trouwens op dat dit niet altijd zonder enige legenzin gebeurde vanwege 

de dden en de vinders. 

Dit alles betreft niel-meeslerskinderen. Deze laatsten echter werden 

van de meeste hogerbeschreven lasten vrijgesteld, en moesten om hun 

wjjheid te dossen>, dit wil zeggen om meester le worden. slechts 12 

~roten betalen aan deken en vinders, 12 groten aan de gilde, en 2 groten 

a•.lfl de klerk. Ierwijl in de weverskeure levens de verplichting voorkomt 

om bij die gelegenheid een kan wijn aan de vinders. een paar handschoenen 

<tan de deken alsmede 5 schellingen parisisen «ler aelmoesse» te schenken; 

dii laatste gebruik. of gebruiken van dezelfde aard. golden waarschijnlijk 

nok voor de andere ambachten. Om echter van die voorwaarden le kunnen 

gmieten, moest het meesterskind de leeftijd van 15 jaar bereikt hebben, 

en geboren zijn nadat zijn vader vrije meester geworden was. ("). 

!lel ambachtelijk exclusivisme, waarvan hel streven nam erfelijkheid 

van het meesterschap het belangrijkste aspect vormde, manifesteerde zich 

ook op andere gebieden, onder meer in het begunstigen van wie zijn 

leertijd in de stad had volbracht - dus len nadele van de vreemde. 

Dil Llll men aanlonen in de bepaling, dat, wie het bedrijf te Brugge 

had aangeleerd. en de weduwe huwde van een vrije meester. Jaardoor de 

helft van de vrijheid verkreeg. Dit hetekende dal hij slechts de helft van 

de lasten moest betalen, normaliter geëist om toegang le krijgen tol hel 

mees terschap. ( 4 ) • 

13) Voor alle ho!lNhr,s<·hrt·v•·n vuorwaar<lt·n lol oprHHill! in lwl amb;~r·ht. dr. voor wal 

hdrcfl de wolwcv<·r". voldPrs, sc!wN<Iers fin ververs. Coll. des kPUrt'n .. ., p. 3 .. 1, 

5. 12. 15. 31, 32. 'iO, 1>3. ól, 75. 85, Só: cfr. voor de lrikw<:>V<'rs, <Ir l:f'u"' in 

R.A. Rru~gc, Fond.~ van de nm!wr·hlcn, Carlularium Nr. I. fol. 2'J7 en v0
• 

(4) Coll. J.,s keuren .. ., p. G. 34. IA, 'n. 
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In vEJrband met de voorschriften aangaande de voorwaarden tot 

opname in het ambacht. moelen ook vermeld worden. de bepalingen 

die helrekking hebben op het tewerkstellen van de wnvrije» arbeiders die 

du~ geen lid waren van het ambacht. De onvrije arbeiders mocht men te 

\Verk stellen in geval van tekort aan vrije gezellen ( s). doch ook wanneer 

de! vrije gezellen al te hoge looneisen stelden ; dil blijkt althans uil een 

aanvulling op de weverskeure. van 1464. ( 6 ). 

Dat de eisen aangaande het verwerven van het meesterschap voor 

d.! niet-meesterskinderen strenger werden in de tweede helft van de 

15e eeuw. werd reeds terloops gezegd in het begin van dit hoofdstuk: 

tol de voornaamste keurveranderingen die dit illustreren behoorden de 

volgende. 

Uit een aanvulling op de wevers- en volderskeure, daterend van 1465. 

hlijkt dat én voor de wevers én voor de volders vanaf die datum het 

meesterschap een monopolie werd voor wie te Brugge zelf zijn leerlijd 

Yolbracht had. terwijl terzelfderlijd. nJaar dan alleen wal de volders 

betreft. de leerlijd voor de meesterskinderen van 4 lot 2 jaar werd gere

duceerd. ( 7 ). In het scheerdersambacht legde men eveneens rond die 

lijd. meer bepaald in 1470, aan de niet-meesterskinderen die meester 

wensten le worden. de verplichting op eerst nog 3 jaar als gezel in dienst 

van een vrije meester le werken. dus 1 jaar langer dan dit voorheen het 

geval was. ( 8 ). Bij de ververs lenslolle werd het bedrag, vereist om tot 

hel mePsterschap loe te treden. n 1478 aanzienlijk verhoogd. ( 9 ). 

Aan de toestand in voorgaande alineas geschetst. kwam slechts 

weinig verandering in de 16e eeuw ; (Ie lot in het extreme doorgevoerde 

reglementering zoals die was op het einde van de 15e eeuw. poogde men 

zoveel mogelijk te behouden. 

Als veranderingen die hier van enig belang kunnen geacht \Vorden. 

dienen aangestipt dat in 1562 in hel voldersambacht de leerlijd van 4 op 

2 jaar gebracht werd ~ wal reeds lang het gebruik was. maar dan uit

sluitend voor meesterskinderen ~ ( 1 ~). terwijl het anderszijels blijkt uil 

(5) Col!. des keuren ... , p. 14. 57. 82. 

( ó) Ibidem, p. 27. 

(7) Ibidem, p. 28, 56, 57, 58 ; zie ook wal de wevers betreft. de b"krachliging 

van deze bepalingen door Karel de Stoute in L. G!LL!ODTS VAN SEVER.EN. 

Cartulaire de !'ancien estaple de Bruges, Brugge 1904-1906, 4 dln., dl. I! Nr. 1146. 

(8) Col!. des keuren .. ., p. 81. 

(9) Ibidem, p. 117, 118. 

( 10) Brugge, R.A., Fonds van de ambachten, volders, Nr. 478. 

( 11) Brugge, R.A., Fonds van de ambachlm, wevers, charter nr. blauw 83ó'i. 
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eP.n proces van 1546, dat de weetncle knapen bij hun opname in het 

ambacht van de wolwevers, sleehls 2 in plaats van de vroeger vereiste 

3 ponden dienden te betalen. ( 11
). 

11. DE GELIJKHEID ONDER DE :\MBACHTSI .EDEN 

Kenmerkend voor het middeleeuwse ambachtswezen was ook het 

streven om kapitaalsvermeerdering niet onbeperkt toe le laten, opdat geen 

al te grote ongelijkhed onder de ambachtsleden zou ontslaan ; vandaar 

,·oorschriften die o.m. het aantal arbeiders, het aantal productiemiddelen, 

de maximumproductie, de lonen, en meer speciaal wat de lextielnijver

heden betreft, de status van de «drapier» (of de ondernemer in de laken

nijverheid) vaststelden. 

Waar de verplichting om slechts één enkele leerknaap per meester 

aan te nemen vrijwel voor de meeste Brugse ambachten gold ( 12
) was 

er geen gelijkluidende regeling wat betreft het veroorloofde aantal gezel

len ; diL verschilde van ambacht tot ambacht. Voor de wolwevers komt, 

in de vijfltendeeuwse keure althans, geen bepaling voor die het aantal 

gezellen per meester vaststelt; misschien achtte men dergelijke bepaling 

overbodig, gezien wél het veroorloofde aantal weefgelouwen per meester 

voorgeschreven werd. Een «conventwever, die om huere weift» d.w.z. 

een meester-wever die als loonarbeider het werk uilvoerde hem door 

èen drapier opgelegd, mocht slechts één enkel getouw bezitten ( 13
), zodat 

hij zeker niet meer dan één gezel kon tewerkstellen, in aanmerking ge

nomen dat hij tevens recht had op een leerknaap. Voor de wevers-drapiers 

e:chter, schijnt het gebruik van 2 weefgetouwen lange tijd algemene regel 

geweest le zijn, lot ze zich in 1486 van dit voorrecht beroofd zagen. 

en het verder met slechts één weefgetouw moesten stellen. ( 14
). Beklng 

daarover hij hogerhand bracht geen baat bij. es). 

In 1553 had deze bepaling nog niets van haar kracht verloren. e6
). 

Voor de wolwevers zijn geen voorschriften aan le wijzen die de productie 

( 12) Cfr. o.m. A. VAN DE VELDE, op. cil. p. 11 ; meer bijwnder voor de wevers, 

volders, scheerdPrs en ververs, cfr. Coll. des keuren .. ., p. 3, 32, 63, 85. 

(! 3) Col!. des keuren ... , p. 13. 
( 14) Brugge, R.A., fonds van de umbachtcn, wcvNs, Nr. -ll:l(J. fol. 'JO. 

( 15) 0. DELEPIERRE en F. PRIEM. Précis urwlyli<fUC dus rlocumcnls quc l'l'll/<•mw Ie 

dépól des orchiul's de la Flclllrlrc Ocf'idenlale à 13ruo~s. Bru~gc, 18.J0-18'l8, 12 clin .. 

dl. I. p. 137. 

(Ir,) Brugge, R.A., Foncls van de ambachten, wevers, chnrLN Nr. blouw 839'3. 
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&an bepaalde maxima vastleggen ; waarschijnlijk was men er van overtuigd 

dat de vaststelling van het aantal gelouwen per meester, de verplichting 

de arbeid te regelen naar de \verkklok ( 17
) en de strenge controle, die 

vverhaaslig werk onmogelijk maakte, er voldoende borg voor stor,d dat de 

ene wever niet veel meer zou produceren dan de andere. 

Uil de vijftiendeeuwse volderskeure daarentegen, blijkt dat nauw

keurig vastgesteld werd hoeveel lakeus men slechts mocht volle11 in een 

bepaalde lijd ; dat verschilde alnaargelang het soort laken, en Je afmetingen 

ervan. (IR). Tevens leert dit voorschrift zelf dal men dergelijke bepaling 

oplegde opdat men «redelike loon winne». Hierdoor wordt het streven 

om kapilaalswrmeerdering niet onbeperkt toe te laten, en bijgevolg hel 

streven naar gelijkheid onder de volders, duidelijk aan het licht gesteld. 

Toch mag men aannemen dat die maalregel evenzeer getroffen werd 

om overhaaslig werk te verhinderen. Tenslotte was hel aan een meester

' older niel toegelaten zich van meer dan één volderskuip le bedienen. ( 1q). 
UH het feit dat te Leiden een volder van de oude draperie niet meer dan 

'ier volderskuipen in zijn meesterij mocht hebben, en hel aantal knapen 

acht niet Ie boven mocht gaan ( 20
), kan men afleiden dat een meesler

\'older te Hrugge, waarschijnlijk niet meer dan twee gezPilen Ie werk kon 

stellen. 

liet veroorloofd aantal scheertafels of -dissen die een droogscheer

der in Zijn .:wyncle» mocht opstellen, was aanvankelijk bepaald op 

drie ( 21
) ; dit aantal werd in 14ï0 gereduceerd tot twee, wat blijkt uil 

eer, aanvulling op de scheerderskeure van die datum ; tevens wordt in 

diezelfde aanvulling bepaald dat een droogscheerder niet meer dan vier 

gezellen in zijn dienst mocht hebben ( 22
) ; aan een raamscheerder echter 

was hel in bepaalde gevallen toegelaten vijf gezellen te gebruiken. ( 2~). 

Voor de droogscheerders boden hogergenoemde bepalingen toch nog geen 

voldoende waarborg opdat het werk onder de meesters gelijkmatig zou 

verdeeld blijven ; vandaar een andere bepaling waaruil blijkt dat hel voor 

een droogscheerder verboden was om werk te gaan vragen in andermans 

( lï) Cfr. p. 16ï. 

t18) Col!. des keuren ... , p. 33-34. 

( 19) Col!. des keuren .... p. 36. 

120) !\1.\V. POSTJ-I!JMUS. Geschiedenis L'WI de Leidse Lakenindustrie 

hage, 1908. 1919, 3 dln .. dl. I. p. 121. 

(:21) Col!. des keuren ... , p. 66. 

122) Ibidem, p. 81. 



huis. tenzij hij daar ontboden was. ( 24
). Dat deze bepaling dik·wijls over 

het hoofd gezien. of misschien al te zeer naar de letter begrepen werd. 

blijkt uit het feil dat ingevolgde klachten in 1565. de stadsmagistraat zich 

~enoopt zag dit keurearlrkel te bevestigen en le interpreteren ; voortaan 

mocht een droogscheerder niet langer om werk gaan «bedelen» op de 

piaats waar lakens verkocht werden, noch wie lakens gekocht had. tege

moet gaan of opwachten. ( 25
). \Vanncer men tol dergelijke praktijken niet 

overging, was de kans groot dat de meester-scheerders met evenveel werk 

bedeeld werden ; sinds oudsher immers was aan ieder ambacht ~ dus ook 

voor de scheerder ,......... een plaats of straal toegewezen, waar mell verplicht 

werd zijn vak uit le oefenen. U.m. het feit dat vele straten te Brugge, 

heden ten dage nog, de naam van een of ander ambacht dragen, is daar 

een bevestiging voor. 

Zoals dit het geval was bij de volders, werd ook wal de ververs be

treft nauwkeurig het aantal lakens vastgesteld die men in een bepaalde 

lijd mocht verven ( 26
) ; tevens mocht per week niet meer verfstof ver

J,ruikt worden dan voorgeschreven \V as ( 'H) ; ook hier impliceren deze 

bepalingen het gebmik van een gelijk aantal gezellen per meester. 

In verband met de gelijkheid onder de ambachtslieden dient ook nog 

wrmeld dat de lonen vastgesteld werden én voor de meester, én voor de 

werkgezel. wat de geliJke verdiensten van de loonwevers en de werkgezel

len waarborgde. \Vat de wevers. de volders en de scheerders betreft. kan 

wen voor het vaststellen van de lonen verwijzen naar de vijftiendeeuwse 

keuren zelf. ( 28
). De hogergenoemde bepalingen kunnen niet specifiek 

genoemJ worden voor de textielambachten ; men treft ze immers in alle 

ambachtskeuren in een min of meer gev.:ijzigde vorm aan. Doch \vaar deze 

bepalingen alleen er voldoende borg voor stonden dat de gelijkheid in de 

vmbachten van meer locaal belang verzekerd werd. was dit niet hel geyal 

wat de textielambachten tJCtrof. die in de eerste plaats voor de export 

produceerden. De mogelijkheid hestorlel nl. indien men daarin niel voor-

(23) Col!. Jes keur!'n .... p. 7'3. 

( 24) JJ,idem. p. 6ó ; tN verduidelijking dient hieraan toeuevoc•gd dat een droogr•·h"Ndrr 

j:!cwoonlijk lnkr•ns ~rhoor nadat ze rePels in hl'l hezit van rlc kopf'f war<>n ; <'f'!l 

Brugs droogsch<·<·rd<·r kon dus hovcnrliPn ook niP!-Brugsc lakens scher"n. I )it. wn~ 

nid het JlCval wal hd raamscheren betrof (ziP daarvoor o.m. N. \ \'. l'()STIIl 1MUS. 

op. clt.. dl. I. p. ó4-68 ; hi!'f schijnt erht<·r hf'l ~rhN<'Il nnn lwt raam h!'l wNk vnn 

de volclers gcw!!est te zijn). 

(2:;) BrugJle, S.A., llnl!<·w·hoclen 1564-1<;7-J. fol. 2r. v". 

(2ó) Coll. Jes keur<·n .... p. b7-88, 106-107. 

(27) lhiJcm. p. 88-89. 

(28) Ibidem. rP.;pec!. p. 14, 2-1-25, p. 32 33. ('11 p. 71-73. 
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zag, dat zich een klasse van rijke «clrüpiers» of ondememers in de laken

Pijverheid ging \'ormen. Vandaar maatregelen die een ongebreidelde kapi

taalsvermeerdering bij de «drapiers» te keer gingen. 

Tot het drapieren in de oude textielnijverheid waren slechts de wol

wevers, de volders en de scheerders gerechtigd, terwijl de ververs daarvan 

uilgesloten \varen. ( 21
'). Dat de wevt>r-drapier sinds het einde van de 

1."ie eeuw slechts met één weefgetouw in plaats van met twee, zoals dit 

voorheen het geval was, mocht werken, werd reeds gezegd. Doch tevens 

werd er de nadruk op gelegd dat een wever-drapier getouwhouder moest 

zijn, wat impliceerde dat hijzelf de door hem gekochte wol moest vcr

werken voor zover dit tot het domein van zijn ambacht behoorde, en niet 

mocht laten weven door een loonwever. Werd door deze bepaling het 

kapitalisme aan banden gelegd, dan toch bleef er nog een zeker verschil 

beslaan qua verdiensten tussen een wever-drapier en een gewone wever ; 

indien immers aan het «drapieren» geen grotere verdiensten verbonden 

waren dan aan het weven legen loon, dan zou het geen zin gehad hebhen 

drapier le worden. Dit verschil echter werd gecompenseerd door hel risico 

waaraan de drapier-wever onderhevig was ; er werd immers bepaald dat 

deze laatste, indien de zaken hem eventueel minder goed gingen, niet als 

loonarbeider mocht beginnen optreden. ( 30
). 

Al zijn in de vijftiendeeuwse volders- en scheerderskeuren geen be

palingen in verband met het drapieren aan te wijzen, toch mag men voor 

l'eler aannemen dat dezelfde bepalingen die men in de wevtrskeure aan

treft van kracht waren voor de volders- en de scheerders-drapiers. Voor 

de volders kan men dit trouwens bewijzen aan de hand van een halle

gebod dat dagtekent van 1521, waaruit blijkt dat de stadsmagistraat, in

gevolge klachten, zich genoopt zag opnieuw te bevestigen dat een wever

of volder-drapier slechts zijn eigen goed mocht weven of vollen. ( 31
). 

(29) Coll. des keuren ... p. 4-5. 

(30) Ibidem. p. 4 ; alsook Brugge. R.A., Fonds van de ambachtm, wevers. Nr. -lt:!6. 

fol. 30. 

(31) Brugge, S.A., llnllcgcbodcn, 1513-1530, fol. 2RO. 
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lil. DE GRONDSLAG VAN DE !\FSCIIEIDING TUSSEN DE VERSCillLLENDE 
TEXTIEI.A~tBACI-ITEN. 

Een traditioneel middeleeuvvs ambacht is niet zozeer le bestempelen 

als een vereniging van hamhverkers die dezelfde grondstof verwerken -· 

wat soms verschillende beroepen kan impliceren ,........, dan wel et>n vereniging 

,·an handwerkers die hetzelfde beroep uitoefenen. Ook wal de oude 

Brugse draperie betreft, waren het niet de verschillende texlielsoorten, of 

meer bepaald het verschil in grondstof die determinerend waren geweest 

•;oor het vormen van de onderscheidene textielambachten, maar wel de 

\·erschillende deelbewerkingen die behoren tot het productieproces van 

het laken, inzonderheid het weven, het vollen, hel scheren en het vetvcn. 

Vandaar het feit dat zowel de wever van luxelakens van Engelse wol als 

dt-' wever die goedkopere lakens weefde. en daarvoor andere wol van 

mindere kwaliteit gebruikte en de saai-wever ( 32
) tol één en hetzelfde 

weversambacht behoorden. Daarop schijnen echter (le tijk- of linnenwevers 

een uitzondering gemaakt te hebben ; zij vormden immers een apart am

Lacht, geregl~menteerd door een aparte keure (-1?). Of dit (~eh ter oor

spronkelijk het geval was, is betwijfelbaar ; waarschijnlijk is men, op grond 

van het feit dat de grondstof voor tijk en linnen (vlas) niets gemeens 

had met de grondstof die men voor lakens gebruikte. er sleehls naderhand 

toegekomen om voor de tijk- of linnenwevers een afzonderlijk ambacht 

in hel leven le roepen. Nog in de vijftiendeeuwse wolweverskeure komt 

immers een artikel voor aangaande de linnenwevers ( 34
), wat nog op 

een filiatie tussen de wol- en de linnenwevers wijst, en wat ook laat 

·,.ermoeden dat in de beginne zowel de wol- als de linnenwevers door 

Pén en dezelfde keure geregeerd werden, en hijgevolg tol helzelfde 

ambacht behoorden. !lier mag wel aangenomen worden dat aan de 

basis van het vormen van hel tijk- of linnenweversambacht niet de 

bedoeling lag handwerkers le \'(~renigen van helzelfde beroep, maar wel 

handwerkers te verenigen die dezelfde grondstof verwerkten. Doch, zoals 

hoger gezegcl, is dit ambacht vvaarschijnlijk slechts ontstaan als gevolg 

( ~2) Naa5l lakens van EngP.lse wol, is er in de vijftiendeeuwse Wl'versh•me ook ~pral:e 

van <smalle> lak<'ns van niet-Engclsc wol (Col!. des ke>urcn ... , p. 16) <'n vnn 

saaien (Ibidem, p. 8), evcner·ns een go<'rlkorw lakcnsoorl (crr. rlaarnwr o.m. 

E. COORNAERT, Un een/re inJu.<lrir•/ r!'oulrr•/oi>•. Lu dmpNie-soy<:/,•rif' ,/"lfontl

schoolc, Rcnncs, 19'\fl). 

(33) Brugge, R.A.. Fond< van de nmhnchi<-u. Cart11l. !'!r. I fol. 20ï en v0 . 

( :'>4) Col!. des kr·uren. p. 9. 



,·an een ~plitsing van het weversambacht. zodat mag v·~rondersleld worden 

dctt de oorspronkelijke gedachte toch was, alle wevers le verenigen. 

\' ooral dient er echter de nadruk op gelegd dat hel tij!;- u! linnen

weversambacht handwerkers hleef verenigen die hetzelfde beroep uil

oefenen. 

Inderdaad. lag in algemene regel aan het vormen van een umhachl. 

de gedachte ten grondslag handwerkers van hetzelfde beroep te verenigen. 

d was bij uitzondering, zoals dit het geval was wal het tijk- of linner.

weversambacht betreft. eerder de gedachte primerend handwerkers le ver

t nigen die dezelfde grondstuf venverkten, in beide gevallen was het 

re:ultaat hetzelfde : het ambacht verenigde handwerkers Ycln hetzelfde 

Luoep. Een ambacht dat verschillende beroepen impliceerde, al beperkten 

die hemepen zich tot het vef\verken van dezelfde grondstof. was geen 

typisch middeleeuws ambacht. Dit principe sloot dan zeker de mogelijk

heid uit om in één heelrijf de opeenvuigende productieprocessen. inzondt>r

heid wat de textielnijverheid betreft. het weven. het vollen. het schert~n 

en het verven onder te brengen. 

Daarentegen was. gezien het ambacht gevormd was op basis van het 

beroep. eerder een horizontale combinatie merkbaar ; er vverd inderdaad 

rt·Eds gezegd dat verschillende lakensoorten door dezelfde persoon mochten 

geweven worden; dit geldt natuurlijk ook wat het vollen. het scheren t'n 

het verven betreft. In dit verhand dient aangestipt dat het vollen en het 

verven zich niet alleen beperkte lot lakenen. maar o. m. ook tot 

«mutsen». ( 3 ~). Doch \'an een horizontale productieconeen tralie in de 

echte zin van het woord kan hier echter niet gesproken worden, gezien 

de activiteiten van de leden van de "'·ier neringen» van de oude draperie 

Jn~perkt werden door voorschriften dle de productie. de arbeiders en het 

productiemateriaal per meester limiteerden zoals in vorig hoofdstuk werd 

uiteengezet. 

IV. DF SOCIALE EN GODS])!EN.;;;TIG ZEDELIJKE ASPECI'E~. 

De keuren van de traditionele ambachten bevalten voorschriften die 

bt:lrekking hadden op alle aspecten van het leven van de ambachtslieden. 

t·rt waarnaar deze laatsten zich dienden te richten. Kunnen om dPz~ 
r('den de traditionele ambachten echte dwangorganisaties genoemd wordPn. 

I 35) Col!. des kcurf'n .... p. --11 en 96. 
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dan dient hieraan toegevoegd dat hogergenoemde voorschriften toch het 

,., el zijn en de veiligheid van het ambachtslid beoogden. 

Die zorg voor het welzijn en de veiligheid van ieder amhachtslid in 

't bijzonder. bleek reeds uit het stre,·en naar gelijkheid onder de ambachts

lieden. en uit de maatregelen die het hereiken van die gelijkheid in de 

hand werkten. 

Een sociale maatregel, geldend voor het middeleeuwse amhachts

wezen in 't algemeen. was ook het bepalen van de arbeidsduur; inzonder 

heid kwam dit neer op de verplichting de arbeid te regelen naar het luiden 

,·an de werkklok. Deze bepaling is ook aan te tonen in de vijftiendeeuwse 

keuren van de oude Brugse textiel ambachten. ( ~ 6 ). Aan de wevers was 

het echter toegelaten 's avonds na het luiden van de werkklok verder te 

werken. indien het werk af was «<p één helle na en. ( '17
). I )at deze 

lc.alste bepaling kan gelden als een voorbeeld van de tot in het detail 

doorgevoerde amhachtsreglementering \'an de vijftiencle eemv. hoeft geen 

l•etoog. 

Wa~ de arbeirtsrusl verplicht op zondagen en kerkelijke feestdagen, 

rlan was het. eveneens verboden te werken op vigilie-avonclen, Onzer

Vrouwe-avonden. midwinter-avond en Paasavond. terwijl men cle zaterdag 

niet langer mocht werken dan tol het middaguur: dit bliJkt althans uil de 

vijftiendeeuwse keuren van de oude texl ielambachten. (1 8
). In 1545 zagen 

de wolwevers zich echter genoopt het artikel dat het verbod inhield te 

werken op de avond vóór de «mesdageru en de zalerelag langer te werken 

dan tot de middag, uit hun keure le schrappen. ( 3 ~). 

De traditionele ambachten hesehikten ook over eigen inkomster1. Blef'k 

reeds. inzonderheid wal de oude Brugse lexlielamhachten betreft. dat het 

~roolsle gedeelte van het bedrag, vereist om tot het ambacht toegelaten te 

worden. bestemd was voor de amhachtskas (·lil) dan werd die amhachts

kas tevens gespijsd door hijliragen van de leclen zelf; dit kan aangetoond 

worden o.m. voor de wolwew·rs ("11
) Pn de voldt>rs. ("1 ~). Zelfs hesehikten 

(?ió) Col!. des k<'lm·n .... p. 5. 3(,, 8f\-R9. 

I 37) il,;clr·m. p. 23-2·1. 

t:JI"lj lhirlcm, p. 'J. )(,, 43. 7f>, ·92-'J3. 

(3'J) Brugl!<', R.1\ .. Fonrls van rlc arnbacht<'n. W<'vr•r>. ciJnr!Pr nr. blauw SW,). 

I 41)) Cfr. lwt hoofrl,tul. ov<'f cl" toclatinl!svoorwanrrlm tot lwl ambacht. 

141 Î Brug!!(', R.A.. Fonrl< van rlr· nmhachl<'n. W<'VNS. Nr. ·18f>. fol. 2() ; L. GILI.IOI rrs 
VAN SEVERFN. op. cit.. ril. 111. Nr. 1808. 

I ·12) Brugge, R.A., Fonrls van J(' amhnrht<'n. voldNs. Nr. -lï&. 

i()Ï 



vele ambachten, zoals o.m. het wolweversambacht over onroerende goede

ren ( 43
), inzonderheid huizen, die door verpachting geld konden opbrengen. 

Een deel van die gelden nu besteedde men aan de armen van het ambacht, 

en niet zelden werden speciale belastingen voorzien ter ondersteunng van 

de behoeftige ambachtsleden. Zo blijkt uit de vijftiendeeuwse wevers

keurc, dat de onvrije wevers, die b1j gebrek aan vrije gezellen tewerk

~esteld werden, per week één groot dienden te geven ter ondersteuning van 

de «armen, schamelen ende verweekten» die in het «ambochts-godshuus> 

verbleven. ( 44
). Hieruit blijkt levens dat men zelfs speciale inrichtingen 

in het leven riep voor de behoeftige ;:unbachtsleden. Ook in 1507 werd 

aan de meester-wevers de verplichting opgelegd wekelijks een bepaalde 

mm te betalen ter ondersteuning \'an de armen van het amhach l. { 4 '). 

De «gilde» die men in de school van elk traditioneel ambacht aantreft. 

was het godsdienstig genootschap van de stiel genoten, bestuurd door kerk

meesters, die hel gildegeld ontvingen ( '16
) ; ook de gilde immers beschikte 

Gver een eigen kas. Uit de toelatingsvoorwaarden ten andere bleek reeds 

dat een deel van het bedrag vereist om lot het ambacht te mogen toe

l:-Pden voor de gilde voorzien was. Elk ambacht had ook zijn eigen bescherm

heilige { 47
) en zijn eigen kerkelijke diensten ; dit was ook het geval wal 

het wevers-, volders-, scheerders- en verversambacht betreft. ( 4 ~). Ten

slotte dient hier aangeslipt dat ook de begrafeniskosten van een ambachts

lid op rekening kwamen van de gildekas. ( 49
). In de keuren van de traditio

nele ambachten zijn eveneens voorschriften aan te wijzen van morele aard. 

Zo werd in de vijftiendeeuwse keuren van de oude Lextielan1bachten o.m 

l>epaald dat, indien een ambachtslid met een andere vrouw dan zijn echt

genote samenleefde, een «bordeel» verhuurde, woekeraar was, of «hem 

ónders misdroeg in eniger manieren», de deken en eed dit moesten te 

kennen geven aan de stadsmagistraat. ( 50
). 

(43) Brugge, R.A.. Fonds van de ambachtm, wevers. 1\Jrs. blauw l'l902. 13%8. 

(44) Col!. des keuren ... , p. 14. 

(45) J. GAILLARD. De> ambachten en neringen Ie Rruggc, Bruggn, 18'i4. p. 48. 

(46) A. VAN DE \'ELDE. op. cit.. p. 12. 

( 47) Voor de beschermheiligen van alle nmhacht<'n te Brugge, Genl. Brllssel en Lnil. 
cfr. P. ALLOSSERY. [-let Gildelel'<m in Proeger lijden, Rru~:gc, 1tJ26. p. 193-

197. 

( 48) J. GAILLARD. op cit .. respect. p. 46. 49, 53 en 57. 

( 49) Ibidem, p. 47. 

( 50) Col!. des keuren.... p. 19, 46, 78, 95. 
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V. I-IET BESTUUR V,\N DE ATV!Bt\CIITEN. 

De deken en vinders, ook de «eed» genoemd. vormden het h::stuur 

van het ambacht. Wat de verkiezing van de deken en vinders van de 

traditionele ambachten betreft. was hel algemeen gebruik dö.t de Brugse 

slaelsmagistraat jaarlijks de deken en vinders koos uit een dubbele kandi

datenlijst. voorgesteld door de ambachten zelf. De mö.gistraat was noch

ians niet strikt aan deze lijst gebonden ; het principe was echter wél dat 

de deken een geboren Bruggeling moest zijn. en de vinders. geboren 

Vlamingen. ( 51
). Na hun verkiezing, dienden de deken en vinders hun 

eed af te leggen. vóór de stadsmagistraat ( 52
). terwijl hun aanstelling op 

plechtige wijze gebeurde. waarbij feestmaaltijden te pas kwamen. \Verden 

in het wolweversambacht in 1527 deze maallijden afgeschaft. dan dienden 

daarentegen vanaf dat jaar de deken. die voor de eerste maal in functie 

trad. het ambacht een zilveren schotel van zes «oncen», en de vinders, 

voor de eerste maal in functie tredend, een zilveren beker van vier «ancen» 

le schenken. ( 53
). Twee processen, die dagtekenen van 1538 en 1599. 

tonen aan dat de nieuwe deken en vinders dit niet steeds zonder tegenzin 

deden. ( 54
). Op plechtigheden droegen de deken en eed ook speciale 

klederen ten teken van hun waardigheid ; al werd in het oude wevers

ambacht in 1561 de jaarlijkse belasting, voor die klederen voorzien. afge

schaft. dan bleef men in dit ambacht dit oude gebruik desalniettemin 

verder in ere houden. ( 55
). 

Hoewel de controle op de productie over 't algemeen een belangrijke 

laak was voor de deken en vinders. toch waren de deken en vinders van 

de traditionele ambachten geenszins synoniem voor «warandeèrders> of 

controleurs. In vorig hoofdstuk werd immers aangetoond dat de traditionelr~ 
ambachten méér waren dan loutere economische kaders ; de taken van de 

deken en vinders. zijnde het opperste bestuur van het amhachl waren dan 

ook veelvuldiger. 

Wat de oude textielambachten betrof. werden zelfs speciale nvaran

deurs> aangesteld. lnderdaacl gebeurde de controle op het vollen, hel 

~cheren en het verven door de deken en vinders van het volders-, scheer

ders- en verversambachl. clan kan clit niet gezegd worden wat het \veven 

!51) A VAN DE VELDE. op. cit., p. 6-~. 

( :i2) Ibidem, p. 8. 

(53) Brugge, R./\ .. Fonds van rlc ambacht.-,n. wevr.-rs. chnrtN Nr. blauw R'312. 

(54) ILidem .... respect. charters ~rs. blauw 8337 en 8410. 

(55) 1.. GILLIODTS VAN SEVEREN. op. cil .. dl. 111 nr. 1808. 
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hetrf'fl : de waardering van de lakens «Ier rauwer pertse» ,_...., zijnde een stok 

waarop de lakenen die vers (<~.rauw») van het weefgetouw hvarnen gerold 

werden ~ d.w.z. de controle op de lakens die van het weefgelou\\> kwamen 

en nog geen verdere bewerkingen ondergaan hadden. werd immers toever

lromvd aan speciale daarvoor aangestelde «waardeerders». Dit blijkt uil 

de vijftiendeeuwse wolweverskeure (ss). alsook uil een keu re in 1538 uil

gevaardigc[. aangaande de techniek van lakensoorten reeds la:~g te Brugg(~ 

in het kader van de oude lextielneringen vervaardigd, maar tot dan toe 

nog niet gereglementeerd. ( "7
). Slechts de controle aangaande de af

Illetingen van de «rauwe» lakens die van het weefgetouw kwamen, diend~ 

door de wolweverseed uitgevoerd, \Vat althans uil laatstgenoemde keure 

hlijkt. Tenslolle gebeurde ook de uileindelijke controle van de lakens, 

r,adat ze alle bewerkingen ondergaan hadden, door specJóal daarvoor 

áangestelde controleurs, genoemd de «deken en eed van deu mmem 

( waaman men de lakens hing die alle deelbewerkingen ondergaan had

~en) ( .sR). Afgezien daarvan echter was het de laak van de deken en de 

vmders van de ambachten, naast het algemeen beheer van het ambachl. 

te onderzoeken of alle keurevoorschriften, van welke aard ze ook waren. 

liageleefd werden, en de overtredingen te beboeten. Zelfs hadden ze het 

recht huiszoekingen te verrichten bij de ambachtsleden met het oog op het 

ontdekken van misbruiken die zich eventueel in de lakenf ahrikatie zouden 

kunnen voordoen. ( ·' 9
). I let feit dat, naast een deel van het bedrag vereist 

''ITI lol het ambacht te kunnen toetreden, de belastingen. speciaal voorzi~n 
voor de deken en vinders en de betaling voor de «warandatie» (60

), laatst

genoemden ook een deel van de boeten toekwam, slonel er borg voor dal 

de controle op het naleven van de keurenvoorschriften daadwerkeliJk ge

schiedde. Verder waren de deken en vinders gerechtigd het loon te be

palen en de geschillen te regelen lussen de ambachtsleden. voor zovtr het 

uh ter geen misdrijven betrof van gemeen recht ( 61
) : in het laatste geval 

hadden ze slechts het recht ,_...., maar ook de plicht ........- dit aan de stads

Inngistraal le kennen te geven. ( 62
). Voor de hoeten en straffen ct ie de 

i%) Col!. des keuren .... p. 24-25. 

I 57) Rrugge, S . .'\.. I lallegeboden 1530-1 'i·12, fol. 300 rn volg. 
158) O.m. Coll. des kPtm·n .... p. 22: L. GII.I.IODTS V.'\N SE\'EREN. op.cit .. ril. 11. 

Nr. 1296. 

f:W) Col!. des keuren .... p. ll:l, 45-4(,, 78, '11. 

(60) Ibidem, o.m. p. 25, 87. 

(51) A. VAN DE VElDE. op. cil .. p. 8: Col!. clf's h·urPn .... p. 17. ·1·1. 17-18. 'JS. 

IG2) Cfr. vorig hoofdstuk. p. 168. 
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tieken en vinders oplegden. bestond er echter verhaal bij de schepenen. ( 61
). 

De ambachten waren trouwens niet autonoom, doch hingen volledig af 

,·an de stadsmagistraal ; bleek dit reeds uil het feit dat de verkiezingen 

Yan deken en vinders door de stadsmagistraat verricht werden. dan dient in 

dit verband eveneens hieraan toegevoegd dat het recht om de ambachts

leuren te V'.ijzigen. te interpreteren. nieuwe bepalingen en nieuwe keuren 

uit te vaardigen. uitsluitend loekwam aan de stadsmagistraat. ( 64
). 

\'1. Df ZORG Ol\l Df. KWALITE!T VAN DE PRODUCTIE. 

\Vat de verschillende lakensoorten van de oude Brugse draperie 

betreft. en de manier waarop deze lakensoorten dienden vervaardigd te 

worden. had men zich uitsluitend te houden aan hetgeen de keuren op 

dit gebied voorschreven. !Jat deze bedrijfstechnische voorschriften streng 

warPn, kan men enerzijds reeds vermoeden uil hetgeen hoger gezegd 

werd in verband met de reglementering van de oude texlielneringen. en 

ár,derzijds uit het feit dat de oude textielnijverheid zich hoofdzakelijk 

Leperkte tot lakens van beste kwaliteit. Hoewel het hier geenszins elP 
bedoeling is uitvoerig het technisch proces te beschrijwn. dan is het loch 

noodzakelijk door enkele voorbeelden aan le tonen hoe men de productie

kwaliteit poogde le verzekeren. 

Eerst en vooral wilde men het plegen van bedrog inzake het wo!ge

bruik. meer bepaald het vermengen van Engelse wol met Spaanse- of 

undere niet-Engelse wol (van mindere kwaliteit) ten allen koste verhin

deren. Dit is trouwens niet verwonderlijk. gezien de oude Brugse draperie 

zoals hoger gezegd in de eerste plaats een luxedraperie was. Vandaar een 

~peciaal controlesysteem dat hogergenoemd heelrog te keer ging. Elke 

«:clrapien diende aan de uame-eed:. de soort. en de hoeveelheid wol ken

baar te maken die hij aangekocht had. wat dan gecontroleerd werd. Zo 

was de «:rame-eed:. in staat na te gaan of diezelfde Hlrapier» niet méér 

Enw~lse lakens vervaardigd had dan het mogelijk was te vervaardigen uit 

Je hoeveelhei(l wol die hij aangegeven had. De overtreders werden 

strf'ng gestraft; indien hel bedrog voor de eerste maal bevonden werd. 

krèeg rle drapier een boete van dertig ponden parisisen ; voor de tweede 

maal. (IPzelfde boete alsmede de uitsluiting gedurenrle één jaar uit de 

I •i">) A VAN DE VEl .I >E. op. ril., p. 8 ; Col i. <lP< kPm<'n .... p. 'i 'i. 

IJI1) L Gll.l.lOlJTS \',\:'\ SEV[I~E!'\. op. rit. .. 11. 111. Nr. 1721 : alsook Coll. ,fes 
keuren .... p. 17-18, 'l'i. 77. lJ'1. 
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nering ; voor de derde maal werd hem het drapieren ontzegd voor de 

rest van zijn leven. ( 65
). 

Was hel aanvankelijk toegelalen het weefgetouw in huis Le plaatsen 

waar men dit wenste. indien men maar de deken en vinders ervan op de 

hoogte bracht waar het getouw geplaatst werd ( 66
). dan werd in 1501 

bepaald dat het weefgetouw zó diende opgesteld ·te worden dat men het 

vanaf de straat kon zien. ( 67
). Deze bepaling was zeker nog van kracht 

in de tweede helft van de 16e eeuw. ( 38
). Ook dienden de wevers hun 

deur open te laten «up de klyncke», opdat de eed hen zou kunnen ver

rassen tijdens hun werk. ( 69
). Na het weven werd het laken door de deken 

en eed van de «rauwer pertse» gecontroleerd. waar men er een teken ~ 

gewoonlijk een loodje ~ ter goedkeuring aanhechtte. indien op het weven 

r.iets te zeggen viel. ( 70
). 

Voor het vollen, werd nauwkeurig bepaald hoeveel tijd men diende 

le besteden aan het vollen van de lakens. Al kunnen ten grondslag van 

deze bepaling ook overwegingen van sociale aard gelegen hebben (zie 

hoofdstuk !I over de gelijkheid onder de ambachtslieden). toch mag m~>n 

aannemen dat het treffen van deze maatregel evenzeer tot doel had over

haaslig werk te verhinderen. (1 1
) 0 

Uitzonderlijk was het aan de volder toegelaten hij kaarslicht enig 

werk. deel uilmakend van het vollen. te verrichten. ( 72
). De volderseed 

diende ten huize van de volder zelf het laken te «visiteren> ; was het 

laken behoorlijk gevold. en had het cle vereiste afmetingen, dan ontving 

het het «vulderslood». (1 3
). 

De droogscheerder was gehouden elk laken dat hem werd toegestuurd. 

Ie meten. om te zien of de volderseed op dit gebied niet in gebreke was 

gebleven. ( 74
). Daarbij was hij gehouden zijn scheertafels op te stellen 

in een plaats die uitgaf op de straal en dit op zes voel van de straat of 

minder ( 75
). terwijl het hem tevens verboden was te werken bij kaars

licht. (1 6
). 

(G5) L. GILLIODTS VAN SEVCREN. op cil .. dl. I! Nr. 1291i. 

( 66) Col I. des keuren ... , p. 8. 

{67) Brugge, R.A., Fonds van de ambachl!'n, wevers, Nr. 486, fol. 21. 

( 68) Brugge, S.A., Fonds van de ambacht<'n. drapiers, bun<IPI <I :i··lï-1669>. 

( 69) Coll. des keuren ... , p. 24. 

(70) Ibidem, p. 27. 

(71) Zie daarover meer p. 162. 

(72) Coll. des keur<'n .... p 36. 

(73) Ibidem, p. 38. 

(74) Ibidem, p. 38. 

(75) Ibidem, p. 81. 

(76) Ibidem, p. 65. 
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Dat het verven een zeer voorname plaats bekleedde in het produelie

proces van het laken, hoeft geen betoog. Vandaar dan ook de hoge boete 

die o.m. stond op het niet naleven van de keurevoorschriften aangaand•~ 

de te gebruiken verfstof. ( 77
). Ook hier werd bepaald hoeveel lakens men 

slechts in een bepaalde tijd mocht verven. ( 78
). Aangaande de grondslag 

\ an deze bepaling geldt dezelfde bemerking als \Val hoger in dit verbami 

ever het vollen gezegd werd. Om alle bedrog aangaande de «waardering» 

op het verven te verhinderen, werd bepaald dat om het jaar de deken 

Yar. de ververs, een blauw- of roodverver moest zijn. Was de deken een 

blauwverver, dan dienden de vinders samengesteld te zijn uil drie rood

eB twee blauwververs, en het was het lood dat men aan de geblauwde 

lakens toekende, in handen van de opperste vinder van de roodververs, 

en omgekeerd. ( 78
). Tenslotte was het de rame-eed die het door de keure 

voorgeschreven teken aan het laken hechtte, waarop het recht had. ( 79
). 

Dat de deken en vinders bij de ambachtsleden regelmatig een «keure

hezoeb verrichten, om na te gaan of' alle keurevoorschriften onderhouden 

werden, en ingeval van overtreding de boeten inden, werd reeds gezegd 

in het vorig hoofdstuk. Wat die boeten zelf betreft. kan hier nog aange

~tipt worden dat die verschilden alnaargelang het soort laken. Zo kan 

aangetoond worden dat men voor één en dezelfde overtreding, alnaarge

lang het een duurzame of minder duurzame lakensoort betrof. respectieve

lijk een hoge of minder hoge boete eiste. ( 80
). 

(77) Col!. des keuren ... , p. 101. 

(78) Ibidem, p. 97. 

(79) Ibidem, o.m. p. 5e. 

(80) Ibidem. p. 15. 

Lic. WiJfried VAN W AESBERGHE. 
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DE \V ATERING VAN EEKLO 

( 1240-1406) 

In de keure van Eeklo van 1240 bepaalt gravin Johanna \'an Constan

tinopel dat de Eeklonaren «:debenl habere liberurn aquaducturn el exiturn 

aquarum stiarum versus West usque ad aquam. quae vocatur vulgari 

nomine I-lee, abhinc usque ad rnarem ex alia parle versus Oost debent 

aquaducturn suum habere sive exiturn aquarum suarum». ( 1 ). Zij krijgen 

dus het recht op een watergang en op een vrije afvoer van hun overtollig 

water. \Vestwaarts zal de afvoer geschieden via de Ede naar de zee en 

Oostwaarts via een waterloop die niet nader omschreven wordt. \ Ve zullen 

ons hier beperken tol de studie van de westelijke waterloop die onder 

toezicht van de schepenen van Eeklo stond. De oostelijke waterloop viel 

onder het gezag van de schepenen van het ambacht Boekhoule. 

DE NOORD\\'ATERGANG 

liet belangrijkste element van een waterschap is ongetwijfeld de 

watergang langswaar al het water van het hetrokken gebied wordt afge

voerd. Waar lag die hoofdwatergang ? Volgens de keure van Eeklo liep 

hij in de richting van de Ede zodat we op het eerste f-1ezirht de Eeklose 

watergang als die hoofdwatergang kunnen vooropstellen. daar hij le Aarden

Lurg in de Ede uitmondde. Nochtans valt het op dat de Eeklose waler

gang talrijke bochten en scherpe hoeken verloont die wijzen op het kunst

malig karakter van de waterloop. Bovendien werd het waterwegennet 

ten Noorden van Eeklo gestoord in de periode 1250-1264 door het graven 

van de Lie,·e mwr Aardenburg en naar Damme. Het gebied van Sint 

Laureins, waardoor de Eeklose watergang loopt, was in 1240 nog praktisch 

volledig onontgonnen zodat we daar nog \'an een natuurlandschap kunnen 

( 1 ) E. NEELE!\11\NS. Gescltiedenis der stod Eecloo, D<'cl I. 494. 
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spreken in het si irhtingsjaar van Eeklo. De grote turfuitbatingen te Sint 

La ureins nemen slechts rond 1250 een aanvang. ( 2 ). Door het graven 

Yar. verschillende « leeden » ,·oor het tUI h·ervoer en het delven van de turf 

verdween het natuurlandschap volledig te Sint Lameins en werd de hui

dige ronfiguratie van straten en waterlopen vastgelegd. In 1240 was dit 

gebied nog natuurlandschap en nog niet door mensenhanden van aan

schijn wrandert. Het hoekig tracé van de Eeklose watergang is in een 

natuurlandschap onmogelijk en kan enkel door het ingrijpen van de mens 

ve1k!aard worden. \Ve moelen bijgevolg een meer natuurlijk tracé gaan 

i'oeken voor de afvoer \'an het overtollig water van Eeklo. 

Wanneer we de huidige Eek!o:;e watergang in de !VIariadamslraat 

gaan bekijken op de plaats waar hij zich noordwaarts richt. dan bemerken 

we links daarvan nog een brede sloot die naar de Lieve ( = nu Schip

donks kanaal) loopt. Die sloot ligt volledig in het verlengde van het eerste 

gedeelte van de Eeklose watergang, dat van het Aalstgoed komt. Die sloot 

is niet van recente datum want die komt ook in hel landboek van 1638 

voor. ( '1 ). \Ve zullen d!e twee stukken, die vermoedelijk vroeger een 

geheel uitmàakten, aanduiden als Noordwalergang. zoals die in een tekst 

'an 1305 genoemd wordt. ( 4 ). Die oorkonde handelt over de schenking 

van een stuk land <ligghende beoeslen Sente .Janshuse neffens den Hels

haute tuschen den nordwaterghane ende der stralen van der honderl 

buunre» aan het Sint lanshospitaal te Brugge. ( 5 ). Rond de Noordwaler

gáng treffen we natuurlijke meersen aan. want reeds in 1249 bezat de 

abdij van Sint Andries een d)Ünarium prali jacens in Hilletln. ( 6 ). liet 

(2) Dit blijkt voldoend<' uil een aantal verkoopsonrkoncl<'n van turfgrond<"n ~<· Sin• 

Laureins, die we verzameld hebhen met het oog op een studiP van d" turfnit

bating in het ambacht Ma:degem en cum~ro,nzrml<' gebieden. 

( 3) Stndsarchief Eeklo nr 385. lid 58st<' h<'gin wordt als volgt heschr<'vl'n 

oosts. vanl J.wscheet lusschen het amharht van ;--1al,leghem <·ntle ,j,.,., h·ur<· ,·an 

Eecloo and<" suytsijde vanden waterganck ende ande noorlsiid<' vnnrle \'oor<trade 

oostwaert streekende tot an l'1aroy<'ndam}. 

( 4) Archief Sint-Jans-llospitaal Öruggc ( voorlaan afgekort Ar. S.J IIB) Oorkonde nr. 302. 

(5) In 129 I wordt een stuk land dat evcne<'ilS ~lfln het Sin i .lunsho>pltaul wordt 1t'

srhonken. als volgt f!PSilueNd : <lw•·'kr· lant leghet hecord,,n .val•Hgnn~hc !.~

oslen scnte .lanslandc ende· ten suuthc"de van Scnte .lans woestin<' 1/\r. S.JIIB 

oorkond<' nr. 1 ï8) I )i<' wnlerrz~ng IS ongctwitf<•lrl de Noor•lwntcrgnng. Nn I ..JO(), 

wanncc•r d,. Sl<'p<'ntlammcwalering onlstunn is uit rle walNing<'ro E,·klo-Lt·mbek" 

en Mnldcgem. spr<•Ph de Ec·kloH· sta<lsn•l:<'ning van 14511 nog vnn elP sluu ,_ 

meesters ende clerc van den Noorlwatcr~hanuhc>. (Aiu<'mcPn Rijl:snrchit·f Brussel 

Rekenkamer nr 343'10 ro 13 v"). I),. naam ~oordwulcruanu l:an dus wel V<'fnnl

\'. oord worden me· I l1istorische hronnPn. 

(6) Rijksarchief Bruggc• Oorkontie md b!anw nummr·r ï20:2. 
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Hillethstraatje. dat nu verdonkerd is, liep nagenoeg evenwijdig met de 

Noordwatergang. Het kwam uit op de oostzijde van de Maroyendam 

I_ = Mariadamstraat). Aan de westzijde van die dam liggen len Noorden 

de Boterhoekmeersen en len Zuiden de Balgerhoekmeersen. Dit stuk van 

de Noordwalergang lag ,lus volled·~ lussen meersen. Hel voorkomen van 

meersep versterkt het vermoeden dat de Noordwalergang een natuurlijke 

en geen gegraven waterloop is. \Ve mogen dan ook met grote waarschijn

lijkheid aannemen dat de «aquaductum» van de Eeklose keure door dit 

meersgebied liep. Hoe bereikte de Noordwatergang nu de Ede J Een 

studie van de natuurlijke bodemgesteldheid suggereert ons een eindje de 

Lieve te volgen. We krijgen inderdaad een vloeiende aansluiting van de 

Noordwatergang met de Lieve. Üp het grondgebied van Adegem, Sint 

Laureins en Maldegem vloeit de Lieve in een bedding omringd door 

meersen. 

ln het tüde begin van Adegem, dat gaat van de Celiehrug tot aan 

het voormalig Steenljesrabot, treffen wc de Capellemeersen en de Selien

plasch aan. ( 7 ). Tussen Cel ie en de wijk Broekhuize ligt een heel groot 

meersgebied doorsneden door de Noordbroekwatergang. ( s). Het toponym 

-rbroeb is trouwens hel middelnederlands woord voor meers. Die Noord

broekwatergang loopt eveneens bijna evenwijdig met de Lieve, zodat we 

misschien daarin ook een deel van de «aquaductum versus Hee» kunnen 

vermoeden. Het is echter duidelijk dat hier een belangrijk en breed meers

gebied aanwezig is in de richting van de Ede. De samenvloeiing van onze 

Noordwalergang met de Ede moet dan ook in dit gebied gezocht worden. 

De Ede had in dit meersgebied een oostelijke tak ( 9 ) waarmee de Noord

watergang waarschijnlijk in verbinding stond. Met zekerheid kunnen we 

de loop van die watergang niel terugvinden, maar wel kunnen we zeggen 

dat hij door de meersen van Balgerhoeke. de meersen van Celïe en Broek

huize in de richting van een oostelijke Lak van de Ede liep. Die toestand 

moet tot 1250 ongewijzigd zijn gebleven. 

(7) Rijksarchief Gent Fonds Adegem nr 3 ~Dit nac-rvolghcnde i> den wijck ofte he

loop daer de Capelle meerschen in hgg~cn oost Steenlgcos stm<"tgen. >nyt cle 

Brouckel straete. west de \Vaclcn wcch, van de-r \Vnclen wech lnncxt tot Sclien 

plasch tot het landt van Adriean Haerem soa noch deur het landt n'l('f de Liev~ 

ende lancxt der Lieve tot Steenlgeos Rabodt>. 

( 8) In het weekblad Vrij Maldeg('m pub!icecrde Daniel V crtractc een b1jdrage over 

de meersen tussen Broekhuize en Celie, wanrin hij talrijke mcersloponijmen mee

deelt voor dit gebkd. 

(9) Daniel Verstraete heeft een vcrmelding van cfc oud<' Ede gcvonrten die diPnt 

gesitueerd te worden in de wijk Broekhuize te !vlaldegern · <Dit beghint ande 

noorts. vander ouder Eede ende ande oosts. nevens den wech die van Moerhuuse 

brugghe te Maleleghem wnert streel oostwncrt toten Lcesch. Ar. SJI-m. \Vnterin

gcn nr 17. Lanrlboek van d~ Begijncwalcring van 1465. - 28 begin. 
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HET GRAVEN Vi\N DE LIE\'E 

liet graYen van de Lieve in de jaren 1250-1262 heeft heL waler

wegennet ten Noorden en ten \Vesten van Eeklo grondig ge'W ijzige!. Voor

al van belang is de vraag in hoeverre de Lieve een gekanaliseerde \valer

loop is. Welke delen zijn uilgegraven in bestaande waterlopen en welke 

d·~ler, 7ijn volledig nieuw in de streek van Eeklo ? Op hel grondgebied 

van de keure van Eeklo is ze ongetWIJfeld een uitgegraven känaal. Indien 

daar reeds in 1240 een watergang gelopen had. dan had men die waler

loop zeker als westelijke grens van de keure van Eeklo gebruikt. Nu echter 

ligt nog een klein gedeelte aän de overkant van het kanaal. Govendien 

waren de Gentenaars hij hel delven van de Lieve op Eekloos grondgebied 

verplicht niet minder dan vijf rabotlen op te richten op nog geen 3 km 

afstand om de scheepvaart mogelijk te maken over de hoogterug Rave

schoot-Balgerhoeke. ( 10
). Dit Loont voldoende aan dat er hier geen sprake 

i~ van het känaliseren van een bestaande waterloop. De Gentenaars waren 

verplicht die hindernis le nemen daar de Lieve te Aardenburg diende uit 

ie komen. Elders hebhen ze wel gebruik gemaakt van bestaande water 

lopen zoals op de wijk 13eke le \Vaarschoot. Voorbij het Steentjesrabat 

denken we dat ze opnieuw gebruik hebben kunnen maken van een be

slaande waterloop nl. de Noordwatergang. De Lieve ligt daar in het Lrede 

n1eersgebied dat naar de Ede gericht is. We treffen daar trouwens nog 

Pnkele andere vvalerlopen aan : de Noordbroekwatergang en de Segijne

watergang. Al die waterlopen stonden in verbinding met de Ede en vopr

den zo hun water af naar de zee. Ze vormden het afwateringsnel van 

Adegem. ~1aldegem en Eeklo vóór het graven ,-an de Lit-vè. Dit alles 

pi~il voor onze mening dat de Lieve tussen Steenljesrabot en de Ede 

eigenlijk een gekanaliseerde vvalerloop is. 

De Lieve aan Je andere kant van de Ede schijnt echter niet in een 

bestaande waterloop le zijn uitgedolven. want ze doorsneed de l)estaunde 

Wéllering van ~ loerkerke. ( 11
). 

De stad Gent had hij de toelating voor het delven van de Lieve ook 

uil gebreide voorrechten \'an gravin 01argarda gekregen. De beide stroken 

langsheen Je Lieve worden Gents gebied. de stad bezit het monopolie 

van de scheepvaart en het was verboden kaaien of stapels langs de Lieve 

( 1 o l 1.. STOCKM.'\N, f~~.,t houtl'('ll eun I' i i/ rnl)(}!/e" op de u,.,.,. in t~~..t Me .. tj•·,/n".f 

in het f><,gin t>nn d(' l'ij[lie•J·.Ie <'f'flU', .\rp~iljcs van hct l'l('c[jcslan.l. nr. 15 ( l'lf>-1 1 

p. 446. 

(' I) l\'1. CAFI'v1EYER. Oe u•alcrimJPil uon :luid en Noord Ol'cr .f,, /.il'l'e op ltt'l <'in.f., 

vun de vijftiende eeli'L', in alhum Archivaris .los. D<' Smet. p. !JIJ. 
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<Jp Ie richten. Dit was dus niet erg gullSlig voor de Eeklose keurbroeders · 

ze waren nu volledig afhankelijk van Genl voor de afvoer van het water. 

\\' e kunnen vermoeden dal ze een andere oplossing gczoch l hebben nl. 

een nieuwe rechtstreekse verbinding met de Ede via Aardenburg. wallt 

in 1276 duikt op Eekloos grondgebied een «fosseit vt:rs R.odembourg» 

op. ( 12
). Hoe en wanneer die verbinding tol slanel kwam zullen w~~ 

trachten duidelijk te maken. 

<LE FOSSEIT \'ERS ROl )EJ'Vli'>OURG, 

ln 1276 bezit het R.ijke Gasthuis van Genl vier bunder moer te 

Eeklo die naast het moer van het Sint Janshospilaal en boven de water

loop naar Rodenburg ( = Aardenburg) liggen. Het moer van hel Sint 

.lanshospito.al lag op het einde van de Sint Jansdreef en paalde aan <Ie 

(Noord) -moerslraat te Eeklo. Van al de bezillingen die het Rijke Gasthuis 

te Eeklo had. komt alleen hun grond in het 40ste begin van het landboek 

van Eeklo in aanmerking om vereenzelvigd le worden met die vier bunder 

moer. Het 40ste begin paalt len westen aan de lunderiJen van het Sinl 

.lanshospilaal en de zuidelijke grens is de Noord watergang. ( 13
). 'Vv' e 

kunnen bijgevolg besluiten dal de d'osseit vers R.odembourg» in haar be

ginloop identiek is mel de Noordwalergang. l'1oeilijker wordt het aan de 

l'1aroyendam : liep de dosseil vers Rodemhourg» daar noordwaarts naa~ 
Sint Laureins toe daar waar nu de Ledding van de Eeklose watergang 

is of liep hij verder westwaarts nuar Je Lieve en zo langs de oude Liev~ 
JJaar Aardenburg '? We denken dat we voor de eerste veronderstelling 

mogen opteren, zoals uil de studie vun de waterlopen ten Noorden van 

Eeklo zal blijken. 

( 12) Rijbarchi,.f G,.nl. oorkonde van 1276. uil~"I!<'Vf>ll in Äpp<'ltj<·~ van het 1\I<·Plje.'.

land. nr I(> ( 1905) p. 208. Gravin :'llarl)arrta brvcstigl <Ir Lazarij 1n hel h<·zil 

v.:HI <qua Lw honnirr' de mu<>r ki gist>nl <'n la dit<' parroe he ,),. \V cst-Er!o <·nr·o;t" 

Ie morr dr l'ho~pital Sainl .fphan de Bruges oulrc Ie fosscil vN:< Rodembour!:(.> 

II<"L frans<· woor.l <fosseil~ <lui<lr op """ g<'grnvcn waterloop Pn komt overr<•n 

mPl lwl lalijns<' Aossalunu. 

( 13) Stadsarchi.,f Ec·klo nr. 3tl"i : .,\n,Ic noortsijtl<' rlat·run ovt·r d,.n vu..,rntH•mrlen 

water~tanck an<),. we~ls1jcl<' van de Prp,.~<trnrtr anrlr suylsydr vandr lloochstra<'l.' 

<·ndc de V cl cl en weslwaerl slrcck<·nclc tol anl pachtlant vun .loos W nlduck van 

Sinl .fanshuys in !lruqglH· >. 



DE <LEEDE!\J, TE SINT LAURENS 

De noordkant Yan Eeklo. die uit het grafelijk domein Aalschoot 

werd afgesplitst, werd tijdens de jaren 1220-1250 verctjnsd en verkaveld 

door de vlaamse gravinnen. Daarna is gravin Margareta begonnen het 

moergebied van Sint Lameins dat aansluit bij de moer van het Sittt lans

hospitaal te Eeklo, te verkopen. De bodem van Sint Lameins was zeer rijk 

aan turf zodat een ware msh naar de turfgronden ontstond in het ambacht 

l\·1aldegem en aangrenzende gebieden. Te Sint Lameins moel. die l.urf
e:xploitatie begonnen zijn rond 1250. Voor het transport van de turf werd~:1 
verscheidene «leeden» gegraven te Sint Laureins. ln 1264 treffen we het 

Ser Jansleed voor de eerste maal in de bronnen aan, wamteer Jan vall 

l\1ont Sainl Eloy, clericus van de gravin. drie bunder en een half gemet 

moer verkoopt aan Boudewijn de Gheitre. Dit stuk moer paalt ten zuiden 

aan het Ser Jansleed en strekt zich uit tot aan de Mdfoyendam. (u). 
J(Jhan van Leffinghe, naar wie dat leed genoemd wordt, was een clericus 

van de gravin. en komt in de bronnen voor tussen 1240 en 1259. (1 5
). 

llij wordt beschouwd als de bedijker \ an 170 gemet polder tussen Aarden

burg en Lapscheure in de jaren 1236--1246. Cs). We mogen aannemen 

dar het Ser Jansleed op zijn initiatief werd gegraven. ln 1251 verl~ocht hij 

trouwens 10 hunder moer le W arhcm ( = Warmestraal) aan de Sint 

Andriesabdij van Brugge. ( 47
). Dil toont voldoende aan dat Jan van 

Leffinghe geïnteresseerd was in lucratieve bezigheden zoals het indijken 

van polders en het exploiteren van turf gronden. 

l-Iet heginpunt van het Ser Jansleed lag op de grens Kaprijke-Sint 

La ureins aan de l\-1oer straal en liep dan naast de Ser Jansleedstraat (nu 

( 11) Rijsel, Archiv es Nationales, B. I "161. I ste Cartulaire de Flandrcs fo 26 r" tEncore 

a vendu de par nous maistre Jehans. noslre clcrs dcvant clil, 3 bouniNs et demie 

mesure de nostrc moer ki jadis fu dou moer Oston de Conlrefcrr<·r, cheYalicr. ki 

gisent selonc I' esscu .Jehan de Lcffinghe viers micdi et sestent jusqucs a l\laroien

dam, a I3auduin ]p Cheitre. chnscun hounier pour I 12 p. de Ie monoie devant 

dite>. 

( 15) Eg. I. STRUBRE. Egidius van Rreedene, 11 .. -1270), grafelijk aml>lt•now· en stichter 

uan de abdij Sperma/ie, p. 75. 

(16) A. VERJ-IUl.ST. Middeleeuwse inpo/dering•m en bedijkingen van het Ïrcin. 

Tijdschrift van cle Vereniging voor r\ardrijbhmdige studies. XXVIII. t:--me 

p. 32-33. 

( 17) Riiksarchicf Brugge, oorkonde mPt blauw numme-r 7404. 
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Eerstestraal) naar de wijk Oooct Luizen Kerkhof (IR) te Sint Laureins. 

Vandaar richtte het Ser Jansleed zich widwestwaarts naar de Celiebrug 

waar het in de Lieve uitmondde. ( 1 ~}. 

Î' leer noordwaarts treffen we een tweede leed nl. het Vakeleed. Die 

waterloop liep over heel zijn lengte naast de Vakeweg. die een zeer oude 

weg is. liij vertrok aan het goed te Vake te [VIaldegem en liep oostwaarts 

naar Kaprijke toe. De Vakeweg wordt soms ook «via comitis» ge

noemd. (2°). In 1264 verkoopt Jan van tvlont Saint Eloy 71 bunder moer 

uit het moer van \Var hem. gelegen I ussen het Ser Jansleed en de Vake· 

weg aan verschillende personen. ( 21
}. I lel Vakeleed duikt slechts in 1282 

in de bronnen op, maar we menen toch dat het Vakeleed in dezelfde 

periode als het 5er .JansleE'd ontslaan is. ( 22
}. Het tracé van het Vake

leed dat door de Vakeweg werd bepaald, begon dus aan de J'V!oerslraal 

te Kaprijke. kruiste de parochie Sint Laureins en mondde op i'-1aldegerns 

grondgebied uit in de Lieve. 

Een derde voor de Eeklose watergang belangrijke waterloop is de 

J'vloerwalergang. Dr. Coltschalk vermoedt dat die watergang op het einde 

(lil} RiJksarchiPf G<'nl. Fonds ~laldcgcm nr 835. I_ andhoek van dr Vi,:rmatl'nwatN· 

gang, !4de hegin : <Dit begint noorlwest vandaer ancle suytsijde v2n sllcl'r 

Jansleet jegh!'ns Lijse kerckhof ande wesl<ijd<' van rle Moershooftwcch ende ml't

len noortsijde ande Schijnrkelsw(•ch> (r" ') 1 v 0 ). 

( 19} Dr. GOTTSCHALK !aal het Ser . lansleed in het luchtlPdig<' hang<'n op !.,aar 

kaartJe van de Eeklose walNgang. Zie 

/;jk Zeeuws-V laanclemn, Deel i. p. 

waltrgang blijkt echter dui<lelijk dat 

Janrover Tl isforische G<'ogra{ie t'oll \\' c>sl<'-

l!ii hel landhoek van d,.. Virrmat!'n

het Ser lansle<'d in rle Lievr uitmondde. 

Nu nog is de C<'liekNkwP!) Cf'n zeer brcdr lnndwPg. veel bwdN dan ,J~ nndNP 

landwegen te Sint Laureins, zodat er plaats gcnoPg wns voor l'<'n lnnrl- <'n Pf'n 

waterweg. 

(20} I I Pndrik van \ Varhem schPnkt in 130ó do lam waslinam quQm hahc·o intr·r viaP1 

qui Jicitur comilis scu vulgarilr·r viam rfc Vak<'n ('[ aqucdurt•Jm .lohflnni< ,Ie 

L"ffinghc a moro qui fuil quondam \\'illclmi ll"ld<'rops. oppi<lani de :\nf,,nhmg 

usquc ad Morshoeft~ aan de Duinenflbrlij. VAN I )E PUTTE. Cronim 1'1 Cor
tularium monasfc>rii cle Dunis, p. 646. 

(21} Rijsel. Archives Nationalcs, !st<' C11rlulaiw rle Flandr<' 11 1561 f0 26 r" : <Enrorc 

a maistre .fchan, noslrc clers vendu rl<' pnr nous ~issante Pt nnz<' bouniN< cfe nostre 

moer a tout Ie fons en unc picche ki gisent au mo<'r c'on npp.,J" lP moPr d" 

W<'rrem sour I cssPu c'on ilflfl"lc l'csscu ,l<'han dr f.pffingh<'. rlalc.• Ie yoir 1\k"t 

Pt s'cslent vers Ie Norl jusk<'s n t•ne voie c'on nppic!P Vak~w<'SO. Di<· tekst toont 

duidelijk aan dat hd mo<'r van \V arhcm zich ook ten noord<'n van ,j,. l.iPve 

uilstrc·kte <'n één romplex van turlj:~rond<'n vormrlP mPL lwt moer 'an Sinl l.amein<. 

(22) Dr. GOTrSCIIAI.K. o.c. p. 73. Graaf G<'wl)<lc sclwnkt vi<'r hund,•r morrgrond 

cgisanl enlrc Ie lrcd .fehan de I ,.ffinah<' <'L Ie VnkPicPd>. 
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van de twaalfde eeuw werd gegraven. ( 2 ~). De eerste vermelding van de 

l'1oerwatergang dateert echter slechts van 1287 toen een poorter van 

i\arctPnhmg 1/2 gemet grond schenkt aan heL Sint Janshospitaal <den 

ackere beosten den fvloerwaterghanghe». 24
). Zijn oorsprong ligt even ten 

Noorden van het dorp Sint Laureins en loopt dan westwaarts naar d~ 

stad Aardenburg om daar uit te monden in de oude Ede. 

In het begin van de tweede helft van de dertiende eeuw kunnen we 

dus een hele reeks «leeden» te Sint Lameins aanwijzen die werden ge

graven voor de turfexploitalie. Te Eeklo hebhen we dan de Noordwater

gang die door het graven van de Lieve van de Ede was afgesneden en 

waan·an de uilmonding in Gentse handen was. Bovendien bevindt zich 

op Eekloos grondgebied een dosserl vers R.odembourg» diP door het 

moer van het Sint .lanshospilaal loopt. We weten nu ook uit de reke

lJingen van het Sint Janshospitaal dat vanuil hun hofstede ten fvloere 

de moergronden uilgeturfd werden. Daar betrokken de broedPrs van Sint 

.lan een deel van de benodigde l urf voor het verwarmen van de hospitaal

gebouwen te Brugge. I-let vervoer van die turf geschiedde op platte schuiten 

via Aardenburg naar Brugge ( 25
) alhoewel de kortste vaarroute over de 

Noorclwalergang, de Lieve lot Damme en vandaar naar Brugge loopt. Er 

moel dus een dwingende reden voor het Sint .iallShospitaal beslaan hebben 

om een langere en moeilijkere weg voor de transport van hun turf te nemen. 

I )e enige aanvaardhare uitleg lijkt mij het nwnopolie van Gent on'r 

de Lieve Le zijn. \Vaarschijnlijk heeft Gent het vervoer van turf op de 

Lieve bemoeilijkt of helemaal niet toegelaten. 

In 1276 beschikte men over twee waterwegen naar Aardenburg van

uil het moergebied van Sint Lameins en aangrenzende moergronden : de 

oucle Lieve en dosseil vers l~odembourg». 1 )e oucle Lieve komt niet in 

aanmerking voor het ven·oer van de turf gewonnen op ten I\1oere, omdat 

d!e waterloop reeds tamelijk ver van het goed ten ]\ loere \'eJ.wijderd lag. 

DE- « F osseit vers l~oclemhourg» integendeel liep door het moer vnn het 

Sint .lanshospitaal zorlat de oplof.sing voor rle hanrl ligt rs). 

( 23) In I i 88 schonk filips van den Eizas aan cle abclij TN Dw•>t 1)0 gp:npl groncl 

alsook <'<'n strook grond van I 0 ro<',JI'n brf'f'f! om f'r <'Pn w<'g Pn <'<'n wat.•rf.!an~ 

aan t" leggPn. Dr. GOTTSCIIr'\I.K. o.c. p. 3~1. 

( 2.J 1 Ik COTTSCIJ.\l.K. o.c. p. 73. 

('?5) Ar. SJJIB rekening 127ó ·d<' turhonibus vPhPnclis de .\nl<'nhorl: usquf' Bruga< 

27 p. 6 s. Item de J'vloro usqne .\rdenborh 21 p. 

(2ó) G. JJ,mpens mPPnl dal de turf uit Eeklo via de oude Lieve naar :\ard,.nhurl! werd 

gPbracht. I-J,.t bPstaan van ecu • fosscit vers Roclenhourg> mankt een tlcrgf'liik<' 

veronderstelling overbodig. Zie daarover · G. JlllvJPE:--JS. /1<'1 ~inl (on<fwsri/oo/ 

Ie llrupgc• (vóór 1 IHR-1)50) LP!l\'f'n 19%. lic. thesis, p. I:!S-!2<). 
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liET ONTST/\:\N \'A:'\ PE EEKLOSE \\'/\TEI~G/\!\!G 

Uit het voorgaande wordt het nu sUlaan duidelijk dat het dosseit 

Yers l~odemhourg> moet vereenzelvigd .vorden met de Eeklose watergang. 

\\' e vinden de n«am «Eeklose watergang» voor het eerst n 1346. ( 27
). 

Uie naam dekt een complex geheel van heterogene waterlopen : som

Jnige stukken zijn oost-west gericht en andere noord-zuid. IJe verschillend~ 

stukken maken scherpe hoeken met elkaar en nergens zijn vloeiende rich · 

tingn~randeringen aanwezig. I lij verloont nergens de kenmerken Viln een 

natuurlijke \vaterloop. Een deel van het Ser Jansleed werd in de bedding 

opgenomen en het deel op Nederlands grondgebied is de l'1oenvalergang. 

l'len heeft dus kennelijk een verbinding tussen de Noordwalergang te 

Eeklo en de ::-.loerwate!gang te ~int Laureins lot stand gebracht. De aan

wezigheid van verschillende waterlopen. die voor het uitlurven van de 

moer van Sint Lameins gegraven waren. heeft de mogelijkheid voor een 

Yerbinding vergemakkelijkt. \'oor dit verbindingsb~naal heeft men een deel 

\'ul1 het Ser_ Jansleed opgenomen. l\-1en diende dus maar twee stukken te 

graven of misschien zelf maar wal te verbreden : het stuk Noordwatergang 

-- Ser Jansleed en het stuk Ser Jansleed - i'-1oerwatergang. De richting 

van het eerste stuk werd bepaald door de Maroyendam. Die dam bestond 

zeker reeds in 1264. \Ve mogen zelfs aannemen dat die dam in de eerste 

ht.lft van de dertiende eeuw werd aangelegd. ( 2R). De Eeklose watergang 

loopt naast de tvlaroyendam lol aan het Ser .Jansleed. 

liet zijn dus de gunstige omstandigheden en de wil van de stad Eeklo 

om een andere verbinding met de Ede te verkrijgen die cle Eeklose water

gang hebben doen ontstaan. Uit proces moet zich afgespeeld hehhen in 

het begin van de tweede helft van de dertiende eeuw na het graven van 

het Vakeleed en het Ser Jansleed en vóór 1274. liet is goed mogelijk dat 

•Ie stroeve houding van Genl in vcrhand met de Lieve dil in de hand heeft 

~ewerkl. Trouwens de keure van Eeklo waarborgde aan de Et:klonaars een 

.1 i he rum aquad uctum vPrsus l lee>. We aanzien de Eeklose walergang als 

een wisseloplossing voor hun uil\v<lleringsprohl<>mPn JHl het doorsnijden 

van de Noordwalergang rloor de Lieve. Die oplossing maakte hen opnieuw 

127) K. I>E FI.OlJ, Vvoonlen/wr'.~ urm rfc, Tnpo11ymi<', I>Pr·l 3. kolom fl81 : •nnrJ,.n 

Eclo,chr·n waler~ann (Cart. SI TRUJ)(), lanrl"n. f" 43 r"). 

(28) I .. STO( 'KMAN. I !am-IIJpollijm<'fl Ir- Aalt..r <'11 I<' t: .. klo, J\j,·knrf. jBnrgnng ·(,R 

nr. I I I I %7) p. ".i-11-342. 
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onafhankelijk van Gent. Belangrijke instellingen zoals het Sint lanshospi

taal hadden ook belang hij een dergelijke oplossing voor de exploitatie van 

hun turfgronden. (29
). 

Het vervoer van turf kan het begin zijn geweest van een beperkte 

scheepvaart op de Eeklose watergang. \ Ve vinden daarvan een echo in het 

befaamde tolreglement van Damme dat o.m. zegt dat «een looinare van 

Slepeldamme sa! ontfanghen van alrande dat bi scepen door sine speye 

vaert tardenboorch of te Eedo waert. ( 30
). Belangrijke en zware scheep

vrachten werden er op de Eeklose watergang niet vervoerd. In 1387 laat 

Filips van Bourgonclie een molen uit Sluis naar Eeklo overbrengen. Het 

vervoer gebeurt gedeeltelijk te water en gedeeltelijk over de weg. Te Sluis 

\Vorden de onderdelen van de molen op schip geladen en zo tot Pulsbroek 

gebracht. Daar laadt men alles over op wagens. ( 31
). Dit geeft wel de 

indruk dat zware scheepvrachten niet op de Eeklose watergang konden 

vuvoerd worrlen. Daarvoor was hij veel te bochtig en van te geringe 

diepte. 

In de loop van de veertiende eeuw zal de Eeklose watergang ver

breed worden. In 1332 begint men met twee stukken één roede le ver

breden : het gedeelte tussen de Noordwatergang en de Zijdelinge en een 

tweede gedeelte lussen de Zijdelinge en het Ser Jansleed. ( 32
). In 1351 

zet men de verbredingswerkzaarnheden verder ; het deel van het Ser Jans

leede dat in de Eeklose watergang is opgenomen. wordt driekwart roed~ 

breder. Hetzelfde gebeurt met een tweede stuk tussen het Ser Jansleed 

en Brieversweg. ( 33
). Tenslotte laat het waterschap Sint La ureins in 1374 

rlc Eeklose watergang tussen Sint La ureins en Aardenburg uitdiepen. ( 34
). 

( 29) Ze zullen tot : 317 gebruik maken van de Eeklose watergang voor het vr>rvoer 

van hun turf. Archii>f SJ! m. rek. 1317 <Van torven lc \"Oerne \ andcn moer.' 

van Eclo lote ArdPnburgh ende van .\rdf'nhurgh lot l1rugge 103 pond>. 

( 30) Men neemt over hd algemePn aan dat dit reglcment dalePrl van I ::!52. Volgms 

A VIAENE. ( l3ickorf. óliste Jaar. p. 289) zou dit Perder 1352 mot:>tPn zijn. Dit 

is goPd mogelijk want in 1252 lwstond er nog geen handel"•erkf'cr tussPn EPklo 

<'n Aarden burg. Te meN daar een rcgiPmPnl een repels vooraf heslaandf' toe

stand regelt. In 1296 bracht de tol van Aardenburg en Sicpeldamme 138 p. aan 

Je grafelijke schatkist op. De rekening leert ons echter niets ov!'r een eventuele 

scheepvaart naar F,,.k!o. Algemeen Rijksarchief. Rolrekeningen nr. 266. ConlC's don 

Tonlui d'Ardenhorg et de Sclepedam. 

(?i I) L. STOCK MAN. De grafelijke molens Ie Eeklo, Kaprijke en \\' oorsrhool ( 115:--

1456) Appeltjes vnn het J'vleeljf'slnnd. nr. 18 (1967) p. 223. 

(32) L. STOCKJ'vTAN. Over het ontslaan van de Eeklose watergang IWS<'ll r:cklo •'11 

Sin/ Laureins. Appeltjes van het Meetjesland. nr. 14 ( 1963) p. 157. 

(33) L. STOCKMAN. o.c. p. 157-158. 

(34) M.K.E. GOTTSCHr\LK. l-listorische geografie r'On weste/;jk Z<•erw•srh Vlaand<'

ren, Deel I. p. 147. 
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Die werken aan de Eeklose watergang kunnen in verband slaan met de 

scheepvaart of mel de turfontginning. Dit geldt echter in geen geval voor 

de turfwinning van het Sint Janshospitaal vanuit ten l\1oere, want in 134S 

verschijnt de laatste keer de post «van lorven van Eclo» in de rekc-

( 35). ningen. 

HET ONTSTAAN VAN DE WATERING VAN EEKLO 

De keure van Eeklo lag tamelijk ver van de zee en was niet onder

hevig aan overstromingen zoals hel polderland. Hun probleem was niet 

het weren van het water, maar wel de afvoer van het overtollig water. 

De noodzaak van een georganiseerde watering zal zich minder laten ge

voelen hebben. Nochtans klinkt de bezorgdheid voor de afvoer van het 

water reeds door in de keure van Eeklo van 1240. Dat er een georgani

seerde watering van Eeklo bestond vernemen we slechts in 1279 op een 

onrechtstreekse wijze uit de rekeningen van het Sint Janshospitaal : het 

betaalt 3 schelling watergeld aan Johannes de I\ Torweg he. ( '16
). 

\Vatergeld is de kenmerkende uildrukking voor het aanduiden van 

de bijdrage in de wateringkosten. In Johannes van :1'1orweghe vermoeden 

we een ontvanger van de watering van Eeklo. 

In 1281 vernemen we iets over de begrenzing van het gebied var1 

de watering van Eeklo, naar aanleiding van een betwisting over het waler

geld tussen Boekhou te aan de ene kant en Kaprijke, Lembeke en 'Vv' est

Eeklo aan de andere kant. ( 37
). In zijn scheidsrechterlijke beslissing be

paalt Graaf Gwijde van Oaropierre dat Kaprijke bij de watering van 

Boekhaute zal aansluiten en dal Lembeke in twee gebieden zal ingedeeld 

worden : de oostkant zal watergeld aan de watering van Boekhaute be

talen en de westkant zal bij de watering van Eeklo aansluiten. Die grens 

b de oostelijke grens van het waterschap Eeklo. 

(35) Archief SJI II3 rek. 1348-1349. \Ve kunnen nicl akkoord gaan me>t Dr. Gntt~chalk 

( p. 147) waar zij spreekt van c:>en vernieuwrle lurfontginningsaclivitr,il wm hel 
Sint-Jamhospitaal te Eeklo. W cl gaat het lurven door t<' Veld<'kt'ns vanuit hel 

goed te Altena. 

( 36) Archief SJI-111 r<'k 1279 : <.lohanni rle Morw<'ghe 3 s. de watNgh<'ldn ck morm 

L. Gilliodts-Van ~cvprc·n. hiNin nagevolwl door clngPnen die h,.m citNcn ~chrijft 

ten onrechte · .lohanni de l\1oringhe. l\1oerw<'g<' is nu no~ ""n hPslnanrlc wiJk te 

Adegcm. 1.. GliJ .101 H'S-VAN SEYEREN. Eworc rm mol .<ur l'frbpilnf ,..:;/ /eon 

l,a Flandrc VI (1R74-75) p. 21'i'J. 

(37) Rrjksarchicf G<'nl Ahdij Oost-Eeklo, oorkonde nr. 25. Zie Bij]agr> nr. 1. 
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De scheiding van de tvvee waterschappen hegint op de grens Kaprijke

Lembeke te Berenclaus ( = Bert•nklauwe () op de weg van Kaprijke naar 

Lemheke. De grens loopt zuidwaarts naar Kox. ( 38
). Van Kox gaat het 

dan naar het kerkhof van Lembeke en van daar naar het huis van den 

-r.priestere>.•. ( 3 ~ Y. Van de priesleragie loopt de scht>iding dan zuidwaarts 

lot aan heL «leed». Dit stuk grens is «de straete die van Lemheke is loopen

dt: naar Gent». volgens het landhoek van de Slependmnmewatering. ('10
). 

Dt: Leedestraat vormt dan de zuidelijke grens tot aan de Aveschootbeek 

en vanclaar richt ze zich opnieuw noordwaarts naar heL l\loer. ( 41
). Dit 

laatste stukje komt niet meer overeen rnel de scheiding zoals die in de 

zeventiende eeuw bestond. vermils dan de Leedestraat de zuidelijke gre11s 

blijft tot op het grondgebied van Eeklo. Normaal zou men de Antwerps~ 
heerweg als zuidelijke grens mogen verwachten rlaar die heerweg de 

waterscheiding is tussen het stroomgebied van de Burggravenstroom en 

de Slependammewalering. I )e Leedestraat ligt iets meer noordwaurls ma"l.r 

toch nog zeer dichthij de Antvverpse heerweg. 

Vv' e kunnen dus met grote zekerheid beweren dat in 1281 reeels een 

georganiseerd waterschap te Eeklo bestond : in 1276 is er een watergang 

naa; Aardenburg. het Sint .Janshospitaal betaalt watergeld in 12ï9 eli in 

1 '281 wordt de oostelijke grens van het waterschap afgebakend door de 

graaf. 

Over de organisatie zelf van het waterschap hebhen we nagenoeg 

geen inlichtingen uit die periode. Wel spreken de Eeklose stadsrekeningen 

van 145ó over «de slmismeesters ende clerc van den Noordwater

ganghe». {'12
}. Toen maakte de Noordwatergang reeds deel uit van de 

( 31') In het landhoek van de Sleepdammewatering vindt men een • CocxhourbtraPtkPn> 

vPrmeld in h"t viPrele heg in. Stadsarrhief Eeklo nr. 17' ~8. \"iNdo hPp,in < 00st 

h<"t Cocxhoucblraetk<·n. suyt de \'romhautstraf'te. west clc• Ketsphrouckstrade pn•J,_, 

noorl het CopyslraC'tLen>. Kox lag ,Jus op c!C' kruising van cl<' \'romh<nitstraal <n<"t 

de weg KaprijkP-L<'mbPle. 

( 39) Ik denk cl at wij dit huis van de pri<'ster met ,J<' huidig<' pastorie vnn om mNIP!id 

Z.E.!!. De \Vilde. pastoor t,, L<'mb"l:". mog••n vN<'<'nzPlvigm. 

( 40) StadsarchiC'f EPklo nr. 17' ~8 : et•r't" !,<'gin d" KNrkark<'r. 

( 41) Dit moer sloot ZPN waarschijn I ijl; ann Lij cl<' Oo>tmoer van Skiclingr-\\'anr<chool. 

zodat we hiN een uitgebrpirl moNgr·!,i,,,J mogen V<'ronderstcllrn. De ·ll.l huntiN 

woe,:te grond. gelP!)en tussen Lemhcke Pn S!C'iclingc, clic grnvin ~vl.trgarl'la !aal 

verkop<'n aan Jan, zoon van Evelharc·. rnoden in clie omgr•\'ing gl'zocht worclPn. 

Zie T. LUYKX. n~ wa/e/ijke financiële iH•s/uursinslellin!/C'Il UI Iw/ yrn/Pliik pnlri

monium in VloanJeren lijdens de r~gelinrJ Pon \.fargureiu f'(lfl lon.,!nnliiiOPI'/ 

(1244-1278) Brussd ICJ61 p. ï·l'>. VE1\l JA~D. KON. \'1. .. \CAD. BELGIF 

Klasse der L,.ttcrPn nr. 39. 

( 42) Algc>mecn Rijbarehief flrussel R<'k<'nknmer nr. ';~390 f"' 12 v". 
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Slependammewalering. maar hieruit blijkt loch dat de Noordwatering 0f 
\Vatering van Eeklo haar eigen sluismeesters en klerk behield voor haar 

gebied. Normaal stonden aan het hoofd van een waterschap twee sluis

lilPesters en een klerk-ontvanger, die een jaar in functie bleven. ( 4 .
1
). 

Bovendien waren de grote gelanden vertegenwoordigd in het dagelijks 

bestuur van het waterschap. ( 14
). De grote gelanden van de watering van 

Eeklo waren de abdij van Oost-Eeklo. de Lazarie van Gent. het Sint lans

hospitaal van Brugge en de heer van AveschooL ( 45
). Of die zich met 

het dagelijks besluur effectief bezig hielden, is alleen voor het Sint lans

hospilaal met zekerheid vast te stellen. In de rekeningen van dit hospitaal 

worden vanaf 1372 geregeld reiskosten genoteerd. die gemaakt zijn door 

de meester en broeder-bursier in verband met de watering van Eeklo en 

mei de sluis van Slepeldamme. ("' 6
). 'Vv'e denken dat die eerdPr late inte

resse van het Sint lanshospitaal voor de watering van Eeklo moet vetklaartl 

worden door de venvaarlozing van de sluis te Slepeldamme door de stild 

Aardenburg op het einde van de veertiende eeuw. Als grote gelande 

in de water;ng van Eeklo en in de watering van fvlaldegem waren ze bij-

7onder geïnteresseerd in de goede werking van de sluis van Slepcldam

me. ( 47
). In 1406 zond het hospitaal broeder Pieter Van den Hecke en 

Gervais de Vulre drie dagen naar Oudenaarde voor besprekingen over elP 

sluis te SlepPictamme met afgevaarctigcten van Eeklo en P.1alctegem. ( 4 q). 

(43) DH was het gr>val voor de Slcpendammewatering, die .Ie samenv•>cgin;: is van 

de waterschappen Eel:lo-Lemlwle en :"-!aldcgem. !vi.K.E. GOTTSCH,\LK. Hi~lo

risclle geografie van westelijk Zeeuwse·/, Vlaanderen, Deel 11. p. I 0. 

( 44) Het Sint Jamhospitaal en de abdij van TN Does! waren vcrlegenwoor•Ji~cl in lwl 

bestuur van de SlependammewalPring. \1 K.E. G()TTSCJIAI.K. o.c. p. !0. 

("di) Archief S.JIIB rr•k. 1371-72 f" 9 v0 : (Van I) clachvaNd<'n die de m<"PSIN Pnde 

ie ghPdaen hebben owJ,.r lP GJ,,.nl. tArdenburgh cwl<' tEeclo om der walNinghe 

wil!<' van Slepelclamme tussch"n die van :\rdenlnor~h ende <lie van Ecclo.> R~k. 

1372-1373 fo 11 r" : <Van dat Jic mecsl<·r lwc<' waNf le Ghent was om d<'r 

wat<"ringhe van Eeclo>. RPL 1387- I 388 [" 20 r" : . \' an dat wiJ warPn te Gll<'nl 

omrne cle watNingh<' van E<"clo <'nde van .'\Prt!Pnhurgh encl<' l<>r ~p•·ye van Slep<•l

darnme>. 

('i7) In 14ó7 l>f'talen ze het geschot nan 12"1 lamdr<'n lands in <lP wal<>rin~he van 

E<"cloo l<"r >luus van Sl<'rwlclamme> <"n • vnn 18-1 1!- 2 l;n,.n 'i r. lnncls i nel<' 

walcringhe van r-laldegi,Prn u:llwa\,•n•ndP IN <luus van Slcp<'l•lamnw>. Stnclsnr

chief Brugge XII-IR:" R<·k. 141)7-1468 fo on r". 

(48) Archief S.IIIB rek. 1-105-1401, r·· R4 v0 
: .ltPm van clal hroC'dcr PiPlPr Van <len 

I lecke was ghcsenl Ll\.udena•·nl<" mcl Gcn·ais .lc•n Vul re· noel di<' van !vlalclcghecm 

end<' clie van Eclo omme clc spey<· van ~lql<'ldammc•. rlaN<HTHIH' clri<' cl,,gJwn huul 

ghesijn, over clc>n rlacf. IR s. 5omma S1 ~.>. 
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I let Sint Janshospitaal was dus zeer actief betrokken bij de oprichting van 

de Slependammewatering die de waterschappen Eeklo-Lembeke en J'vlalde. 

gem zal overkoepelen. (49
). 

I-let waterschap Eeklo blijkt slechts in de veertiende eeuw zeer actief 

te worden. Want na 1279 duurt het nog tot 1307 vooraleer het Sint lans

hospitaal nog eens watergeld betaalt in de watering van Eeklo. ( 50
). 

Slechts vanaf 1342 vinden we geregeld uitgaven voor watergeld in 

Eeklo. ( 51
). Dit is eigenlijk wel wat abnormaal ! Een verklaring voor dit 

eigenaardig verschijnsel is misschien wel te vinden in het feit van de uit· 

bating van turfgronden te Sint Lameins en in het noorderlijk gedeelte 

Yan Eeklo. De deeden» ten Noorden van Eeklo waren natuurlijk zeer 

belangrijk voor het turftransporl. zodat de belanghebbenden zeif voor het 

onderhoud van de Eeklose watergang kunnen gezorgd hebben. Rond 1350 

vermindert echter de turfontginning in het moer van Sint Lameins zodat de 

zorg voor het onderhoud van de watergang meer en meer drukte op het 

waterschap van Eeklo. ( 52
). Wat er ook van zij we stellen vast dat er 

vóór 1346 slechts in 1329 en 1332 een belangrijk watergeld dic::nde be

taald te worden. ( 53
). We menen dat dit hoog bedrag in verband mag 

gebracht worden met de verbreding van de Eeklose watergang tussen de 

Noordwatergang en het Ser Jansleede in 1332. ( 54
). Negentien jaar later 

in 1351 gaan de verbredingswerken verder : een deel van het Ser Jans

leed wordt verbreed tot aan de brug bij de molen en clan noordwaarts 

lol aan de Brieversweg. ( 55
). De watering van Eeklo heeft. althans vol

gens de rekenmgen van het Sint Janshospitaal. slechts in de tweede helft 

van de veerlien(le eeuw belangrijke uitgaven gedaan. ( 56
). 

( 49) Dr. Gattschalk sprecld. over drie waterschappen · EPklo, L .. mh<'kc m i'lalrl<'g<'m. 

Dat is onjuist want Eel:lo vormde met "'"stelijke rleel v«n I .emb!'kc slechts <'<'Tl 

waterschap. J'v!K.E. GOTTSCJI.<\LK. o.c p. 1o. 
(50) Archief SJHB rek. 130ï : <Vancl<'n :--Jocrc te Eclo van w«lerghancglwl<le <'Tl VilTl 

andren cos te 14 p. ï s. 4 d.>. 

( 51 ) Zie bijlage IJ. 

(52) De ontvangst <van torven van Eclo> valt van 84 pond in 134S tot ·i Jl· 4 s. in 

1348, om daarna h<'ll'maal te verdwijrwn. 

(53) In 1329 : 4 p. 13 s. en in 1332 · ï p. 8 s. 9 1/2 d. 

(54) L. STOCKMAN. Over het ontslaan pan cle Eek/ose rr•aternnng lussen l~ek!n en 

Sint Laurein!l, Appeltjes van het l\1ccl.jc~land. XIV ( 1963) p. I 'iï. 

(53) L. STOCKMAN. lhidem p. 157-t:.s. 
( 56) In 1374 verteerden de meesi.Pr en hroc·dN-bursiN 39 s. <Vflrl<ldt wi tE ... rlo waren 

om rekcninghe te hebbene van der watNingh<'>. Archief S.ll 111 Rek. 13ï3-1374 

fo 10 v0
• 
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In 1-101 worden al de gronden van het Sint Janshospilaal, gelegen 

hiimen de watering van Eeklo. opgemeten. zodat het watergeschot van dat 

jaar af per gemet in de rekening wordt genoteerd. ( 57
). Voor de drie 

eerste jaren van de vijftiende eeuw bedraagt heL watergeld 1 s. per gemet 

en stijgt dan in 1406 tot 2 s. per gemet. ( 58
). 

De talrijke reizen die de broeders van het Sint .lanshospilaal maken 

in het begin van die eeuw. naar Sicpeldamme en naar Eeklo. slaan onge

twijfeld in verband met de oprichting van de Slepeldammewatering door 

hertog Jan zonder Vrees. Dit waterschap werd gecreëerd omdat de 

stad Aardenhurg, ingevolge haar economisch verval. niet meer kon instaan 

voor het onderhoud van de Ede en de sluis te Slepeldamme. ( 5 !'). Die 

sluis kwam dan onder het gemeenschappelijk beheer van de waterschappen 

Eeklo-Lembeke en Maldegem. 

Door de oprichting van de Slependammewatering werd de watering 

van Eeklo opgeslorpt in een groter geheel, zodat \'an die datum af de ge

schiedenis van die watering samenvalt met die van de Slependammewale

ring. 

BESLUIT 

Reeds in de keure van Eeklo gaf de graaf var: Vlaanderen de Eeklo

naars het recht op vrije afvoer van hun overtollig water. Die afvoer ge

schiedde tot aan het graven van de Lieve via de Noordwalergang en de 

Ede. Door het graven van de Lieve werd die vcrbinding \·erbroken en 

hebben de Eeklonaren een nieuwe verbinding met Aardenburg Lot stand 

gebracht via het dosseit vers Rodembourg». later de Eeklose watergang 

genoemd. Die nieuwe verbinding kon gemakkelijk tot stand komen door de 

(57) Archief SJBI I rek. 1400-1401 f" 71 v" : <Item van dut 1'-lichkl ende ie waren 

eene weke lanc tEP.cloo omme te doen metene u! tlancl dat gheleghcn es hinnrn 

der wutcringhe van Eecloo to<'lwhoorend<' d<'n voors. godshuse~. I )ie oppNvlakte 

bedroeg dan 3ól5 g<'met. Tijdens clc volgende jaren b<'taalt het hospil üal PchtN 

steeds voor 452 gemet land. 

(58) Archief SJI m n·k. 1405-1406 [o 84 r" : Item van dat hroeder !'ieler van clen 

Hecke ende ie waren ter wuteringhe ter kucrc van Slepeldnmme~. 

(5<J) M.K.E. GOTTSCIIALK. llislorischc geogrn/ie Pan Wcste/ij/~ Zc!'uwsch Vlaan

deren, Deel 11. p. 10. 
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;:,anwezigheid van talrijke «leeden» die gegraven waren voor de Lurfex

ploilatie. Vanaf 1279 vinden we sporen van een georganiseerd waterschap. 

Het Sinl lanshospitaal hetaalt watergeld en de oostel;jke grens van de 

W'atering van Eeklo wordt door de graaf vastgelegd. Door die regeling 

kwam het westelijk deel van Lembeke bij de watering van Eeklo. 

liet waterschap Eeklo werd sleehls zeer actief in de loop van de 

tweede helft van de veertiende eeuw. De wrbinding met de Tvioerwater

gang werd uilgediept en verbreed. Üp het einde van de veertiende eeuw 

blijken de watering van Eeklo en de grote gelanden zich ten zeerste be

kommerd te hebben om de sluis le Slepeldamme. De creatie van de 

Slependammewaterin'6 in 1406 sluit de periode van volledige zelfstandig· 

hE:id van het Eekloos waterschap af. I iel krijgt samen met het waierschap 

van f\1aldegem bevoegdheid over de sluis te Slepeldamme. 

L. STOCK!'-1AN 

190 



BIJLAGE I 

Graaf Gwijde van Vlaanderen beslecht een geschil lussen die van 

Bouchoule aan de ene kant en die van Kaprijke, Lembeke Cll '0/ est-Eeklo 

aar, de andere kant betreffende de wateringen en de sluizen. I-lij bepaalt 

l.oeveel it:>ctere parochie per gemet zal betalen. De parochie Kaprijke zal 

Letalen in de watering van Bouchoute en de parochie Lemht:ke wordt in 

twee delen gesplitst. de oostelijke helft zal bijdragen in de watering van 

Bouchoule, de westelijke helft konit onder de watering van Eeklo . 

. -\.) Rijksarchief Gent Fonds Abdij Oost-Eeklo nr. 25 

B) Vlaamse vertaling met een vidimus van Graaf Loclewijk VUll Nevers. 

Gepubliceerd door E. NEELEMANS, Geschieclenis von Eecloo, Deel 

I. 251-252. 

Nous Guis, cuens de Flandres el marchis de Namur, faisons savoir 

a lous ke, èomme uns debas fust enlre nos gens de Bouchoute, d'une 

part. el r:os gens de Caprik, de Lembieke et de \VestE.do, d'autre part 

d'endroit lor watringhes et lor excluses et les deus parties se meissent 

wur nous clou dit debat el eussenl en couvent a lenir çou ke nous en 

ordeneriernes et diriemes, de haut el de bas, nous, selonc ce ke nous avons 

enquis dou diL debat, disons et ordenons en tel maniere : ke toute li lerre 

ki gist en Ie profe de Caprik puiera aulanl et nient plus pour ciunc me

sores de terre au cousl des watringhes el des exduses ke cii de Bouchoule 

feront pour une mesure de lor meiileur terre ; et cil de Lembeke d' une 

voie b vient de Capric el va viers Lembeke, ,.......... el coumence à Berenclaus 

et va par devers zut dusques a Kox et de Kox dusques a l'altre de Lem

beke el de cel atlre dusques devant Ie maison Ie priestre et de Ie maison 

lt> prieslre deviers Ie zut dusques a Ie liet et de illuec par deviers 

west dusques a I-lavescothiek el de illuec par deviers zut dusques 

>.~u Mour, ,.......... pour toule Ie terre ki gist enlre ces lius deseure dis, au 

leis deviers Bouchoute, paieront aulant en nienl pi us au coust de ( ~) 
watringhes el des excluses devant diltes pour wil mesures de terre ke cil 
de Rouchoute f eronl pour une mesure de terre. Et disons encore et or

den ons ke [(mles les fois k'il couvenra cous faire as watringhe~ et as ex

dusE's dt~dens Ie meslier de Bouchoute, cil de Bouchoute le doivent laissicr 

~avoir u ceaus de Caprik el de Lembieke. Et cil de Capric i doivent en

voier un homme el cil de Lcmheke un autre pour enlendre au cousl ke 

on fera walregans el as excluses, avoec de Bouchoute. Et s'il i a debat clou 

cous.l assir el mellre. nous i devons metlre tm hornme ki de par nous ex

darm Ie debat el ordenera çou kc cascunc parlie devra paier. Et disons 
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t1usi ke cil de Bouchoule doivenl faire fouir Ie walregan ki va de Caprik 

vers Ie granl watregan, deus eens verghes hors dou meslier de Caprik ctu 

conmun cousl des deux parties. Et doil eslre li walregans leis quatorze 

piés. Et se cil de Bouchoute ne Ie voelent faire. cil de Caprik Ie puent 

faire et rabalre Ie coust dou premier cousl k'il devront metlre as excluses 

et as walregans. Et Ie somplus ki demorra a fouir dou dit watregan ki 

nntet de Caprik dusques au grant walregan, ei! Ie doivent fair fouir a leur 

coust. ki autrefois I' ont fait. Et au tel disons nous ke cil de Bouchoute doi

venl faire do u watregan ki vienl de Lembeke. Et s 'il ne Ie voelent faire, 

til de Lembeke Ie puent faire et rabatre le coust k'il i metlront dou pre

mier cousl k'il devront mellre as watregans et as excluses. Et disons encore 

ke, quele eure k 'il i ara fais cous as walregans et as exduses et il sera 

terminé combien cascune partie devera paier, ke cil de Capricke et de 

LPmbeke paient çou k'il devronl au jour ki assis i sera. Et s'il ne Ie font. 

nous, par no seignerie, sans aulre jugement, les devons conslraindre a 

paier en tel maniere ke cil de Bouchoute n'i aronl damage pour leur faute. 

Et disons encore ke cil de Bouchoute doivent savoir le grandeur de Ie 

terre de Caprik et de Lembeke ki avoec eaus paiera cous as watregans et 

as excluses, si comme dit est. Et ei'! de Caprik el de Lembeke doivent 

ausi savoir Ie grandeur de Ie terre de Bouchoule avoec cui il paieront cous 

des watregans et des exduses, si comme deseure est devisé. Et disons 

aussi ke cil de W esteclo et de Lemheke ki ont lerre hors des bonnes de Ie 

voie deseure dite par deviers west. deivent mener leur walringhe sans Ie 

damage et Ie coust de ceaus de Caprik, de Lemheke et de Bouchoule ki 
ont lor walringhe deviers Bouchoule. Et parmi taules ces ordenanc~s 
c!eseure elites, tous debas ki fu pour les watringhes enlre les deus parties 

est mors et anienlis. Et se aucune cose a a amender en taules ces coses 

deuseur dittes, nous Ie retenons en no dit. Ce fu fail a \Vinendale, l'an de 

l'incarnation Noslre Seigneur Jhésu Christ mil deus eens quatre vins et 

un, Ie venred i après Ie T oussains. 

NOTA. ,....._. d'endroit = betreffende; soi metre sour = zich wenden tot; 

avoir en couvenl = beloofd hebben ; de haut et de bas = in alles ; 

coust = kost : deviers = naar : altre = kerkhof of kerkportaal : 

dusques = tol aan: illuec = daar: leis = zijde, kant: assir = be

palen ; cous = meerv. coust: exdarra = zal ophelderen ; leit = 
breed : terminer = vaststellen : bonnes = hornes : damage = dom

mage : nous Ie retenons en no dit = we behouden het voor aan onze 

rechtspraak. 

De tekstuitgave van bijlage I en de verklarende woordenlijst zijn van 

de hand van drs. Willy Van lloecke. lic. in de romaanse filologie. 
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BULACE IJ 

\Vatergeld betaald door het Sint Janshospilaal in de watering van Eeklo 

1279 Johanni de Morweghe 3 s. de waterghelde de tvloro 
1307 Vanden l'vioere te Eclo van waterghancghelde ende van andren 

coste 14 p. 7 s. 4 d. 
vóór 131 1 In Edo van waterganghe ende van waterghelde 1 I p. 9 s. 6 cl. 
1318 40 s. 

4 p. 13 s. 
7 p. 8 s. 9 ~ 

1329 
1332 
1342 
1343 
1346 
1350 
1352 
1356 
1357 
1358 
1361 
î363 
1364 
1366 
1368 
1370 

43 s. 7 d. 
34 ~ s. 

18 p. 
15 p. 4 s. 2 d. 
9 p. 

15 p. 6 s. 
39 p. 15 s. 
19 p. 17 s. 6 d. 
3 p: 19 s. 
4 p. 5 s. 6 d. 

11 p. 12 s. 
5 p. 16 s. 
6 p. 6 s. 

18 s. 
1373 4 s. 
1375 13 s. 
1388 25 p. 14 s. 8 cl. 
1389 36 p. 
1391 15 p. 
1393 5 p. 
1396 6 p. 

cl. 

1401 18 p. 6 s. (voor 366 gemPt, elk gemet 12 cl.) 
1402 22 p. 12 s. (voor 452 gemet. elk gemet 12 cl .. Pieter Gheeracrds 

als ontvanger vermeld). 
1403 22 p. 12 s. (voor 452 gemet, elk gemel 12 cl.) 
1404 30 p. 2 s. 8 d. (voor 452 gemet, elk gemet 16 cl.) 
1406 45 p. 2 s. (voor 452 gemet. elk gemet 2 s.) 
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GENT IN DE XIV" EN DE XVe EEU\V 

GELOOF EN DEVOTIE. 

KERK EN VOLK 

In de XIV" als in de XVt eeuw was de Gentse samenleving sterk 

beïnvloed door de christelijke moraal en door een bepaalde godsvrucht 

die onder verschillende vormen en in verschillende omstandigheden tot 

uiting kwamen. 

l-Iet voorbeeld kwam van hogerhand. van de Gentse magistraat die 

nief.s onverlet liet om met de kerk het christen geloof te onderhouden en 

Ie beschermen. Het sterke godsvertrouwen en de trouw aan de kerk. onder

streept in een bul van paus Martin V. ( 1 ) vond zijn felle weerkaatsing 

in het dagelijks leven van de stad. Alle dagen werd op het schepenhuis ( 2 ) 

in een der twee kapellen door F reremineuren, Jacobijnen of Augustijnen 

de mis gelezen ( 3 ) en dit was ook het geval in de kapel van het Graven

steen. ('1 ). Bij hun aanstelling zwoeren de schepenen op het St. Biasins

kruis in de St. .lanskerk. de hoofdmannen «LLp haren heed» terwijl de 

baljuw of zijn vertegenwoordiger plechtig zwoer de heilighe kercke in 

rechte te haudene». ( 5 ). In rechtszittingen en bij terechtstellingen in de 

~evangenis of op de Vrijdagmarkt. het VeerlepJein of waar ook. kwamen 

~eestelijken voor velen een laatste troost brengen alsook vergiffenis 

I 1) de ST. GENOIS. lnv. 192. 

( 2) De tf'rm stadhuis eerst vermeld in 1 •159. FR !S. /logboek I I 1 t:C 

(3) N. DE PAU\V. Rek. lil. 415 : J. VLJYLSTEKE. Rek. F. V. Art. lb. 

De schepenen bedachten tevem bq>aalde kloosters als !wt \.;[. -Cinraklooster en 

de vier Gentse <ordinen> met geld voor het lezen van lwpealde missPn zo 

bv. de IJ. Geestmis. VUYLSTEKE. RPk. r. V.A. 16. Zo schonken ze wijn op 

de dag <van harer wijhinghem (wijding) of kwamen lu,;scn in de kosl<'n nandN 

capitlen> ib. 

( -1) f. DE POTTER. Peut Cart. 65. 

(5) J. VUYLSTEKE. Rek. I 319 en 332: FRIS. Dagbm·k I lf>Q-165. 
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Yan hun zonden. ( 6 ). De christelijke moraal deed zich vomal sterk gel

den in de rechtspraktijk. Ontelbaar waren diegenen die wegens een of 

ander misdrijf op bedeYaarl werden gezonden of lol een open biecht van 

schuldbewustzijn in een of andere kerk werden verplicht. ( 7 ). Boelegelel 

'' erd aan Gentse kerken verleend. ( s). Ook inzake politiek was er te 

Gent een samenwerking tussen de geestelijkheid, inzonderheid de lagere, 

en de magistraat die niet tevergeefs een beroep deed op de clerus om haar 

politiek te dienen. ( s). Abten, pastoors, broeders en monniken werden 

tie stad uitgezonden om met een tegenpartij. hetzij vorst of andere steden, 

over verzoening of vrede te onderhandelen. ( 10
). In 1401 predikten de 

pastoors Yan de Gentse kerken dat de Gentse «privileges en vrijheden» 

bedreigd werden. ( 11
). Geestelijken waren trouwens als klerken, secreta.

rissen en pensionarissen in stadsdienst opgenomen en speelden er een in

doedrijke rol. e2
). 

In tijd van oorlog of van troebelen hadden de Gentse leiders geeste

lijken te hunner beschikking. Zij trokken met de Gentse milities mee «ter 

uutfaert». hrelden in het leger predikingen en lazen de mis. ( 1 ~). In 1339, 

toen het Gentse leger uilrukte naar Kamerijk tegen de Fransen, deed Jacob 

Yan Artevelde en de Gentse magistraat aalmoezen uitdelen in alle hospi

talen van Gent omdat men er zou hielden «over de ghoede liede va01 

Chend ghemeenlike::.. ( 14
}. Toen Filip van Artevelde le Gent in 1382 

amt de macht kwam deed hij gebieden dat «al deghuene die te Ghendt 

( tJ) V. FRIS. Uagboek I 150 nota -1. 135-188. Een ter dood veroordeelde kreeg Pen 

biechtvader. ih. 188. Zie ook Kronijk v. Vl. 117 en FRIS. Dagboek 11 17. 

(7) S.A.G. Zoendincb. 1378-79 fol. 7 ; 1435-36 fol. 16. Er waren le Gent 250 steden 
en vlekk.·n aangeduid waarnaarloc op verplichte l)('devailfltocht •vN<I gP?onden. 

S.A.G. \VittPnhoec C fol. 10. 

(8) SAG. JBK 1384-87 fol. r.. 
(9) Zie P. ROGGJJÉ. ()., rol van Je kNk in Vlaandpn•n l1irlens het bewind vart 

.lacoh van ;\rteveld.. in <V /wmden•n Pil /1e/ zeve11jano /".f..;,[ l'OII /. \'. A . .> 

p. 89 ( lwe<·riP rlruk). 
lto) Zo hv. in 1348. I>EPAU\V. R,.k. 111 307-30tl: I·'RIS. l>aoboek I il>fl De 

magi~traal liet vNgadPring<'n van cl .. l:en <·n parochiP[Hl!Wil IH'treff,.nde Je kerkhnn 
door gewappnrl<· !i,.,Jcn b .. ~dwrm<'n. DEPAU\V. l<<'k. I 4•14 · geest,.Jiik<'n b<·
wez<'n cl,. ~ta<l nog anclerP <ltPn>l<'ll. I >EP/\ U\\'. ({,.k_ I 421 : FRIS nor;[, 11 22. 

( 11) R.A.Brus.«·l. Chnrl. ,(pr l!liiV<'n 1-1 lOR fol. fJtl. 

( 12) P. ROGGllf~. G"nlse klerk<'"· 
(13) N. DE PAUW. Rek. I 473 <·n llaljuwrek. p. 105: S.A.G . .lf:\K 1411-12 lol. 2YO. 

(14) f'\. DE PAUW. R .. k. I 501. 
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walere ende weede namen dat elc zouden doen maken een witte mouwe 

ende darup «Helpt God». ( 15
). 

Bij de grote jaarlijkse ommegangen, zo naar 0. L. Vr. van Doornijk of 

met de fiertel van St. Lieven naar Houtem. trokken schepenen mee op 

bedevaart. ( 16
). De magistraal beval zelfs meermaals een «generale pro

cessie» om de vrede te verkrijgen Lussen de stad en de vorst, wat o.m. in 

1452 geschiedde. In 1478 moest iedereen «ter kercken» gaan om te bidden 

voor de vorst die tegen «zijne vijanden» streed en in 1487 moesten alle 

Houwen en kinderen, blootshoofd en barrevoets, gaan in de processie van 

het H. Sacrament terwille van de stad die vocht tegen «de fauleurs van 

den payse». e7
). Met alle macht heeft de Gentse magistraat elke af

wijking van het geloof of wat tegen de christelijke moraal indmisle be

streden. Wie «quade worden» sprak over de geestelijken werd gearre

steerd. ( 18
). Een Gentenaar. die een zuster van hel St. lanshuis had 

beledigd, werd op pelgrimage gezonden en beboet. ( 19
). Gentenaars 

werden voor een jaar verbannen omdat ze verzuimd hadden het officie 

van het H Sacrament bij te wonen ( 20
) of op pelgrimage gestuurd wegens 

het lezen van een boek strijdig met het geloof. ( 21
). Wie, dronken of 

niet, blasfemeerde, vloekte legen God, de H. Tvlaagd of andere heiligen 

~met uutghesoghte eede» werd in het pellorijn gesteld, de tong doorsloken 

en nadien in 's ammans op water en brood gezet gedurende een maand. 

Rij herhaling werd de tong van de vloeker «ghesplet» en kon hij nog 

zwaarder gestraft worden. Kinderen beneden de 15 jaar die «quade eede» 

zwoeren werden op straat gegeseld. (2 2
). 

Maar niet alleen de Gentse rnagistraat maar ook de gehele Genlse 

gemeenschap onderging de invloed van de kerk en van de godsdienst. 

( 15) N. DE PAUW, Raljuwsrek. p. 31. Jacob Van Artevelde beval zijn hijgers ook 
te biecht te gaan. FROISSART, Chron. 11 203. De Gentse leiders warrn vrome 
heden. Frans Ackerman werd vrrmoord to(>n hij uit Je 0.-L.-Vrouw-kerk tt• 

St.-Pieters kwam. Een hoofdman uit de XVe eeuw zat in de kerk toen het legN 
uittrok. FRIS. Dagbuek 11 17: FROISSART o.c. X 445-447. 

( 16) Mcmorieb. stad Gent 276 : VUYLSTEKE. Rek. F. V. A. 373-416 : DE PAUW. 
Rek. I 421-431 (abt v. St.-Pieters) IJ 71. 

(17) Kronijk v. Vlaancleren van 580 tot 1467 Gent 1839 I 128; S.AG. R.,k. !479-80 

fol. 106 en Rek. 1487-88. De stad deed ook zielmissen lezen voor Gentse ge
sneuvelden. DE PAUW. Rek. I 48 (Frcremineurcn). 

(18) N. DE PAUW, Rek. ll 206 (Jacobijncn) : fRIS. Daglwek IJ 12. 

(19) <scofierlike wordemo had gesproken. S.A.G. JBK J.-106-07 fol. 62 v0
• 

(20) M. DESPLANQUE. lnv. 11 44. 

(21) P. FREDERICQ, Corpus document 11 142. 

(22) S.A.G. Register B B fol. 16 (voorgeboden). 
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Op het parochieleven was het administratieve. burgerlijke, militaire en 

sociale bestaan der Gentenaars grolendeels afgestemd. Doop. huwelijk en 

dood werden geacteerd in de kerken. In lijd van troebelen en van oorlog 

trok het leger uit per parochies. ( 2:
1
). De hoofdmannen werden per paro

chie gekozen. ( 2 '
1
). Het weversgeld. een boetetaxe gelegd op de wevers 

m de weversknapen werd geïnd per parochie. ( 25
). Oe «conincstavelien» 

of legereenheden werden gemaakt «in alle prochien» (2 6
) en ook de 

wapenschomving op de Vrijdagmarkt geschiedde per parochie. Het was 

ook per parochie dat bepaalde Gentenaars «geset waren haer geit te 

ghevene» ( 2 ;) en dat. in lijden van nood. door bepaalde lieden. elk in 

zijn parochie. het schaarse koren werd gezocht. ( 28
). De « kerkroep» of 

de bepalingen der stedelijke verpachtingen werden eveneens uitgeroepen 

door vinders in de kosterijen. ( 29
). Heel de liefdadigheid uit die eeuwen 

was geconcentreerd in elke parochie waar een Taf el of Dis van de H. 

Geest bestond. gespijsd door giften en legaleringen ten voordele van de 

armen en behoeftigen. ( 30
). En in alle kerken werden de brieven uilge

hangen nan den tolne van der port... omme te wetene wat de liede schul

digh es. eI). Geen Gents ambacht. geen gilde was toen denkbaar zonder 

een geestelijk leider. zonder een patroon. zonder een kapel in een of 

andere kerk. zonder missPn. ( 32
). Dat gold de hakkers, de houthrekers. 

(23) N. DE PAUW. Froissarts ChmniJk" van V/nenrlf'rc•n p. ~G-11-13 ; FRIS. /)ag

boek 11 47. 

(24) V. FRIS. Uagboek 11 15-37; P. ROGCJJ(.:. lf<•t eerste betl'ir,rf rf,..r Genl<e 

hoofdmannen 17 : DE PAUW. RPk. 111 79. 

(25) De vijf parochies van de sla<l waren loPn : St.-.lan. Sl.-1' lichiei. St.-.lacob. 
St.-Niklaas Pn 0.-L.-Vrouwkerk van St.-Pielers. Zie VUYI.STEKE. HA. 11 682. 

In de xv" eeuw worden St.-MaartPn [(' AkkPrgPm Pil "" J I. KNsl meermaal< 
vermP!d 

t2fi) N. DE PAUW. R. 1213. In clc onder als ovPrcoslPrien. Chron. v. Vl. 131. 

(27) ib. R. 111 165-285. Geprest werden tot lenen. 
I 2~) ib. R. ll 244-245. 

(29) V. FRIS. Dooboe~ ll 90 ; Zie ook DIERICX. _l'vfemoir·", ville Gan,/ ll 237. 

Er waren ook in d" kerken <drie Zondacchs roupen > LPlrpffpnclP ''" verkoop 
van huizen. S.A.G. JBK 131>1i fol. 4. 

( 3()) G<'nt, Archief St.-Jacoh>kerk l l. GPest 1 sl<' doos ll. Geestdis van St.-Jan, 
St.-Niklaas. St.-MiehieL St.-.laeol,. 0.-L.-VrouwkPrk van St.-Pieler• en IJ. Kc>rsl. 1h. 

( 31 ) J. VUYLSTEKE. R<·k. I 12r,. 

(32) Sommige omf,aehl"n als van cl" WPVNS, <Ie schipp<>rs "· a. ha<l<len ei~<'ll l!mlshuis 
vaak met infirmPrie. S.A.G. JBK 137fJ fol. 2 ; 13t>CJ fol. 40. 
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d<' smeden ( 33
), enz. Iu sommige ambachten als deze van de tapijlwevers 

was de wever. die in de kerkban lag, niet toegelaten verder zijn ambacht 

uit Ie oefenen. Ook de gilden zoals de « Fonleyne» of «broulerschap» 

van der rhelorique» had als patroon «de almoghende Drievoudichede:. en 

haar kapel «,·an der Triniteyt» in de St. Niklaaskerk. ('14
). Bij de Fontei

niers gold o.m. tevens de verplichting de uitvaart van een lid Lij le wo

nen. ( 35
). Zoals de «fonleine» had ook de voetbooggilde van St. 

.:oris (3 6
) haar kapelaan en haar kapel aan de Koornmarkt. 1'-lanr naast de 

<tmbachten en neringen. de rederijkerskamers en schutiersgilden bestonelen 

er Ie Gent ontelbare confreries verhonden aan een of anderé kerk. Zo 

waren er de confreries. die van binnen en die van builen, van St. Lieven 

Gp het St. Bnafsdorp, broederschap waarvan de leden zich in de eerste 

plaats de verplichting oplegden de flertel van St. Lie\'(~11 alle jaren le 

dragen of te begeleiden naar St. Lievens-Houtem. ( 37
). In de St. Niklaas

kerk was er de broederschap van St. 1'1argriete speciaal voor d~~ beiaardiers. 

confrerie die echter ook vrouwen toeliet. ( 38
). In de St. Jacabskerk rle 

gilde van St. Barbara met eigen kapel. ( ~ 9 ). De confrerie vall St. Lazarus 

hiJ de J'vlinorielen ( 10
). de gildebroers van de Zilveren Berg aan de Nieuw

brug-. ("11 
). Bij de t\uguslijnen had men de confreries van 0. L. V. «ten 

( 33) Zo hadden de hakkm hun kapelaan. hun kapel SentP Aubecrts in de St. .lans kerk 

waar miSSPO wNrlen gezongen op kosten van de nering. S.A.G. JI1K 1438-S'l 

fol. /(,. De houtbrekers hadd<'n in St.-.lacohs een St.-Katelijn<'kapt•l m<'l glas

v<'nstcr; waarin hPt amhachtswapen was vcrw('rkt. S.A.G. JBK 1-416 fol. 46. 

In d(' Munte het St.-Eioyhospitaal <'0 kapPI voor elP smeden. ib. 13R4 fol. 3"i : 

1433 fol. 69. 

(34) S.A.G . .111K 1448-40 fol. 78. 1·. DE POTTER. G"nt. \'11. II..J-115. 

( 3'i) ib. Vloeken en praat O\'N vrouw<"n was uil den boze ! i!.. 

(36) Eerste vermelrling van dit gild<' ofschoon het ongetwijf('ld W<'ds vroc'~N hestond 

JateNt van het schepPnjaar 131-l 15. \'LJYLSTEKE. Rel:. I 8ó. Er was ook 

rle St.-Sebastiaansgilde voor boogschuttPrs. S.A.G. JBK 1437 fol. 81 : I..JIA fol. :-3. 

En de St.-1\ntoonsgilde voor haakhussrhut!Ns. S./\.G. RPg. I. L fol. It> i l..J8t<). 

Er wa> rPPds in 1325-26 sprake vun handboogschuttPrs. VLJYLSTEKE. Rek. I. ·1:-0. 

(37) Er was in de X\'e eeuw nog een dPrde nl. die van rle <aalmoezen vun 5t.-l.iPvPn>. 

De confreriE van huiten te I loulem gPvPs!igrl. !'!en kon in heide confreries lc>g<' 

lijk lid zijn. S.A.G. JBK 145·4 fol. 10 <'n ..JO : 1425 fol. 50 : 1·15·1 foi. :-n 
(38) S.A.G. JI1K 1473-7·1 fol. 13. 

(39) S.AG . .JBK 1471-74 fol. 5 v". VPrder nog rle gilrlP van r!., Noor! Gods. ciP7<'!1 

van St.-Margarda en St.-liermes en die van St.-Jac-oh in Cornpo~tPIIa. l.!'S .\re-hiv<'> 

conservées dans les églises et com·pnts riP Gaml (11ull. 0. Pn G. Gent 8t• .lv 
n" 43 p. 128). 

(40) S.i\.G. JBK 1424-25 fol. 18. 

( 41) Een soort corporatie van lastdragers .11\K 1·157 fol. 119. 
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droeghen hoeme> en van het 11. Bloed. ( 42
). Verder de 0. L. V. gilde 

'an 5L. .Jan. ( 43
). ln de St. Baafsabdij de confreries van St. Rochus. 

<n de kerk van H. Kerst deze van i' !aria ( 44
). in de 0. L. V. van St. Piet eB 

de gilde van Aeyghem. ( 45
). 

Voor de Gentenaars hadden kerk en kerk- en kloostergdng meer dan 

een betekenis. Ze waren ook meer dan een aantrekkingspunt. 

De kerk was niet alleen het I-luis waarin Cods \Voord werd gesproken 

en gehoord. waar de gelovigen nader in contact met hun Schepper konden 

komen. waar ze konden gezuiverd worden van de erfzonde die op ze 

<lrukte. van hun menselijke schuld en waar hun heilige sakramenten kon

den \\'Orrlen toegediend. zij was echter ook een kerkhof. waar doden onder 

zerken werden begraven in kapellen en middenkoor, een oord waar nog 

asielrecht ( 46
) werd verleend en waar ook de armen bijzonelew troost 

konden genieten. 

Sommige kerken werden graag betreden zoals de St. Niklndskerk die 

dt: drukst bezocht te was e•) en de St. Janskerk waar alleen op Pase:1 

1469. dertig biechtvaders biecht vaardigen ontvingen. ( 48
). Ongetwijfeld 

7ochten vele rechtgelovigen \'Oor ziel en lichaam in hemelse gezangen en 

muziek een beate euforie, in medidatie. in ware god;;communie hoop en 

troost en afleiding van bekoring en bekommeringen. Andereli bezochten, 

aangetrokken door de grote «pardoenem die door aflaten konden ver

hegen worden, ( 4~) kerken en kloosters. Nog anderen boeiden onvermij

dPlijk de solemnele plechtigheden die er in plaats grepen. soms met sche

penen en dekens van de stad ( 50
) en dit bij gelegenheid van het mishoren 

of van de eedaflegging van onze graven en hertogen, ook van hun uit

vaart en verder hij gelegenheid van de doop. de bruiloft van 's prinsen 

( 42) S.A.G . .!BK 1419 fol. 34 : 1444 fol. 14'i. 

in) .1. VUYLSTEKE. Rek. I 84. 

144) Vt\N LOKEREN o.c. St.-Bnals ïï-73. 

I 4'i) DIERICX o.c. 11 344. 

(4ó) VAN DUYSE lnv. n" 151. 

147) S.A.G . .IBK 142'1-30 fol. r;o v". 
( -18) Memorie!J. 271. 

(4'J) of vcruiffc•nis vnn n!lc· zoncl•·n. :vl<'moric•k 271. 

(50) ~J,.morieh. 332. 



kinderen. ( 51
). Daar kwamen bij de bezoeken van cardinalen en bisschop

pen, zelfs van vreemde vorsten en de uitvaarten van hoogwaardigheids

bekleders. ( 52
). Ook andere gebeurtenissen lokten volk naar kerk en 

kloosters. 

In St. Jan predikte een blinde geestelijke ( 53
) en in de abbatiale kerk 

van St. Pielers had het opnemen van aspiranten-monniken succes bij heel 

wat Gentenaars. ( 54
). 

De kerkgang had nog andere aanlrekkingspunten. J'v1en kwam ter 

kerke pronken met zijn nieuw of fraaiste kleed, dekens van ambachten en 

gilden met hun pareerhabijlen. Men kwam er wedijveren in rang en preuts

heid. Praten en rondwandelen Lijdeus de mis waren geen uilzondering ( 55
). 

Patriciërsvrouwen hadden in een of ander kerkkapel een aparte bidstoel 

die ze op hun kosten hadden doen maken en hadden in dezelfde kapPI 

hun «wapens» hangen. ( 56
). Naar Nicofas van Clemanges beweert kwam 

de jeugd naar de kerk om de vrouwen te zien die er hun hovaardige kap

sels en hun décolleté kwamen vertonen. ( 57
). 

De Gentenaars hadden ook een grote verering voor 0. L. V. en voor 

tnlrijke relieken die in de stad bewaard werden. In tal van straten en 

(51) Ladewijk van Male' legde de eC'd af in St.-.lan, waar ook 7ijn dochter i'1arg-areta 

werd gedoopt. In de St.-Baafsahdij werd fan van Gent, zoon van koning 

Edward lil gedoopt. in St.-Jan Keizer Karel. De eerste vrouw van Filips de GoN!e. 

jvfichele de France. werd hegraven in de St.-Baafsabdij. ! laar lijk wml misschim 

overgebracht naar St.-Jan. liet lijk van hertog Filips de Goede. clie te Brugge' 

gestorv<'n was, wC'rd in de St.-Veerlekerk opgebaard vooraleer het W'}rcl O\"t'rgebracht 

naar Bourgondië. In de St.-fvlicbielskerk werd Antoine, zoon van Antoine, de 

~grand batard de Bourgogne~ in de kapel van rlc zeven weeën begraven. in d., 

Jacobijnenkeek mevrouw de Crevecreur. Maria van Bourgonr:lii' woonde meNrnaals 

de mis bij in St.-.lan. Johanna van Henegouwen. de rchtgenote van koning 

Eclward 111 van Eng<'land. in het oratorium van de St.-Baafsabdij. In de abbatiale 

kerk van St.-PieiNs legdPn alle Bour~ondischc hNtogen de ""'! af van trou\\' 

aan de privileges van de abdij. VAN LOKEREN. Charl. St. Pierr<' LXIV. LXI. 

!.XVI. LXV. LX. LYVII. 98 : DE PAU\V. Rek. I 455-38-1 · 1\lcmNif'h. 30'>-

271-377-176-92 : S.A.G. JBK 1473-7-1 fol. 32-1 v0
: CHASTELL:\IN o.c. I 3-13-

344 : FRIS. Daghoek 11 255-261 : VAN LOKEREN. I-list. St. Ravon IQ3. 

(52) VAN LOKEREN. Chart. et doe. St. Pierre LX: Memorieb. 313. 

(53) Mcmorieb. 290. 

(54) VAN LOKERE\J. Clwrt. St. Pierre LXV. Oe aspiranten werden voor!J"Steld ann 

de abt tijdens de hoogmis. Ze moestrn b..,loven zich te schikkm nam ''" regel 

van de I-1. Bendictus. Na een jaar noviciaat wNden ze ondNnaagd <loor ,{!' 

prior in het oratorium en vcrwierven voorgO<'d <habijt ende hroorl~. 
(55) 0. DE LA MARCHE. Mémoires 11 FJ9. 

(56) S.A.G. JBK 1455 fol. 12: 1414 fol. 87. 

(57) N. de CLEMANGES. La Curne de S;nte Pa/aye 14,L 
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stegen. tot op bruggen (5 8
). stadspoorten ( 59

). en tol op het schepen

huis ( 60
) toe. stond l\1aria. Gods moeder. in nissen of «husekens» of 

bloot afgebeeld. In vele wijken werd haar hef'ld met kaar~licht vereed 

door de geburen. ( 61
). 

Hoe sterk de devotie der Gentenaars toen was kan worden afgeleid 

uit de bedevaart die Gentse mannen en vrouwen deden naar St. Denijs

\Vestrem. buiten de stadspoorten, in een Lijd dat Gentenaars en hertog

gezinden elkander zonder genade uitmoordden. De bedevaarders gingen ... 

bescherming afsmeken maar ze werden allen gearresteerd en door 's her

togen picardiers meegesleurd naar Kortrijk. ( 62
). De devotie betreffende de 

reiïeken was eensdeels geïnspireerd door een sterk geloof in mirakelen en 

endereleels door een soms zeer naïef bijgeloof dat schier onder alle lagen 

der bevolking inslag had gevonden. Er was wel niemand toen le Gent te 

vinden die geen blind geloof hechtte aan de wonderen die de H. Coleta 

uit het Clarissenklooster tijdens haar slichtend leven had verricht. Genils 

ze geen migraine. geen epileptici, geen vrouw van een ongelukkig kraam

bed 7 En wat nog meer was, verlastte ze geen bezetene van een zwart~.: 

duivel 7 Had ze niet van God gekregen de genade van het voorspellen. 

had ze niet God ontmoet in gelukzalige vizioenen '? ( 63
). En welke m'l

gische invloed ging er niet uil van de talrijke relieken als die van St. 

Lieven en St. l\1acarius en zovele anderen. die in Gentse kerken en 

kloosters werden tentoongesteld. Men vergete het niet dat de St. Baafs-

(58) S.A.G. JBK 1368-60 fol. 13. 

(59) o. m. op dP K!'telpoort. S.A.G. Jf)K 1441-42 fol. 51. 

( 60) Er stond Pen hPeld buiten aan de gPvel van het schepenhuis in 1425. ~en ander 

binnen d,. rr•krnkamPr. S.A.G. Rel:. 1425-21) en 1442-43. 

(61) S.A.G . .JRK 1441-42 fol. 51; 14()4.65 fol. 14 en 13ó8-69 fol. 14 v" Pn WPzm

hock 141ó-17 fol. 42 v". In alle kPrken hP-stond er <'Cn 0.-1..-Vr.-gilde of confreri<'. 

VUYLSTEKE. Rek. I 163. 

(62) Kronijk v. Vl. o.c. 160. Toen l~abella van Portugal ziek wa~ trokken de Gente

naars uit in processie opdat ze g<'nezen zou. FRIS. De un!ust.·n Ie Gent in 

1112-35 in HRGO Gent Be .lg. n" 4 p. 165. 

(63) P. BERG1'1ANS. Marouerite d'York el les pauur<'.< Claires de Gnnrl in BMSO 

Genl 18e Jg. n" r, ( 1910) 277-280-2R2. n,. IJ. Colcta WilS een zonderling wezen. 

Ze kon geen vuur zi('n of Nvan ,Je glo<'d vcrrlragcn, h<"halvc van bnrs<'n. Ze 

was hang VOOr vliegen, sJakkc•n, miN<'n. Z<' V<'rafschuwde cfe ~exunlilcit zodnt 

Zf' enkel maagden in haar congrpgatie opnam. J':l' harf lak aan getrouwde JwiJig<'n 

en ze bdreurd<' het dat haar mocdN met hnnr varl..r <'en t.ve"d" huw,.Jtjk hncl 

aangegaan. i\cta Sanclorum I c p 5'12 ss. 
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abdij alleen 165 fiertels en reliekjuwelen ( 64
) bezat. fYlerkwaardig is hel 

verhaal van de Chastellain betreffende de H. Bertulf die in zijn fierter in 

in de abdij van St. Pieters op krachtige wijze. met zware siagen, sleed~ 

gal «signe d'aucum avenernent futur». Deze profetische dode sint die 

meer dan eens het hele klooster ontstelde klopte ongedurig in zijn kas 

om iets hijzonders aan te kondigen : de nakende dood van een prelaat of 

ander geestelijke. grote hrand in de stad. onenigheid in den lande enz. ( 65
). 

In l.:J92 werd hij in de stad in een «processie generale» rondgedragen. 

Het was 200 jaar geleden. ( 66
). 

De bescheiden uil de tijd verhalen hoe eenvoudig van geest vele 

Gentenaars nog waren. Wivine van Ahbinsfoerde. betrokken in 130ó !n 

de zaak van de klerken Pieter en Lens Boe die veroordeeld \varen gerad

braakt te worden. had op het Veerleplein op de masten van de raden der 

terdoodveroordeelden kaarsen doen zetten. Door deze handelswijze hatl 

:;.e gehoopt een mirakel te beleven. wat naar ze later aan de rechter ver

klaarde. ook was geschied. Ze was van een lichamelijke kwaal genezen. ( 67
) 

Te Gent leefde een 28-jarige Zeelander die stom en doof was maar O!J 

papier, in het Vlaams en in het Latijn. het verleden en de toekomst open

baarde. Vele Centenaars. zelfs priesters en klerken geloofden hem. Zijn 

uitspraken over de antichrist en zijn goddelijke inblazingen alarmeerden 

echter het Hof en de kerk die hem op de pijnbank wierpen tot hij spreken 

kon. De ziener bleek een medium te zijn van een priester die op de vlucht 

( 64) V J\N LOKEREN. o.c. St.-Bnafs t3ï-237. In ,!e St.-l'ietNsabclii lagen de h"ili

~en : \Vulfoort. Au~hert. GoJewale, \Vandreghisele. Bertolf. \Vinwalocus. Flob<>rt 

en Amelberga begraven. In St.-Baafs : Bavo. Lieven. Lanclrf'cht. ~lacariu~. 
Amandus. ;\driaan. \'inciane, Barbf'. l.andrad<' <'n VeNie. In ~t..Jan lda. 

\VIELANT. Recueil des Antiquilés de F/nnch 21 I. Ook ~raaf l.od<'wijk van 

Crecy bezat een reliek van St.. 1'-laarlf'n ( <'f'n deel van zijn hoofd en zHn kif'P<I) 

die zijn voorganger< f,,.ddPn gekregen \'an lwt kapill<'l van St.-i--lartin von Tour;. 

Jlij schonk cl<' rdick aan de kanunniken van St.-1'1artin lP ! .u ik. I>E~PL.-\:-\QUE. 
lnv. I 16. 

lt,:;) DE C:HASTEI.LAI\!. C/,ronictu!'s 111 407 : \\'IEI.J\1'\T. o.c. 211. Er wawn lP 

Gent ook banners van duivels. \'UYLSTF.KE. RPk. 1322-23 p. 376 en 32ó. 

( 66) FRIS. Dogboek 11 268. 

(ó7) \Vivine was een patricii:'rsvrouw. ROGGIIÉ. /to/ion!'n Ie Gl'nl in de X/\',• !'l'IHI' 

(Rijdragen GeschiPd. der NPdNI. I. 3--1 p. 21-1). 
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was geslagen. ( 68
). Ue geestelijkheid hielp meermaals mee hel geloof in 

zogenaamde mirakelen gaande te houden onder hel volk. Zo werd een 

Gents ambachtsdeken. die heftig tegen een pwdikheer. die een onwaar

heid had verteld, was opgekomen, op straal vlak voor het klooster der 

Jil.cohijnen. door een beroerte verrast die hem van de spraak beroofde, waar

op de prt>dikheren aan iedereen verklaarden dat dit een mirdkel was, dat 

God de overdeken had gestraft omdat hij niet was ingegaan op een ve~

zoek hem gedaan door de Dominicanen. ( 69
). 

!\leer dan eens, in een tijd van troebelen, geloofden de St. Lieven3-

:wtten dat ze hun sint konden wekken en dat zijn tussenkomst mogelijk 

was. (7°). Zo hijgelovig waren de Vlamingen dut. toen Filip van Arte

velde met zijn Gentenaars leper bezocht en er zich een aardbPving voor

deed. zijn aanhangers priesters van tovenarij beschulctigden en onmeedo

gend ombrachten. (' 1 ). 

Waren vele Gentenaars devoot tot hel hijgeloof toe zij \Varen niet 

min,~er onderhevig aan schuldbesef dat ze onder diverse vormen poogden 

af te wenden of op te heffen. [vJen kent uit die tijd geen leslament of 

het besef van schuld en boete staat er breed in geletterd : «in verlavessen 

158) DE CHA5TELLAJN. Chroniques ll 298-300. In waarzegger> Pn zieners hcbb"n 

de Gentenaars mf'C"r dan eens en lol hun >chande en scl.ad.,, hun vertrouwen 

gesteld. Zo trok in 1382 Pi<'ler Van de Bossche als leider van Vlaamse krij!!NS 

tegcn de Fransen rlie de brug van Komen hadden veroverd tf'n strijde met ef'n 

\'fouw naast zich die ze <avoil ordenée par sorcerie> en was de strntegi<' Yan 

Filip van Artevelde zelf geïnspircNd door een arme Gentse kiPrk Hendrik Carpcnlicr 

van wie een kronijkschrijver mededeelde <het scef'n, zach hij cle lieclcn, hij wistc 

haNiicder meenijnghe wel en hij wrochte vele bij Zijnen rade ende naer zijn 

hoofd> maar rle ziener decd de Slag van West-Rozchek<' vcrliezen er. de G<'nlc

naars knoopl<'n hem op. N. DE PAUW. Froissorls cTnonrjke o.c. 30-42-4fi : 

Partic inédite dcs chroniques rlr· St.-Dcnis p. 14. Te nnleren valt ook dc 

geschiedenis van de hazen die zich hals over kop wierpf'n in de Gentse gelederen 

vlak voor dP Slag van Gavcre. wat de GentPnaars ovcrlui!!de va11 ccn nakcnrlc 

nedcrlaa!!. DE Cl JASTELI All'\. o.c. 11 17r,. 

(69) FRIS. Jacques \\'eyls. /Jominicoin (Contril>ulinns cl la l>iouwpfti<' wmlois<') p. 24. 

Zie voor het bijg"Joof in VlaandN<'n .larf]UCS TOUSSART. f.t• senlinwnl 

n•ligieux en Flan,irf. 94. 

I 7C') FR IS. /Juglw"k 11 266. 

(71! 0. VAN DIXMUIDE. M··rku'""rdirw w!"'urt<·ni.<-<en 12-13. 

I )c profcliei;n van astronomen sloew•n vaak in. Zo voors pc!.!., Pr N'n de ne,INlaafj 

te w"st-RozC"beke. FROISSART. Chr. x 479. Ovcr mirakels ZiP Li !'-11USIT 

Chlfmira o.c. )44-345. Te llonnPvaing hij I )oornijk had C"en 14-jarig<' vizio<'ncn 

maar ze was •nihil sclens f'l irliotru. Tc Bicch·l<•rs zng e<'n vrouw cle I I. Maagd, 

in de pnrochic van Maria Magdalcna. lf' Doornijk ZW<'<'Il<' Pf'n crucifix, in hPt 

l<·prozPnhuls huilf'n rl<' mm<·n wePndc een 0.-1 .. -Vr.-JH".Jd. ih. 
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Yan mine sonden», «pro anima mea», en <in peccatorum meorum remiSSIO

nenn, of nog «pro divino amore et animarum suarum salute». In verzoening 

van hun zonden en tekortkomingen begiftigden, bij uiterste wil. de Gentse 

patriciërs kerken en kloosters met werken van liefdadigheid : kapellen 

werden op hun kosten gebouwd, kapelnijen en jaargetijden gesticht. Men 

liet kerken en kloosters omemenleren en men wenste begraven te worden 

onder een zerk in Gods huis. e2
). En toch spijt al die druk bezochte 

kerken, de devotie, de processie, de mirakelen verkondigde dE dominicaan 

Jacob W eyts in het schepenjaar 1481-82 van op de kansel dat er te Gent 

veel ongelovigen waren, wat hem de magistraat niet alleen betwistte maar 

hem ook kwalijk nam. De ijverige dominicaan werd negen dagen gevangen 

gehouden bij de pastoor van St. Niklaas en 2 dagen in het sastelet. Aan 

het klooster werd verbod opgelegd aalmoezen in le zamelen, zijn ke:rk 

mocht niet meer bezocht worden en niemand mocht nog «conversere» met 

r[E; paters. Dezen openden niettemin hun klooster maar de schepenen deden 

eenieder arresteren die hun voorschrift overtrad. Na zes maanden palave

ren tussen klooster en stad kwam de magistraat zegevierend uil de strijd. 

Jacoh W eyts en zijn confeeers moesten coram populo op drie plaatsen 

belijden dat ze verkeerd hadden gehandeld en valse beschuldigingen had

den geuit. Ze moesten bovendien om vergiffenis verzoeken Yoor alles wat 

ze tegen de Gentenaars en de magistraal hadden gedaan. ( 1 ~). 

Ongelet de uitspraak van het proces waren er te Gent ongelovigen 

ol heter waagde men het anders te denken en anders te handelen 7 

Maar eerst nog een woord over de druk bezochte kerken en de devo

ties. Zeker mag men het noemen dat behalve vele rechtgelovigen tal van 

lieden de kerk bezochten uit traditie en omdat ze er moreel of beroeps

halve toe verplicht waren. 

\Vie deel uitmaakte van een ambacht, van een nering, een gilde. een 

confrerie, was verplicht niet alleen de zondagsmis bij te wonen maar ook 

-1e goddelijke diensten op heilige dagen en patroonsdagen. De provengiers 

van het neringhuis der houtbrekers (1 4
) en wellicht ook ander provengiers 

\'an godshuizen waren zelfs verplicht dagelijks mis te horen. Ook hij ge. 

legenheid van huwelijk en uitvaart, vaak ook van de doop van een kind 

van een lid, waren de eed of het hestuur ,...._., in sommige ambachten en 

(72) DIERICX o.c. IJ 413-406 : VAN DER JJAEGIIEN. Klooste,. t~n Wallc p. tïO 

Men hegiftigdP kloosters, kerken m hospitalen. MPn hcdncht gC'estt,JiiJ:pn mC't 

schenkingen, renten. aalmoezen. 

(73) FRIS. Jacques \Vevts, Dominicain in <Conlrd>ulions n In l>ioqmphie qn'llni.<l'> 

1907: FRIS, Dagbock IJ 256: 1'1cmorieh. 318-321. 

(74) S.A.G. Wezenboek 1458-59 fol. 35. 
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gilden en confreries zelfs alle leden ~ gehouden de kerkplechtigheid hij 

le wonen. Ambachten en neringen waren ook verplicht in bepaalde pro

cessies, vooral de H. Sacramentsprocessie, mee op te slappe11. En hel 

gebeurde meermaals dat de hele stad dwingend werd opgeroepen «ter 

kercken» of voor een «generale processie». (1 5
) En de geboden waren er 

uiet voor de schijn, wie ze niet naleefde kon met boete gestraft worden, 

uil de corporatie of uit de broederschap ( 76
) verwijderd en zoals het 

gebeurde met Jan 01athys e.a. voor een jaar uit de stad gebannen worden. 

Zelfs op straf van dood werden de Gentenaars verplicht de «generale pro

cessie> bij te wonen. ( 77
). 

Ongetwijfeld was de meerderheid van de aangesloten leden van am

bachten en gilden rechtgelovig. Niettemin mag worden aangenomen dat 

toch velen, zonder daarom ongelovig te zijn, onder druk kerkhepen. 

Er bestonden nog andere kerkgangers, die zelfs van de ene tempel 

P.aar de andere liepen en die altijd op post waren : de armsten onder de 

am1en, de bedelaars en de onterfden. De gewoonte aalmoezen ,........, brood, 

wijn, stof voor hemden. enz. ~ uit le delen bij requiem, trouw en hoog

missen, en ook bij andere gelegenheden trok een sliert van havelozen en 

ongelukkigen naar kerk en klooster. ( 78
). Armen gingen in de kerk niet 

alleen aalmoezen oprapen maar ze verdienden er soms een «groole» of 

~wedeman» bij door toortsen le dragen in lijkstoeten, (1 9
) genoten van 

de geschonken beker wijn na de Paascommunie. ( 80
). En vele Gentenaars 

die op bedevaart trokken deden dit «plus par passelemps, follies el jon

nesse et pour y mal faire ... que par devocion». ( 81
). 

l'1en kan zeker niet beweren dat de overbevolkte kerken ·uit die Lijd 

een uiting van zuivere en serene godsvrucht waren en dal de devotie zelf 

voor iedereen gelijk was. Dat deze laatste niet zo diep was doorgedrongen 

tot het hart van vele Gentenaars bewijst bovendien de profanatie van 

(75) S.A.G. Rek. 1479-80 fol. 106 en Rek. 1487-88 ; Kron. v. Vl. o.c. 128 ; 

DE POTTER. Gent VI, 555 cte kinde ende le l,jckc~. 

(76) FRIS. Dagboek 11 11-12: DE POTTER. GC'nl 111 414. 11 256-544. VIl 60. 

Zie ook S.A.G .. mK 1473-74 en 1463-64 fol. 76. 

(77) DESPLANQUE. lnv. 11 44. Mathys had vNzuimd hct offici<' van hel I I. Sacra
ment bij te wonen. Zie ook FRIS, /)agf,oek I! I 1-12. 

(78) S.A.G . .JBK 1478-79 fol. 108 v0
: 144'>-41i fol. 53 v" : 1506-07 fol. 46: DE 

POTTER. Gent VII 49: VAN DEI? 11:\EGllEN. o.c .. 62. Ook aan sommige 
gildcbrocdPrs C'n -w,;lcrs werd brood uilg~.•dPeld. S.A.G . .IBK 1478-79 fol. 108 v". 

(79) VAN DER 11/\EGIIEN. o.c .. r,o 62. 

(80) DIEH ICX, o.c .. If 624 o.m. in de St.-l'vlaarlensh·rk op Akkcrgcm. in St.-l'~iklaa~

kNk. S.A.G .. JBK 1-109-10 fol. 88 v" en 140(j fol. 'i6 v". 
(8 ti VAN LOKEREN. St.-llavon 222. 
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gewijde plaatsen als kerk, kerkhoven en bedevaartsoorden waar vaak mis

dadigers, prostitués en koppelaarsters ( 82
) opereerden en waar zelfs moor

denaars niet terugdeinsden om hun vijanden neer te steken. ( ~ 3 ). 

De XlVc als de XV" eeuw gaven genoeg stof om over de handelingen 

van de kerk en van de geestelijken na te denken. Verschillende faktoren 

gaven het ontstaan aan een betreurenswaardige gezagscrisis van pausen 

en bisschoppen en talrijke misbruiken van allerlei aard brachten kerk en 

clems fel in opspraak. Belichten wij even de ongelukkige slalus waarin 

de kerk toen verkeerde. In de eerste plaats was er het drama van de 

\Vesterse Kerkscheuring. Het conclaaf belast met de verkiezing van p<1us 

Gregorius XI werd onder druk gesteld van de romeinse «caporioni> en 

koos op 8 april 1378 Barthelemy Prignano. aartsbisschop \an Bari, die 

paus werd met de naam Urhanus Vl. Jvlaar op 20 september kozen de 

kardinalen, dit Urbanus vijandig gezind waren, te Fondi Rohet't de Genève 

lot pRus met de naam van Clemens VIl. De eerste verbleef te Rom~. 

Clemens VIl Ie Avignon, waar destijds ook paus Gregorius XI had ge

leefd. ( 84
). Zo ontstonden de Cicmenlijnen en de U rbanisten of aan

hangers van een van deze twee pauzen in het Westen. In Vlaanderen 

kleefde de geestelijkheid paus Urhanus aan. ]\'laar in 1378 overleed de 

bisschop van Doornijk Philippe d'Arbois die werd opgevolgd !foor Pierre 

d'Aussy, een Clemenlijn. Paus Urhamts stelde echter voor hetzelfde his

dom achtereenvolgend !wee andere bisschoppen aan. Petzelfde gebeurdr

in andere diocesen. Zo weiden in het westen de gelovigen dooreengeschud 

f"n geschokt en mede onder druk gesteld door vorsten en prinsen. Cicmen

lijn of Urbanist. De scheuring die 39 jaar aanduurde geraakte in 1417 'n 

het slop. Maar het kwaad was geschied. 

De Westerse Scheuring was niet het enige kwaad. Talrijke misbruiken 

waren binnen de kerk geslopen : absenteïsme, cumul, nepotisme, simonie, 

enz ... En de pausen gaven het voorbeeld. Elk prelaat die in functie kwam 

moest aan de Kurie de taxen hetalen die zijn voorganger niet had ver

effend. En de Kurie strafte de moedwilligen. In een zitting werden in 

(b2) N. I >E CLF.MANGES. /.o Curne tf" St~inlc Pt~lnyt!, 1-H : C/"·unijkc I'Wl V/. o.<". 

63-163 : N. DE PAUW. Rek. I. 223. 

(83) A. THIJM. o.c. 196 : DIERICX. T.ois I. 2'i : P. ROGGI 1!~. IT<'I .-\iinshosprtaal 

te Gent. 

(b-'1) J. CALJ\1ETTE. l'dolwrolinn clu mow/e moclt•rtH' (Paris 19-'12) p. 11>2-l(lj, l.atf"r 

werd de Scheuring triccfaal daar het Concili<' v11n Pisa de lw''" pau><'n afzdlc Pn 

een derde koos . .'\lexander V. ih. 16'i. j)p Franse koning slPLlllrlc dP CIPnll'nlijn"n, 

de Engelse de l !rbanisten. Ook Je \ 'l«amsc graaf l.oc!Pwljk von ]\·lol!' steund~ 
Urhanus. 
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1328 vijf aartsbisschoppen, 30 bisschoppen en -t6 abten geëxcommuni

ceerd. Vele bisschoppen en abten verbleven niet in hun diocees of in hun 

klooster. ze leefden le Rome ( s.>) of meestal aan het hof of werden am

bdssadeurs ( 86
). commissarissen. raadsheren en zij werden nagevolgd door 

proosten en dekens. De Vlaamse graven en de latere Bourgondische her

logen hadden altÎJd een bisschop. een proost of een deken die kanselier 

werd of raadsheer of voorLilter van hun raden. ( ~ 7 ). Vele bisschoppen ~n 

:lbten cumuleerden bisschopszetels of abtmijters. T enslotle kregen leken, 

zelfs vrouwen, een bisdom, een abdij. Ze lieten aan een geestelijke ervan 

de leiding over maar inden zelf het grootste deel van de inkomsten van 

het geestelijk goed. (ss). In de XVe eeuw gebeurde het dat vorsten en 

prinsen eigenmachtig door hun verwanten bisschopszetels d·~den bezet

ten. Dil was ondermeer het geval voor de bisschopszetel te Utrecht waarop 

Filips de Goede zijn bastaardzoon David, later zijn bastaardzoon Filip. 

cietd zitten. \'oor de stoel van Doornijk waarop Jan van Bourgondië, 

bastaard 'van Jan zonder Vrees ( 89
) en ook Guillaume Fillastre terecht 

kwamen. In sloeten met werelds omhaal vierden deze bisschoppen hun 

blijde intrede zoals Guillaume fillastre, die een lijd verplicht was zijn 

residentie in het Gentse Gravensteen te houden ( 90
) en David van Bour

gondië die in vol harnas. op zijn paard gezeten en omringd van een sle~o 
van edele heren (~ 1 ) als bisschop LeUtrecht naar de Dom reed «armé tout 

en blanc comrne seroit un conquéreur de pais, prince séculien noleert de 

Chastellain. C' 2
). De oorlogzuchtige Willem van Gulik, aailshisschop 

van Keulen was de leider van de Ieperlingen in de slag op de Pevelen

berg. ( 93
). In de slag te \Vest-Rozebeke streed de bisschop van Beauvais 

mee tegen de Vlamingen geleid door Filip van Arlevclde. ( 94
). Zoals de 

(85) U, BERLIERE_ .IPan Bcrlier de FayL Soc. émuL Brugcs, L I.VI p, 3-6 Pn verdeL 
(86) A ALB!\ J.,, /in du muyen-d!JC, Ie /6e et Ie tic siècl<' ( 19f.5) ()4, 

(87) Zie de inventarissen van DEI-1!\ISNES. DESPI.A!'\QUE V1\N I )l_jYSE. c, a_ 
188) A. ALBA. o.c .. 66. 

(89) MHtwrieb. v. G,·nl 2-1R : CASTELLIEin /\rn lfo/e r,3 : S.A.G. IBK 1466-67 

foL 87 : p_ BO"!EI':i'AN r. h/rps d(' G,wde ( 191i3) ló : I'IRENNE. /list. de 
l!c/g 11 270-2ï I . 

(90) V. FRIS. f>oof"wk 11 190-191 19-1-195 - 1'1cmorich. 290-200-252. 

(91) Gevolgd door : «Ie hauts et uohlc~ haron~. qui estuicnl au dcvnnt d" loy tou; 
arm,<~>. Cl lASTEl J _,t\11\'. o.c. IJl 1 ')'). 

(92) CR;\STEU .AlN o.c, 111 15')_ Qpk Fillaslrc was krijgslwflig en ha,l •.•t•n wap<'n 
uitrusting klaar om cp krui~tochl Ie gaan, 

IY3) F_ BRENTANO. P/1ilirpe Ie IJ./ Prl Pl. 4ïï. 

(94) C/rron. des 'flays-!las (uitg, De SnH'l) 27ï. 
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vorst hij zijn blijde intrede amnestie verleende aan bannelingen zo ver

ieende bisschop Fillastre «pardoen en» aan zijn gelovigen. ( 95
). 

Ofschoon het Concilie van Lateranen in 1215 ( 96
) het huwelijk had 

verboden tussen bloedverwanten van de eerste, tweede, derde en vierde 

graad gaf de kerk willekeurig toelating aan vorsten, prinsenkinderen en 

nolable heren en edelen te huwen in de derde en vierde graad. ( 97
). Bij 

ciezc verleende dispensies kwam vaak ook de willekeurige politieke inmen

ging van de paus, die een controlepolitiek in het westen poogde uit te 

oefenen, om de hoek kijken. De paus maakte ook te kust en le keur en 

willekeurig gebruik van banvloeken waaronder de Vlamingen, vooral in de 

XIV" eeuw, hadden te lijden. ( 98
). Men ging zover de banvloek te mis

bruiken door hem toe le passen op lieden die in een abdijvijver waren gaan 

,·issen. ( 99
). Sommige privileges en handelingen van de clerus waren ook 

niet van aard om sympathieën uit te lokken. De Kerk had zich het recht 

toegeëigend alleen over haar clerici oordelen le vellen. l\1aar ze maakte 

er misbruik van door aan klerken die werelds gekleed liepen inhibitie of 

verhoeisbrieven af le leveren waardoor ze zich konden onllreHen aan het 

werelds gezag. ( 100
). 

Nog in de XVe eeuw gingen ridders en wereldlijke heren. ook burgt!

meesters, schepenen en andere Vlaamse wetten te keer legen het privilege 

dat de bisschop van Doornijk vanouds bezat nl. de cognoislre par loy, son 

vicaire, official el scelleur de Bruges, ou aultres ses commiz et députés 

el ce l<mt en sa cour écdésiastique de T ournai comme à Bruges de toutcs 

é'.clions personnelles, soyent de dercs conlre clercs ou conlre loys, ou de 

loys contre loys». ( ' 01
). De paus stond ook aan vorsten en edele heren 

bepaalde handelingen, faciliteiten en gunsten toe die in strijd waren met 

de bepalingen op het stuk. Geestelijken lielen het asielrecht der kerken 

(95) V. FRIS, Dagf,oek 11 195. Vele bisschoppen werden alles behalve graag ge7ien. 

CHASTELLAlN. o.c. lll 333-335. 

(96) A. ESMElN. Le mor·iage en droil canonique I 355. 

(97) DESPLANQUE. lnv. l 129-190-343-351-396: P. ROGGl-11:::. f\e politie.~ IJ<m 

Ladewijk van Male p. 12-13. De pausen waren doorgaans francofielen Pn anti 

Engels. 

(98) VAN DUYSE. lm·. 84-100-138-139. 

( 99) Carlulaire de St.-Troncl, I 241-289. Aan de andere kanl usurpePrden ],C'paaH~ 
geestelijken het g"zag van de htsschop zoals de tieken van dt• christenht>id die 

eigenmachtig de sententie van excommunicatie uitgesprokC'n tegen edelen door de 

bisschop van Utrecht ophief. VAN LOKEREN, o.c. St.-Picrre 11° 1156 p. 50. 

(îOOJ VAN DUYSE. lnv. 181. 

(lOl) DESPLANQUE, lnv. I, 399. Een groot deel van Vlaan:lewn was kerkdijk nf

hnnkclijk van het bisdom Doornijk. 
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misbruiken zodat het wereldlijk gezag de officiaal van Doornijk deed in

grijpen. ( 102
). Zo kreeg graaf Loclewijk van Male het van paus Clemens 

\'l gedaan voor hem en de gravin in zijn particuliere kapelleu huwelijke~ 
te laten celebreren. eo3

). Dezelfde paus stond in 1353 aan Margareta, 

dochter van Loclewijk van I'-1ale, toe op de verboden dagen vlees te 

eten. (1°4
). 

In hetzelfde jaar was het de graaf en de gravin toegeslaan in plaat

sen, die onder interdict stonden, mis te laten lezen met gesloten deuren, 

gedempte stem en zonder klokgelui, recht dat vroeger ook aan Robrecht. 

graaf van Vlaanderen, en zijn familie was toegestaan geworden. ( 105
). 

Daar kwam bij dat de paus aan bastaardkinderen van edele heren «espe

cialz et generalz graces> ( 106
) toestond waarvan de bastaardkinderen in 

het algemeen waren uitgesloten. Stippen we nog aan dat ofschoon de 

kerk de woeker en de woekeraars veroordeelde sommige bisschoppen als 

deze van Doornijk zich niet schaamden Baudin de Lombard als ontvanger 

in zijn dienst te nemen. ( 107
). In veelvuldige concilies, van lü49 tot 107.3, 

was het door de pauzen Leo IX. Victor 11. Stefaan X, Niklaas ll, Alexan

der ll aan alle klerken van de graad van subdiaken af verboden in het 

huwelijk te treden. Er werd ook te keer gegaan tegen de «concubinairen». 

In de concilies van Rome van 1073, 1074 en 1075 reëditeerde paus 

Gregorius VU het verbod op hel huwelijk van priesters, dial,ens en sub

diakens. De wederspanningen waren strafbaar en werden gestraft met de 

degradatie en excommunicatie, ofschoon het huwelijk jure canonico geldig 

bleef. De zwaarste sancties die men legen de zondige clerici kon nemen 

was nog de gelovigen aan te zetten aan de schuldige bischoppen en pries

ters niet meer te gehoorzamen. De vrouwen van de priesters moesten con-

(102) VAN DUYSE. lnv. 151 (1368\. 

( 103) DESPLANQUE. lnv. I. 147. 

( 104) Dit in akkoord met haar biechtvader en haar geneesheer. ib. 149. Ook edelen 

genoten indulten. FAYEN. Leltres de {con XXII, n" 256 p. 319, n' 2887 p. -156, 

n" 3119 p. 323. 

(105) DESPLANQUE. lnv. I. 94 f'n 149: DEllAfSNES et Fll':OT o.r:. I 2mc 

partic. 264. 

( 106) de LIMBURG-STIRUM. C"rlu/oirc• de Louis de l\1"/e I 402. <Que comn1<' it 

nostrc très saint père Ie papc ail pleu de sa bénignité humf,lemenl dispensN 

avocqucs nostre amé Jehan de Ghislclle. fil baslarrl jaclis monsdgncur Philippe 

de Ghistcllc, chevalier en lui odroianl cspiritucllemc·nl plusicurs PSpecialz el 

gencralz graccs, si comme par les bulcs des lcgm•x nostrr· lressaint père polssans 

à cc fondés sur cc faits est à nous apperu cvidarnmcnl nous quant au tcmporc·l. .. > 

( 107) J. VUYLSTEKE. Rek. I. 87. 
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cubinen worden genoemd «non conjuges sed concubinas, potius. srve pros

I ibula congme possums appellare. ( ICP). 

Het celibaat der priesters hield de publieke opmre in de XIV" eeuw 

en de XV" eeuw bijzonder gaande, wat o.m. door de lileraluur van -~e 
lijd wordt geattesteerd. De regel op het celibaat werd zeer slecht nageleefd. 

Het concubinaat hield talrijke bisschoppen, abten, dekens. kanunniken. 

pastoors en kapelanen als het ware in zijn ban. Jacques de Croy en Jan 

van Bourgondië, bisschoppen van Kamerijk. Filips de [\1ercatel. bisschop 

van Rosence en abt van St. Baafs te Gent. Willem van Coudenberg en 

Guillaume Fillastre, bisschoppen van Doomijk, I-leinsberg, bisschop van 

Luik ( 10 :~) schaamden zich niet in hun kroost, jn hun natuurlijke kinderen. 

Jacques de Croy deed niet alleen ,.......- hij was toen zwaar ziek ~ zijn bas

taarden bij uiterste wil legateren maar ook, indien hij genas, diegenen die 

nog komen zouden. ( 110
). 

Het was clan ook niet te verwonderen dat andere geestelijken in het 

zondig spoor van de bisschoppen liepen. De abt van Dinant leefde met 

zijn concubine in zijn k1ooster. ( 1 11 
) • Te Antwerpen ontvingen som mig~ 

kanunniken van de kathedraal hun minnaressen in hun woning op het kerk .. 

hof. (1 12
). Tal van geestelijken kregen hun bastaarden gelegitimeerd door 

de Bourgondische hertogen. Het waren o.m. Roland d'escrivain, elfken van 

het kapittel van St.-Donaas te Brugge. I-lij was ook archidiakeu Vä!l 

(108) A. ESfviEIN, l.e Muriage en droit canoniquc (Paris 18'11) t. I. :292-293-294-

295-296. Tegen het celibaat der priesters kwam !'f ,·erzet. ook doelrinaaL De 

woorden van de ! I. Paulus, die het huwelijk aan diegenen. die 11«11 de verleiding 

geen weerstand konden bicdPn. aanbeval. werden ingt·roepen. D,, I I. Paulus had 

de priesters niet uitgesloten. Men beriep zich ook op een dr>creet v:w he~ Concilie 

van Tribur. dat echter niet goed gekend is. \'<'lt• geestelijk<'n verklaarden ook 

dal hun armoed<' ze verplichtl" een echtgenote L<' nl'men om voor hun hui,houdt•n 

te zorgen. ib. 2<)3-294. Ook legislPn. canonisten als Pierre du l1ois e. a. alsook 

de literator .Jean de J'vleung (roman de la rose) kwamen op voor de w<'ll"n 

van de natuur. 

Een decretale genom<·n in het jongste Concilie van Lyor. bt•paalde· clal dP. 

geestelijken die bigami waren zouden verstok<'n blijven van elk klNikanl pri\·ile~e. 

zouden onderworpPn word<'n aan 'Ie seculil'fe m«chl. muchlt·n tonsuur noch 

klerkenhabijt dragen op straf van anathema. DESPLr\NQl]E, lnv. I. 2·1. 

(109) S.A.G. J11K 1466-67 fol. 87 en 1415-16 fol. 101: 0. DE LA l\1ARCIIE o.c 

111. 66; VAN LOKEREN. o.c. St.-Bavon 159-161 : DESPI.A.NQUE. lnv. 12·1 : 

DU CLERCQ, o.c. I, 26. 

( tlo) DU CLERCQ. o.c. I. 26. 

(I I I ) ib. I lij verdronk mei zijn bijzit. ib. 

( 112) l\1ERTENS en TORFS. Gesch. v. :1ntll'. 111. 366. Zii w!'fd<'n door Paus 

Martinus V ernstig vermaand. 
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Atrecht. ( 113
). Gillis Le V eau. deken van de christenheid van Bergen ( 111

) 

PierrP l'laillart. kapelaan van de hertog ( 115
). Hendrik Goethals. deken 

Yan Luik. tresorier van Kamerijk en proost van Rijsel. Jan Caudcl, kanunnik 

Yan St.-Donaas te Bmgge en Jean l'1aurin, kanunnik van St. Omaars. 

Richard \'an de Capelle, deken van 0.-L.-Vr.-kerk te Brugge, Georges 

Bourgeois, deken en kanunnik van St.-lanskerk te l'lle-le-duc in het Luikse, 

Jean de Carvin, deken van het kapittel van Rijsel, Raoul Le Tvlaire, proost 

Yan St.-Donaas te Brugge e16
), en zovele anderen nog. 

Naast de clerici conjugati waren er clerici uxorali of gehuwde kler

ken. ( 117
). De zeden van sommige geestelijken, soms hoog i u aanzien, 

waren bijzonder grof. Paus Joannes XIII werd door het Concilie van 

Constanze van 1414 afgezet wegens incest. vergiftiging, simonie en dief

stal. ( 118
). Een jonge priester. zo verhaalt Ou Clcrcq drop dissol u tant 

Pn luxure que aultrement» en die geexcommuniceerd was geworden «mec

toit assez près de r au tel emprès lui (toen hij de mis las J UIIg bon espie!l 

de fer trenchant. qui estoit baston de guerre, pour se deffendre si aulcuns 

Ie f uissent venus querre. et avoil garni et boullovèfquié sa maison. ( 11\'). 
Priesters hielpen mee wouwen roven voor zichzelf en voor anderen. ( 120

). 

Op suggestie en instigatie van de abt van Eename en de abdis van Nijvel 

c.a. werd de weduwe van Ladewijk van Lichtervelde geschaakt. De abt 

werd verbannen maar werd later teruggeroepen. ( 121
). Een andere abt van 

Eename werd door de bisschop van Kamerijk «sans cause raisonable f?ll 

grief prison> gehouden. ( 122
). 

( 113) DESPLANQUE. lnv. 11. 170-181. 

( 114) ib. 170-173. 

( 115) ib. 181. 

( 116) ib. 186-187-1~8-192-191:3. Ten tijde van Filip~ werden rlc legilimal.ieonko~t<'n op 
13 nobelPn gebracht. voorJien was het meer. DEI li\ISNES. o.c. IV. 29. 

(llï) de f.Jl'vJBURG-STIR.U;vl, Codex 11. 162. Wie er een concuhina <'fl nahic!J 
wcrclen <cl..rici conju~ali> ~cnoemrl. FA YEN. / . ..tlrPs rle '""" XXII. p. f)5. 

In het N<'dcrlan<ls luidde dat : 
pHp<'n rlie lamicn haclrlen glwcor<·n 
En papen rlic wij[ lwdrlc•n gcswor<'n 

VAN MAERI.ANT. Spieohe/ /lisloriael (uitf.!. l>c \'rics) 111. 331. 

(118) VAN J.OKEI~E~. o.c. St.-Bavon 138. 

I II'J) I >U Cf.ERU). o.r. I. 20. 

(120) ih. en CARTEI.LIERI. Am llo/c 117. 

!121) DEIIAISNES. lnv. 111. 14-15. 

1122) de I.IMBURG-STIRUf\1. Cort. / .. V.M. I. 157. 
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De wellust dreef sommige geestelijken zelfs lot onnoemelijke dad-:!n 

zoals Pierre Ococh, genaamd Le Couronne, kanunnik van St Omaars die 

was «convaincu du détestable pechié de sodomie». ( 1 2~). 

De geestelijken, schreef Lodewijk Van Velthem, die zelf priester was, 

leven als wolven. ( 12
'
1
). Vlaamse dichters en schrijvers als Jacob van Maer

lanl, Jan van Ruysbroek, Jan van Diksmuide, Willem van Hildegaers

berch, Jan De Weert, Boidin Van der Lore, Jan Boendale en niet in het 

minst de meesterlijke schrijver van de Reinaert hebben even fel als Van 

Velthem en even onbarmhartig het vaak onwaardig leven van de geeste

lijken gehekeld. Ze klaagden hun simonie aan, hun \voeker, hun weelde

zucht, hun zondig liederlijk leven. 

Jan Boendale dichtte : 

lc siese persemen (woekerhandel drijven) en vercopen 

Van tavernen te tavernen lopen 

Dansen, reijen en rivelen 

En alle ijd[e spele spelen 

Dobbelen, wedden ende sweren 

En die met voglen en met honden 

jaghen en beeten tallen stonden, 

En haer kerke selden houden 

Die bliven al onbescouden (I 25
). 

In sommige kloosters leefden de religieuzen zeer versch:ilend. o.~ 
rijken, zo :wleert Van 1\uysbroek, «sij sluten hare cameren ende eten end~ 

drincken dies hem ghelust» en onderhouden dienstboden. Rijke nonnen 

en zusters maken grote sier en schoon toilet. Ze dragen zilveren of ver

gulden gordels, onderrokken tot de knie, en een sleep lot in de modder. 

Ze gaan «al clinekende alse ene hinne (hen) met bellen». ( 126
). 

Vele geestelijken cumuleerden ambten en betrekkmgen, maakten zich 

schuldig aan simonie. Alles was te koop, jammerde Ruysbroeck : 

die penninc is machtich boven Gode. 

Boven recht, boven ghenade ende Gods ghebode» ( 127
) 

( 123) DESPLANQUE. lnv. IJ. 180. Te Parijs hield een kanunnik van Notre Dame 
een speelhol in zijn woning. CARTELLIERJ. Am I-lo/a. 197. 

( 124) L. VAN VELTI-IEI\1. Spieghel I-listoriael ( 1727) 434. 

(125) Jan BOENDALE. fans Teesteye, Kapit. 36 vers 3210. 

(126) VAN OTTERLOO, Joh. Van Ruysbroeck, 346-337. In hun kamers lagen 
voetlapijten, waren er ledekanten en dekens. ib. 346. 

(127) VAl\: OTTERLOO. o.c. 336. 
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en. Boenelale : 

<Haar provenden vercopen si loe 

Oft waes een peert of een coe 

fvlaer om doeght en om goed leven 

Sie ik selden provenden geven» ( 128
) 

en .Jan Oe Weert : 

<Die beneficiën sijn meest ghestelt 

Te gheven om eere ende om ghelt» ( 129
). 

Zelfs stervenden werden om hun geld niet gerust gelaten 

< lc hebbe prochipapen belent 

Die selve maecten dat testament 

Daer haer prochiane siec laghen 

Haer ondanx ende oec der maghen 

\Va est beseghelt wde beschreven. 

Eer si 't sacrament wilden geven 

l\1en vint noch wel sulken cappellaen 

Als hi lot enen zieken sal gaen. 

Ende hem niet en wilde gheven 

In sijn testament bescreven. 

Soe gaet hi bidden ende daghen sere 

Ie en soude niet dorren voer minen Here 

Comen met desen testamente 

Dus crighen die prochipapen renten, 

Ende maken Code om vercoopen» ( 130
). 

En in de kerk was het al niet beter : 

<Den ghenen die prediken om ghelt 

Ende hu eren 't woerl Gods, om voert le verc(JJWn, 

Als dese quesleerts, die omme lopen 

Ende loven aflaet, ende schelden qnile 

AI t h I ( 131). smensc en som en om een mile» 

Terecht schreef J. Van Diksmude (lie rte gPesteliJkhekl van zijn tijd 

op de korrel nam : 

( 128) BOENDALE. o.c. Knpit. 3G. 

(t29) BLOMMAERT. Owl-Vlaamscl,r qc·,Jir:lll"n . . 1. ])E \VEERT. Nitl'll dnrtrinarl, 
79. 

( 13()) BI.OMMAERT. o.c. 79. 

(131) Mil"= geldstuk. ;J,_ rn MPmnri<'h. ~lnd Ï,pnl, 271. 
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«Ende oec dat dergeit dat was oec overdadigh in ghewaden, in spra

ken ende in drancke excessif. simoniac, ghierich. in vonden van ghiericheit 

te ghevene ghelt boven den penninc van hiechtene, als mesanc, dwael

!!helt. antepaesghelt. pardoenghelt. rnutseghelt. lmsghell. Item sy hadclen 

meestdeel ha er cokehijnem. (132
). 

Onder elkander leefden de geestelijken doorgaans op gespannen voet. 

De Hollandse monnik Jan Brugman schetste een somber beeld van de ab

dijen en conventen waarin nijd heerste, hoogmoed. huichel, materiele ge

r:oegens met uitspallingen elkander afwisselden. ( 133
). 

l\1onniken lagen inderdaad met andere monniken of met lt>kebroeders, 

paroch iepapen met monniken, kanunniken met ordebroeders overhoop. ( 114
). 

Vaak kwam het lol vechtpartijen, lol doodslag binnen de kloostermuren. 

l\lonniken troefden hardhandig religieuse vrouwen af of verjoegen ze. ( 135
). 

Soms klaagden kloosterlingen hun abt aan, eisten zijn afzetting of sloot

ten hun overste eenvoudig uil. ( n 6
). Of omgekeerd zette een abt zijn 

proost en zijn aalmoezenier builen het klooster. (LH). Kloosters en kappil

tels ( 138
) werden geëxcommuniceerd, abten afgezet. ( 139

). 

Sommige abdijen bedreven ook oneerlijke praktijken. Abten vervreem

den de inkomsten van hun abdij en verwaarloosden het geestelijke 

léven. ( 140
). Kloosters en geestelijken maakten zich zo herucht of rnaakten 

( 132) .Jan VAN DIKSI'-IUIDE. Oits de Chronike (ui tg. L<mhin) 255. Er kan ook 
gewc·z<'n wordPn op de onvenlraagzaamheid van sommige clerici rn klerikale 
instellingen als DY. het Vlaams St.-Juliaanhospitaal Ie RomP waar men slPchts 
opgmomPn werd als m<'n vooraf te hiechl was gegaan. J-1. NEI.IS. t'Arplimlio'! 
en Re/g. de la r{>g/e de la clwncellerie oposte/. p. 78. 

( 133) 1-IOFDI.JK. Ons uoorg<>slacht. IV. ~9-61. 

( !34) de IJîvmURG-STIR.Ut-1. Cart. I.V.M .. 11. 177: DEIIAISNES ct FINOT. 
lnv. [ (Ie parlifo) 1-18 : 1.. VAN \'ELTHEI'-l :,.;pwgf,e/ ilisf(Jrimd ( 172-) 43-1 : 

i'-1ERTENS en TOR.FS. o.c. 111. 3fi3 ro : DESPI .ANQL:E. lnv. I. ï<i. Coclex 
Dun!'nsis n'·' 2-1 p. 35-100. 

I 135) FRIS. De Slag uun Kortrijk ( 1902) 30·1-305 : DEI-L'\ISNES et FI:\OT. o.c. 
448 : DU CLER.CQ. o.c. 11. 217 : DESPL\NQUE. lnv. I. 83. 

(13fi) Codex Dunensis n" 2-1 p. ti-7(,: cl<' I.I~IBUR.G-STIRU;'vl. o.c. 11. 1:-1. 

( 137) N. DE PAU\V. Vie /nlime, o.~. 8·1-B:J. TP .1\ntwNpPn raa!<lPn ,Ie i'-'lind<'rhroc·dN> 
in strijd met de kanunnik<'n van cle kal fwrlraal. In 1-110 proclam<'NdPn dP7P 
laatsten. zich sl<>un<'nd op mirakelPn. in hPL !)('zit i<' zijn \"i\ll !'en d<'PI van d" 
voorhuid van elP sPkse van Chris! us. In l-12fi slichtten ze zp[f~ P<'ll ronfrPrie 
var. de Besnijdenis. di<' processies mPl clP mirakuiPUZ<' rPliPl va11 Chrisl11,; 
organi;eerd". )'v!ERTENS en TORFS. o.c. 11 I. 3fi3-3n-t-3:-9. 

(138) U. BERLIERE. Remier de Fayt, ohl•é ,[" St.-Ho,.on. in <So<'. Em. Brul!•'"· 
t. LVII. p. 16-17. 

( 139) I .i 1'-JIUSIT. Chrnnica. o.c. 95-'l!i. 
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het zo bont dat pastoors hun dienst niet meer durfden doen in hun kerk of 

hun parochianen niet meer durfden bezoeken. ( 141
). Het vulk, noleerde 

cle priester Van Velthem, verafschuwt de geestelijken wier kleed hun 

macht is. die het volk zouden moeten helpen maar niets anders doen dan 

hun straffen opleggen. ( 142
). 

Zelfs edelen haatten bepaalde geestelijken omdat ze <lmilant rude

ment gens» of omdat ze ~:l'avoil voulu tous asservtr à sa juridction écclé

siastique». ( 14~). Steden en dorpen, baljuws en schepenen lagen wegens 

bèlwistingen van rechten en voorrechten schier bestendig met geestelijken 

overhoop en niet zelden zien wij de vorst of zijn raden zelf ingrijpen om 

recht te zetten wat krom was. ( 144
). 

Tenslotte brachten de geestelijken niet alleen door hun gedragingen. 

hun handel en wandel zichzelf in opspraak maar de reactie van sommige 

herYormingsgezinde en goedmenende geestelijken gaf vaak aanleiding tot 

verwarrii1g en misbegrip. 

Ofschoon de doctrine van het geloof ongewijzigd bleef stelde men 

toch o.m. wegens de interne scheuringen in de kerk de decadentie van de 

spiritualiteit vast. zelfs het ontstaan van ketterijen. In 1388, op het ogen

blik dal de \Vesterse Scheuring, nog bijlange niet was opgelost. noteerde 

een lijdgenoot : •:les Jacobins Je tous pays furent escachiées pour ce que 

ilz preischoient. et souscroient que la virge I'vlarie avoit esté concupte en 

pechié origine!. et que, se aussi ne luist esle. elle ne euisl point porté Ie 

redemptcur au monde>. ( 14
·'). 

Üp 5 mei 1470 belastte paus Paulus 11 Willem. bisschop van Ooornijk, 

als inquisiteur een onderzoek in te stellen naar de alarmerende en srhan-

( i..JO) of maakten schul-Jen. I .i 1\liUSIT. Chronico, o.c. <)').'}(, : dc> 1.11\JnUIK~-~TIRUi\1 

o.c. 111. 3ï6-521. 

( 141) de LIMBURG-STIRUM. o.c. I. 36ï-458. 

( 142) L. VAN VEI.TIIEJ'vl. S";,.!i/wl 11 istorinel, 4 34. 

( 143) CIIASTELI..Aii'\. o.c. lil, 333-333. Pierrc> Cauchon. bisschop van B<'auvais, werd 
door een volksopstand uil zijn diocees geslolc>n. KFR\llN DE I.ETTE:'\1 10\'l·:. 
1/i.<t. de Fl. IV. 256. Zie ook U. 11ERLIERE. '""" /l .. rnier du fnyt, o.c. LVII 
p. 21. 

( 144) Te Arnh<'rn harlrl"n sommi~<' ~ePslc>lijkPn van lwl kapilLPI I1C'L zo nan~<'7<'l mel 
hr·paalde vrouw<'n dal dPzc gchnnnl'n wPrclc>n <omdat sommighe \'Un ,J<'n rapitLPI 
mNk l.eruchlichl waren>. VAN I IASSELT. Arnh<"mS<' Ourllwl··n. I. I ·11 . .Jean 
rl" St. Aman<l. priPslN-kapPiaan van cle Paus, wPr<l als faussair. vNmd<'r Pn 
spion gebranclm<'rkl. F. QUJCKE. Ftudf's r/'lti.<loir<'s ,{,;,{;(os à In nl<:moir<' c!e 
11. Pirf'nn<', p. 2(>5. 

( 145) C/mmiqw• de.< f>uys-lllls, ,[" Frnncr•, de. (uil~. J),. Sm<'l. lil) 284. PREVENIER. 
/.u Trnn.<ilion du .<ty/e dr• 1\:oi;/ nu .<ty/c• d<' Pwfll<'.< (II.B.P.II. 1')(•5) n" 2. 
t. XLIII p. %3. 
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dalige ( 146
) geloofsketterijen verkondigd door godsgeleerden binnen en in 

de omgevmg van de katholieke universiteit van Leuven. Het betrof een 

filosofisch-theologisch dispuut betreffende o.m. de theorie van Aristotcles 

ten overslaan van de toekomstige contingenten. De strijd was reeds in 

1465 ingezet ,beroerde niet alleen Rome maar ook het hof en de geeste

Ïijke wereld. De bisschop-inquisiteur moest niet alleen de schuldigen van 

hun vergissingen afbrengen maar desnoods de wereldlijke macht doen 

ir.grijpen. ( 147
). 

De vermaarde theoloog en kerkpoliticus Pierre d'Ailly hnlte zich 

legen de aflatenpreek en klaagde erover dat er teveel kloosterorden waren. 

Hij was ook tegen de voortdurende vermeerdering van kerhn, feesten. 

heiligen, tegen de overvloed van beelden, de invoering van nieuwe hymnen 

en gebeden, tegen al le strenge vermeerdering van gebeden, vasten en ont

houdingen. ( 148
). 

Een ander theoloog Jean Gerson, ( 149
) die een tijd in Vlaanderen 

opereerde, zag in sommige geestelijken en zelfs godgeleerden eenvoudig on

wetende praters en mziemakers. De Bretoense Carmeliel Thomas Conecli, 

die ook in Vlaanderen waarschijnlijk optrad, en die later als ketter le Rome 

op de brandstapel kwam, vaarde uit niet alleen legen de ongeregelde zeden 

maar ook legen de geestelijken die vrouwen charmeerden en concubinae 

onderhielden. ( 150
). 

Naast deze geestelijken en nog anderen die te goeder trouw het pro

ces maakten van kerk en dems waren er nog eremieten als Alfons van 

( 116) Paul FREDER!CQ. L'hérésie ri l'université de Louvain vers J.lïO (RC.R.B 
nr. I, 1905) p. 6-7 «iniquilatis filii, qui quasdam falsas, sancte catholicc fidC'i 

contrarias, Prron<>as, scandaloras d mal" sonantC's proposilionPs> ib. 7. 

( 147) ib. 2-6-7-15-24. De strijd ging vooral LussPn rle theologr•n PidN de !\ivo (of 

Van de RivierPn of Van den Oever) en Hendrik Van Zoemeren. AndPre 

geleerden werdPn er eveneens bit betrokken, pro of contra. 

( 148) J. de GERSON. Opera, !I, CJII en Acta Sanctorum, 1\pr. lll. 149. 

( 149) J"an de Gerson was een doctor van de Parijse universiteit. cliP aalmo('zeniN 

W('rd en in 139) deken werd van St.-Donaas te Bmgge. In 1405 wer,J hij ook 

pastoor van St. Jean en Grève. I-lij kantte zich echt<>r tPg<'n Jan Zondt'f Vre!'S 

wegens moord gepleegd op de hPrtog van Orleans en werd als elPken ont~lag('ll. 
Hij werd professor en kanselier van cl<' Parijse Hogeschool. KERVI.JN. !list. de 
Fl. IV. 83-158-159 en CARTElLIERI. Am T-lo/e. 112. 

(150) P. FREDERICQ. Corpus documcntorum, l. 307. c>n 1'-'IONSTRE!.ET. o.r. 505. 
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Portugal die te Rijsel en elders urenlang geknield lag in kerken, in God 

geloofde en aan de 11. Drievuldigheid, maar den volke verkondigde dat 

er sinds Paus Gregorius geen pauzen meer waren gekozen en gesacreerd. 

dat er geen ware bisschoppen en priesters meer waren, geen echte huwe

lijken werden aangegaan, geen ware sacramenten gegeveTl, enz. ( 151
). 

Wat een verwarring van de geesten ! 

En ziedaar synoptisch, al te beknopt en onvolledig. we zijn ervan 

overtuigd, een beeld van de verwording van kerk en clerus in de Lage 

Landen. ( 152
). 

Dr. P. ROGGHÉ. 

1151) I>U CLERCQ, o.c. lil. 340. nok hij WC'rcl lcvcnrl vcrhmncl. 

(152) Wc komen in een aparte studie op rlit onclPrw<>rp in exl<'nso lerug. 
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DE INVOERING 

VAN DE NIEUWE TEXTIELNI.IVERHEDEN 

TE Bf~UGGE 

EN lfl}N I~EGLEMENTERING 

(EINDE 15"- 16' EEU\V). 

Dat de Vlaamse «fuxcdmperie». die het voornaamste e:.;porlartikcl 

uilmaakte Yan de grote Vlaamse sleden. vanaf het einde van de 15'' eeuw 

hoe langer hoe meer lot verval kwam. IS bekend. Dit verval bereikte in de 

lweecte helft van de 16~ eeuw zijn hoogtepunl. De oorzaken daarYan waren 

de steeds toenemende ontwikkeling en mededinging van de Engelse laken

nijYerheid, gepaard met een steeds moeilijker wordende toevoer van 

Engelse wol. die de grondstof vormde voor de luxelakens, enerzijds. ;~n 

~ voorol - de steeds stijgende vraag naar lichte. goedkope stoffen. 

anderzijds. ( 1 
) • 

Ook le Rrugge, weliswanr in de eerste plaats als handelscentrum van 

l,elang, doch daarenboven in de midcleleeuwen één van de voornaamste 

Vlaamse centra van textielnijverheid, waar een groot gedeelte van de 

bevolking in de textielnijverheid werkzaam was ( 2 ). liet dit ven· al zich 

gelden. 

l~eeds in 1493 beklocgen de Rrugse wevers zich erover clat de koop

lit>den het nu verkozen naar Menen, Nieuwkerke, en andere plaalser. van 

de «YVesthoeb, waar dergelijke nieuwe lakensoorten ven·aardigct werden. 

( J) 11. PIRF.NNE. Um> crise induslrieiJ" mr .\VJ•• siècle. Ln drnperi(' ur!,nim•, 1'1 In 
<nouvelle draperie> "" Flandre (Bull. de 1':\c. roy de Belg., rlass<' dPs lellr<'>. 

1905, p. 489-'>21). Dezelfde oorzalwn gcl'ft ook Pos~ humus aan. wat lwlr,·ft lwt 

v<>rval van de oude Leidse lakennijverheid, in :'-J. \V. POSTI!l.J~~US. Ge.<chie

cl"nis van de Leids<' lahenin.luslnc. s Grr.vcnhagc·. 1908. 1913, .1!. !I, p. I 2. 

(2) Zo maakten in 1302 de wc\ers, de vo[,ler~ en de ~clwNdNs ';'() '/r uit van .Ie 

llrugse amhachtsli<>JPn. zijn<lc fi8 1o van r!" lotale mannPiijke hp,•olbr,~. Cfr. 

daarvoor R. HAPKE. Brugr~e's Enlu>icklunf! ~um millelaltl'r/ich<'ll \\'cftmml. BNiijn. 

1908. p. 203. 
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Ie lrt>kken om hun lakenvoorraad op te doPn. in plaats van naar Brugge, 

;'oals dit vroeger het geval ·was. ( 1 ). I )e reden daarvan schreven ze toe 

Ban het fpit dat het hun sinds enkele jaren sleehls toegelalen was een 

vier- .'t vijftal lakensoorten van Engelse wol te vervaardigen, daar waar 

vóór 50 jaar en meer, 20 à 24 van die lakensoorten geweven werden. Dat 

rlit echter de ware reden niel was. hoeft weinig heloog .. 

Hel sprPekl immers vanzelf dat de kooplieden niel naar de West

hoek trokken omdat aldaar die luxelakens le vinden waren. welke te 

Bmgge niel meer werden ven·<wrdigd. maar wel om daar de nieuw

modische. goedkope lakensoorlen. waarnaar de vraag van langsom groter 

werd. op te kopen. Al gaf de Brugse stadsmagistraal gevolg aan het 

verzoek van de wevers om het verbod inhoudend dat sleehls 4 à 5 laken

soorten van Engelse \vol mochten vervaardigd worden. in le trekken, in 

1503 -zag ze zich opnieuw genoodzaakt helzelfde verbod uit le vaardigen ; 

waarschijnlijk waren de hogergenoemde vijf lakensoorten de (-'rtige van de 

oude Brugse draperie waar nog vraag bestond. ( 3 ). Omstreeks die tijd 

dat de Brugse wolwevers hogergenoemd verzoek aan de stadsmagistraat 

1irhtlen. begon hun ambacht zelf achteruil te gaan. Dit blijk o.m. uit het 

feil dat in 1496 bepaald werd dat voortaan het ambacht jaarlijks niet 

méér mocht uitgeven voor feeslmaal tijden en «slaalsieklederen», dan 3 

pond parisisen. Dat deze maalregel getroffen werd op grond van het feil 

dat het amhachl zeer verarmd was, leert ons de tekst zelf. ( 4 ). 

In de loop van de 16e eeuw voltrok zich te Brugge het vervalproces 

van de oude luxedraperie langzaam maar zeker. Zo werden twee ordon

nanties aangaande de oude draperie. daterende van 1521 en 1523. inge· 

leid floor de klacht inhoudende dat de oude draperie in verval is, en zelfs 

d1eigl te niel te gaan, lol grote schade van Brugge, die «eensdeels up tfail 

van der draperye ghefunderl es>. ( 5
). Ook uit een proces van 1533, 

tussen de deken en vinders van het oud weversamhacht. en enkele vreemde 

wevers, dito te Bmgge nieuwe textielsoorten vervaardigden. blijkt hel dal 

de oude draperie op hel punt slaat te vervallen. ( 6 ). Ni el alleen hadden 

de luxelakens weinig aftrek meer, doch daarbij kwam nog dat de invoer 

van Engelse wol, onontlwerlijk voor deze luxelakens, len zeerste bemoei

lijkt werd. Dil ging zelfs zó ver dat. men zich in 1548 genoodzaakt zag 

voor de lakens van de oud(~ draperie gedurende een hepaalde Lijd Spaanse 

(3) Brugg<', R. A .. Fon,J-. van t_!,. aml,arhtPn, W<'V<'fS, N. ·18f>. fol. 2ó. \'oor !wt verbo,} 
in 1503, cfr. randschrift. 

( 4) Ibidem, fol. 7.7. 

( 5) Brugge, S.A., llallef.ldwciPn I 'i 13-1 'i30, fol. 280 <'n );"'j v''. 
(f>) Brugar·. ){.A .. Fond< van ,J., <Jmbari.tPn. W<'VPrS, chnr!Pr t-.:r. Llatl\\' 8'320. 
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wol te gebmiken. (1). Al verkreeg Brugge in 1558 de stapel van de Engelse 

wol. voorheen te Calais gevestigd ( 8
), dan was dit Loch niet in staal het 

verval van de oude Brugse draperie te remmen. Men mag aannemen dat 

omstreeks het midden van de 16e eeuw de oude Brugse luxedraperie als 

exportartikel definitief haar belang verloren had. ( 9 ). Dit betekende 

echter niet dat deze lakensoorten in hel geheel niet meer geweven \verden; 

doch de afzet daarvan moel in de tweede helft van de 16e eeuw zo gering 

geweest zijn dat men temauwernood voor de Brugse luxelakens nog het 

v\oord export-artikel kan gebruiken. De laatste maal dat de oude draperie 

nog ter sprake komt. is in 1575. I-lel gaat hier om een verzoek vanwege 

d'= eerste klerk of boekhouder van de «rame-eed». die de lakens van de 

oude draperie controleerde op hun kwaliteit. aan de stads111agislraal om 

hel ambt van tweede klerk dat reeds een tijdlang onbezet \vas. definitief 

af te schaffen, gezien het verval van de oude draperie dit ambt overbodig 

maakte. (1°). 

* * * 
De vraag die sponlaan oprijst bij de vaststelling van het verval van 

de luxedraperie in de Vlaamse steden. is, welke maatregelen getroffen 

werden om daarin te voorzien. 

Dat men in deze steden de zeer in de vraag zijnde nieuwe texliei

nijverheden. waarvan de bakermat de vVesthoek was. heeft trachten in te 

voeren, werd reeds duidelijk gemaakt door H. Pirenne. Dit toonde inzon

derheid wat Brugge betreft. H Van I-loulte aan. 

Volgens H. Pirenne zou het invoeren van de nieuwe telttielnijver

heden in de Vlaamse sleden. geen heropleving van de textielindustrie 

aldaar kunnen teweegbrengen. I lij slonel immers op het standpunt dat 

ir: de Westhoek. de draperie overwegend een plattelandsindustrie was. 

op liberaal-kapitalislische leest geschoeid. daar waar de nieuwe textiel

nijverheden. eens in de steden ingevoerd, ondergebracht werden binnen 

het kader van de streng gereglementeerde ambachten. wat de concurrC'ntie 

(7) L. GILLIODTS VAN SEVEREN. Cartulaire de l'unci<mne <'.<laple de Tlrurws. 

Brugge, 1904-1906, dl. lil. Nr. 1722. 

(8) H. VAN I-IOUTTE. Hisloire économique de la Relgiquc ei la fin de l'mtcien 

régime. Gent. 1920, p. 197. 

(9) Zie daarover o.m. ZEGHER VAN MALE. Lanwrtlatie, f>clwlzen.i<' 1t>a/ datll'r 

aenmerkensweerdich geschiel is ten tyde vande gcuserie ende de beeidstomwrie. 

flirtoen ende omtrent de stadt uan Bruggltc. ( Uitgeg. dr. rle l"la<'l>rhappy d,.r 
Vlaèmsche bihliophilen, 36 serie, Nr. 2). Gent. 1859, p. 27. 

(10) L. GILUODTS VAN SEVEREN. op. cit .. dl. 111. Nr. 1931. 
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onmogelijk maakte. ( 11
). Dil standpunt werd over het algemeen niet 

tegengesproken, hoewel het extreme van deze theorie enigszins gemilderd 

werd. Zo wees E. Coornaert er op dat de zogenaamde plattelandsdraperie, 

loch niet wik liberaal karakter had, als men aanvankelijk dacht. ( 1 ~). 

/\nderzijds uitte J. Oemey het vermoeden dat de nieuwe draperie die men 

iil de 16e eeuw le leper invoerde, aldaar een organisatie moest gekend 

hebben, die minder streng was dan die van de oude draperie, terwijl hij 

aanloonde dat, wat de saainijverheid naar Honschootse techniek betreft, 

ePn lichte textielsoort, die men in de 16" eeuw te leper trachtte in te 

\oeren, de leertijd minder lang was dan voor de oude draperie. terwijl 

nu ook het proefstuk, of meesterwerk, vereist om in het ambacht het 

m~P-5lerschap te verkrijgen, niet langer verplicht was. ( 13
). 

Wal Bmgge betreft, beweerde l I. Van Houtte dat de nieuwe textiel

nijverheden aldaar aanvankelijk het karakter aannamen van eèn kapita

li5tische nijverheid, \Tij van alle «corporatieve» belemmeringen. Onmiddel

lijk wordt hier echter aan toegevoegd dat de nieuwe textielnijverheden Le 

Brugge na enkele tijd opnieuw een streng-corporatieve vorm aannamen. 

Déze bewering steunt sleehls op de vaststelling dat een bepaalde lijd na 

de invoering van de nieuwe textielnijverheden, dienaangaande keuren uit

gevaardigd werden, waarin er o.m. sprake is van een «deken en eed van 

de nieuwe draperie». ( 14
). Ook wordt in de enkele bladzijden die in dit 

werk handelen over de nieuwe textielnijverheden te Brugge gezegd dat 

zich in 1548, wat de nieuwe draperie betreft, heL engste protectionisme 

manifesteerde aangaande het aannemen van nieuwe meesters. Hierbij wordt 

verwezen naar een document dat bij nadere inzage. juist het legenoverge-

5tel de beweert. (1 5
). 

Uil dit alles blijkt dat de nieuwe textielindustrieën te Brugge slechts 

terloops behandeld werden. terwijl heL weinige dat over de reglementering 

trvan geschreven werd, zelfs een duidelijk gemis vertoont aan diepere in

zage van de verordeningen ~ ol keuren ,........, die op die nieuwe textielin

dustrieën betrekking hebben. Zo hebben wij ons lol doel gesteld in dit 

( 11 ) H. PIRENNE. op. cit., p. ::; 19-520. 

( 12) E. COORNAERT. Draperies rurales, draperics uriJIJincs. L'évolulion ,[e l'irulw;lrie 

/lamande au moyen dge et au XVJa siècl« (B<·lg. lijdschr. voor philol. en gesch .. 
XXVIIl. 1950. p. 85). 

(I 3) .J. DEMEY. I Je <mislukte> aanpassingen vnrt de rtil'uwc dmperie, de: mnirtiJVcr

fwid en Jp lichte draperie te leper (van d., XV Je eeuw tot .le frartse rcr>olulie). 

(Ttjclschr. voor gesch .. aflever. 3. I 950, p. 229-23 I). 

(14) 1-I. VAN IIOUTTE. op. cit .. p. 13. 14. 15. 

(15) L. GILI.IODTS VAN SEVEREN. op. cit. dL 111. Nr. lï2!. 
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arl ik el een overzicht te geve11 van de mvoeringen van de nieuwe textiel

nijverheden Ie BruggE', alsook de juiste draagwijdte van de reglementering 

ervan aan het licht Ie stellen. 

I. - DE 1:--.J\'OERING \'1\N DI:: NILU\\'E TEXTIEI.:-\IJ\'l:RIIEDF.N 

TE öRUGGE. 

In dit deel zal de invoering Ie Brugge van de nieuwe draperie, de 

~aainijverheid. en de fusteinnijverheid. besproken worden. 

Vooraf dient echter nog een moeilijkheid opgehelderd in verband 

met de terminologie. De term «nieuwe draper;e» wordt soms gebruikt in 

de betekenis van «nieuwe lexlielnijverhedem in 't algemeen ( 16
), doch 

ook verslaat men in sommige gevallen onder «nieuwe draperie», de saai

rtijverheid. zonder meer. ( 17
). Te Brugge echter wordt een duidelijk onder

scheid gemaakt tussen de nieuwe draperie. de saainijverheid en de fustein

nijverheid. Onder de term «nieuwe draperie» vallen hier de nieuwe textiel

EOorleii, die, wat de techniek betreft, dezelfde deelbewerkingen onder

gingen als de lakens Yan de oude draperie. ~ zijnde hel weven, vollen. 

>-cheren. en verven ~ met uilzondering nochlans van hel feil dat de 

lakens van de nieuwe draperie lichter geweven werden, en, na alle deel

bewerkingen ondergaan Ie heLbe11 niet mochten «uilgerokken:~- \Vorden op 

de ramen ( 18
) ; anderzijds was de grondstof geen Engelse wol, maar wel 

een wolsoort van mindere kwaliteit. inzonderheid Spaanse wol. 

Daarnaast komt de saainijverheid ; de saai was eveneens een lichte 

lextielsoort met als grondstof wol van mindere kwaliteit, die echter van 

ck nieuwe draperie vooral verschilde door hel feil dat er enkele andere 

deelbewerkingen hij te pas kwamen. De f usleinen tenslotte, verschilden 

Yan de lakens van de nieuwe draperie en van de saaien niet alleen wat 

( 16) 1\1. VANI-IAECK, 1 /;stoire de Iu suye!l<•ritJ à Lil/e. (l'vlémoires de la Socif'lé 

cl' Etudes de la province de Cambra i. !ome XVI). Rijsel. 1910. dl. I. p 11. 

( 17) N.W. POSTI-IUMUS. op. cit.. ,ff. 11. p. 2. 

( 18) nrugge, S.A.. I lallegeboden 1553-1564. fol. 335. art. I : ibidPm fol. 3ó I \" 0 en 

volg., art. 10. Van:!aar wordt soms ge~prol:Pn van <gecrompr·m lokens. voor laken;; 

van de nieuwe draperie (o.m. BruggP. S.J\.. llalfegcbocfpn 1553-I:Jii.J. fol. 335. 

art. I) : en van <gPrecte> lak"m voor lakens van de oude drapNie (L. GILIJODTS 

VAN SEVEREN. op. cit., ,Jf. lil. Nr. !875). 

222 



dt- techniek betreft. doch ook inzake grondstof: de grondstof was hier 

inderdaad een mengeling \·an katoen en vlas. ( 1 
''). 

DE NIEU\\'E DR,-\PERIE. 

Reeds op het einde van de 15e eeuw werden Le Bmgge lakens van 

de nieuwe draperie vervaardigd. In de loop van de 16e eeuw. werden dan 

achterlenvolgens Le Brugge ingevoerd. de nieuwe draperie naar Je tech

niek van Nieuwkerke. de nieuwe draperie naar Leidse techniek. de nieuwe 

draperie naar de techniek van i\rmenliers. en de nieuwe draperie naar 

Belse techniek. 

I) ·De nieuwe draperie, ingeuoer,[ roncl 149-1. 

De nieuwe textielnijverheden werden te Brugge over het algemeen 

mgevoerd door neemde importeurs die door de stad aangelokt werden en 

voorrechten verkregen, terwijl de algemene ordonnanties die op de nieuwe 

LP:\.lielnijverheden betrekking hadden, gewoonlijk slechts enkele Lijd ~ 
soms enkele jaren ~ later uitgevaardigd werden. Dit was zonder twijfel 

ook het geval wal de nieuwe draperie betreft. op het einde van de 15° 

eeuw ingevoerd. waarvan hier sprake : over de vreemde invoerders is 

echter in dit geval niets bekend. Dat op het einde van de 15° eeuw een 

nieuwe draperie te Brugge werd ingevoerd. leren ons twee ordonnanties, 

daterend van 1494 en 1495. 

Op 5 december 1-194. wordt Le Brugge door een ordonnantie bekend

gemaakt dat in deze stad een lakensoort zal vervaardigd worden, geheel 

n·rschillencle van de oude draperie, met het oog op de voorspoed van de 

stad. en haar inwoners. ( 20
). Een goede maand later, meer bepaald 0p 

14 februari 1495. wordt deze nieuwe draperie door een uil voer i ge keure 

2en~glemenleerd. ( 21 
). Is hierin sprake van een zestal lakensoorlen, met 

voor elke soort uitvoerige technische gegevens. clan valt het uit dezelfde 

( 19) Voor uilvoPrigc l"rhnischc ll<'J:tt•vens in verb;mcl mPt de vcrschilbt~le l< xli .. lsoor

ten. cfr. vooral N.W. POST! !UMUS. op. cit.. cll. 11. hoofelstuk 11 : G. DE 
POERCK. La clraperie rnécli<;ua/c en F/nnclre cl '"' Artois. - T echni</'1<' <'I !C'I'

rnino/o!Ji<'. - Brugue. 1951, 3 clln. - Voor de snainijverh(';d, E. COORN-\ERT. 
U n ccnlrc industrie/ d'aulre/ois. l.a clroperic-sayelll•rie ,l'J londschoole. Ren nes. 1 CJ30. 

(2()) Brugg<', S.A., llallcgcbod<·n 1490-1·199, fol. 177 v11
• 

(21) nruggc, S.A.. ibidcm fol. 1/'J \ 0 
• 1A'5. 
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ke:ure niet uit te maken of het hier lakens betreffen naar het model van 

Armentiers. Belle. Nieuwkerke, of een andere plaals van de \Veslhoek. 

Na de laatstgenoemde ordonnantie is geen enkel spoor meer terug te 

vinden aangaande deze nieuw draperie. 

2) IJe nieuwe drupetie nao.r cle /ecfmiek van Nieuwkerke. 

Uit een stadsrekening van 1503 blijkt dat een zekere Gheeraert 

Baqueleir de som ontvangt van 8 pond parisisen. om Nieuwkerkse drapiers 

nnar Brugge te hebben overgebracht ( 22
). terwijl in dezelfde stadsreke

ningen enkele bepalingen voorkomen. nu'1r d<'welke de laatstgenoemd.~ 
drapicrs zich dienen te voegen. 

Ue stadsmagistraal is bereid aan de Nieuwkerb<· drapiers lot een 

getal \'an zestien personen. per hoofd gratis Lwee zakken Spaansr~ wol Le 

;?even. die dienen teruggegeven te worden ingeval ze binnen de termijn 

'an drie jaren uil Brugge zouden vertrekken. Het is hun echter toegelaten 

te vertrekken wanneer ze dit wiilen ; dit blijkt immers uit een andere 

hepaling Als aanmoediging wordt hun voor elk laken V<m de hesle soort 

dat ze vervaardigen, 4 schellingen groten toegekend, voor elk laken van 

de tweede soort. 3 schellingen groten voor elk laken van de derde soorl, 

2 schellingen groten, en voor elk laken van de vierde soort, 18 groten. Daar

enboven zullen ze binnen de stad zelf van alle rechten genieten, als 

( 23) ''aren ze poorters. . 

Zonder twijfel mag aangenomen worden dat het invoerm Le Brugge 

Yan de nieuwe draperie naar hel model van Nieuwkerke, met het oog op 

de heropleving van de draperie te Brugge, geen resultaat opgeleverd heeft. 

Er is immers aangaande deze draperie geen enkele ordonnantie uitgevaar

digd geworden. Hieruil mag men afleiden dat het vervaardigen van deze 

nieuwe lakensoorten waarschijnlijk beperkt gebleven is tol de Nieuwkerkse 

drapiers zelf. Voor het laatst komt deze nieuwe draperie ter sprake in 

1507. In dit jaar klaagt het oude Brugse weversambacht, voor wie de 

privileges waarvan de Nieuwkerkse drapiers genoten. een doorn in het 

oog waren. laatstgenoemde drapiers bij de stadsmagistraal aan, wegens 

het feit dat ze de «vrijheid» niel hebben in het aloude weversambachl. 

De Nieuwkerkse drapiers replikeren hierop terecht dat ze speciale statuten 

\'erkregen hebben die hun toelaten hun werk uit te oefenen zonder enige 

(22) L. GILLIODTS VAN SEVEREN. op. cit.. dl. 11. Nr. 1352. 

(23) Brugge, S.A., Stadm·kcningcn 1502 - 15()3, fol. 103. 
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\Trplichting le hebben jegens het Brugs \Veversambacht. Daarop wijzen 

de deken en vinders van het laatstgenoemde ambacht op hel feil, dal de 

Niemvkerkse draperie ingevoerd werd door zeslien drapiers, terwijl daJ.r

,.<ll1 nog slechts twee overblevt·n. De uileindelijke beslissing in dit proc(~S 

is niet gekend ; de stadsmagistraat geeft de twee overgebleven Nieuw

kerkse drapiers de toelating voorlopig het werk dat hen toevertrouwd werd. 

te vol!ooien. ( 2
'
1
). 

ïl De nieuwe draperie naar Leidse techniek. 

Voor deze te Brugge ingevoerde draperie. werd ook rle term «nieuwe 

draperie» gebruikt. hoewel deze lakens nog behoorden tol de oude Leidse 

lun~draperie. Inderdaad. in deze stad werden de nieuwe lextielnqver

heden slechts mgevoerd na het beleg van Leiden, op het einde van de 

16• eeuw. ( 25
). 

Te Brugge werd deze draperie ingevoerd op twee verschillende tijd

slippeiL De eerste maal gebeurde dit in 1503, en de tweede maal in 1514. 

De nieuwe draperie naar Leidse techniek. ingevoerd in 1503. 

Enkele maanden na het invoeren van de nieuwe draperie naar de 

techniek van Nieuwkerke. werd le Brugge de draperie naar Leidse tech

niek ingevoerd ; dil gebeurde op initialief van de «natie der Oosterlingen» 

hetzij de Duitse 1-lanze. Aan de Duitse I-lanze was het door hun keure 

verboden ergens anders llollandse lakens te kopen dan Ie BIUgge, Le Ant

werpen, of te Bergen. Nu had de stadsmagistraal van Leiden het verbod 

uitgevactrdigd Leidse lakens naar die drie genoemde markten Ie zenden, 

teneinde de kooplieden te dwingen rle lakens in 1-lolland zelf te kopen. 

Daarom stelt de te Hrugge gevestigde <natie der Oosterlingecu aan het 

sl<tdsbesluur voor, in deze stad zelf lakens naar Leidse techniek le vervaar

digen. ( 26
). 

Dat de Brugse stadsmagistraat hierin toestemt. is vanzelfsprekend. 

Üp 28 november 1503 wordt door de stad clan ook een voorlopig contrad 

gesloten met een Leids importeur, .lacoh van der Leyde. Dit contract 

behelst Je volgende gunstige voorwaardeiL Cedure11de twee jaar zal aan 

(24) L. GILLIODTS V.'\N SEVEHEN. op. r.il., dl. 11. Nr. 1367. 

125} N.W. POSTJ-JUMUS, op. cit., dl. 11. p. 5. 

(26) Brugge, S.A., StndHekenlngeu l'i02.J:ifl). fol. 104. 
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dE· importeur gratis wol en ,·achten gelevt:>rd worden. en levens krijgt hij 

een huis en weefgetouwen. De stad zelf zal de lakens aankopen, en daar

enboven als aanmoediging een prt~mie per laken toekennen. Lerwijl zij ook 

zal zorgen voor de uilbetaling van de lonen der kamsters. spins I ers, wevers. 

volders en scheerders. De lakens zouden echter aan een controle onder

worpen worden. Opmerkelijk is, dat. waar de coolmelen gesloten tussên 

de Brugse magistraal en de vreemde in1porleurs, in algemene regel slechts 

voorschriften bevallen aangaande de importeurs zelf. hel contract waar

van hier sprake. lwee bepalingen beval die niet specifiek betrekking hebben 

op de importeur in kwestie. Er wordt inderdaad bepaald dat de importeur 

verplicht is zijn techniek te tonen aan elke Bmggeling die er om vraagt, ter

wijl eveneens bepaald wordt dal iedereen die deze lakensoorten wensl te 

yervaardigen, als arbeiders zowel inwoners van de stad als vieerndelingcn 

mag gebruiken. ( 27
). Laatstgenoemde bt:>paling. eerder terloops in dit 

contract opgenomen, werd echter nooit openbaar gemaakt. Vóór de tweede 

invoering van de draperie naar Leidse techniek plaatsgreep, werd inderdaad 

geen enkele algemene ordonnantie of keure aangaande deze dmperie uit

gevaardigd. De welen daarvan was, dal korle lijd na de ii1Yoerillg van de 

draperie naar Leidse techniek. de slapel ~ onderverstaan, van Leidse 

lalens - van de Oosterlingen uil IJrugge verplaatst is geweesl, zodat als 

ge\·olg daarvan er te Brugge niet langer kopers van Leidse lakens 

waren ( 28
) ; de invoering te Brugge had dus geen enkel nul opgeleverd. 

Ue nieuwe rlrupe:ie nu ar Leidse ieclll!iek. ingevoerd in 1514. 

Hel opnieuw vestigen van de slapel van Leidse lakens te Brugge 

voor de «natie der Oosterlingen», gaf aanleiding tol het feit dal voor de 

tweede maal te Brugge, de draperie naar Leidse techniek ingevoerd werd. 

Opnieuw sluil de stadsmagistraat een contrad af met een Leids Illl

purleur . .Jan van Wasquael ; dit gebeurde in 1514. Uit cl il contrad blijkt 

dat de genoemde importeur hij zijn vestiging te Brugge vanwege de stad 

33 tonnen bier, 18 hoed koren. en een bepaalde hoe\'eelheid wijn ver

hijgt. I lij is echter verplicht gedurende een lijctspanne van 6 Jaar, 2000 

Leidse lakens. «arbynen» genaamd. per jaar te vervaardigen; levens 

moelen deze lakens een controle passeren. \'oor elk laken krijgt hij ·1 

schellingen als aanmoediging. Daarbij wordt nog bepaald dat de impor-

(2ï) Brugge, S.A .. ~ladsrekcningen 150'2.150'5. fol. 10--1-!06. Cfr. ook hP1 r<'!!Nl danr

van in. L. GILLIODTS y,\N SEVEREN. op. cit.. dl. !1. Nr. 1350. 

(28) Dit kan men afleiden uil h<"t contract gcsloten 1uss!'n de stnd>rn;.gis1rant, Pn ,I~ 
tweede Lcidensc importeur l!' Hrug(!e. 
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leur als arbeider~ zowel l3mggelingen als vn~emdelingen mag in dienst 

nemen. Die ladlste bepaling stuitte echter op een verzet vanwege het oud 

Brugs wolwevers- en voldersambacht. Inderdaad. de deke11 Pil vinders 

\"i.ll1 deze ambachten klagen de Leidse invoerder bij de stadsmagistraal 

aan. omdat in zijn dienst 12 vreemde arbeiders ~ inzonderheid \'.·evers 

en volders ~ werkten. zonder vrij te z1jn m het wolwevers- en volders

ambacht. De aangeklaagde antwoordt hierop dat hij zich niel dient le 

onderwerpen aan hetgeen de oude keuren van de Brugse Lextielambachten 

voorschrijven. doch uitsluitend aan de bepalingen die voorkomen m het 

contract, door de stadsmagistraat en hemzelf ondertekend. Het komt 

tenslotte lol een akkoord. De 12 weemde werklieden zullen hun werk 

verrichten bij, en onder toezicht van Brugse meester-wevers en -volders ( 29
). 

Het bleek evenwel dat enkele tijd na de invoering te Brugge van de 

Leidse draperie in 1514. de Leidse importeur en de 16 vreemde arbeiders 

die in zijn dienst waren, niet langer in slaat waren aan de vraag naar 

LPidse lakens le voldoen. Dit kan mén inderdaad afleiden uil het feil dut 

in 1517 een keure gepubliceerd werd aangaande die draperie, die zich 

richtte tol elkeen die Leidse « arbynen» wenste Le vervaardigen. ( 30
}. Deze 

keurt' werd door enkele bepalingen aangevuld in 1529. ( 31
). 

Blijkt hieruit dat de Leidse «arbynem-draperie le Brugge een 

uilbreiding moet gekend hebl1en, dan kan toch moeilijk van succes ge

sproken worden. De oude Brugse lextielamhachten. wier leden hel toe

gelaten was in de nieuwe draperie te werken. ~ doch niet in de saai

en fusleinnijverheid, ~ bleven immers achteruitgaan. Zo ziel het wevers

ambacht zich in 1524 genoopt twee van haar huizen le verkopen om een 

rente te kunnen betalen ( :12
), terwijl het voldersambacht zó verarmd is 

dat men zich in 1534 verplicht ziel b1jna alle belastingen. tot dan toe in 

het kader van het voldersambacht op de volders geheven, af le schaf

fen. Ca). Ander~:ijds werden de Leidsé wrhynem niet blijvend te Brugge 

geweven ; in 1542 is immers voor Je laatste maal sprake van deze laken

soort. te Brugge geweven. ( 3 ~ ). 

(29) Brugl(e, S.A .. Ht•l(i~l<'r tier <"ivile H•ntr·nth:n. 1'i1·1-1'i1'i. fol. 14 en 'iO. alsook het 
r<·~:est duurvun in. L. GliJ .lOl HS VAN SEVEREN. op. cil .. dl. 11. Nr. t42G. 

(30) Bru~tw·. S.A.. llall<·ueiHJden 1513-1530. fol. 91v" - 11·1 v". 
(31) BruggP, S.A .. il,ltl•·m fol. 'i4'7 - ~,.Jï v". 
132) Brugge, R.A .. Foncls van de amba<·lolen. wevers. cllllrlc·r Nr. blauw. 8lJ02. 

(33) Brugge. R.A .. Fonds van de nmh.trbtPn. volders. Nr. 478. 

134) L. Gll.I.IOI1TS Vt\i\: SEVEREN. op. cil ... l!. 11. Nr. 16()1. 

227 



-1) f >e nieuwe clruperie naor de lecflfliek UWI 1\rrnen/zers. 

Al zijn over cle invoering e11 de invoerders van de niemve draperie 

naar de techniek van Armenliers weinig gegevens te vinden, toch mag aan

gt'nomen worden dat deze nieuwe draperie te Brugge opgericht werd in 

1530 of damomtrenl. Uit een proces lussen het oud Brugs weversambacht 

en een I weetal frans-nam i ge drapiers. daterend van 1533. blijkt imm ~rs 

dat laatstgenoemden op dit ogenblik te Brugge reeds drie jaar werkzaam 

,varen in de nieuwe drapere naar de techniek van Armen Iiers. ( 35
). Ce

zien nu de eerste algemene keure aangaande deze nieuwe draperie. slechts 

dateert van 1532 ( ~ 6 ). mag men lot het besluit komen dat de twee dra

pi ers, waarvan sprake. waarschijnlijk de invoerders waren van de nieuwe 

draperie naar de techniek van Armenliers. die dus omstreeks 1530 deze 

nieuwe draperie te Brugge zouden hebben ingevoerd. 

De « Hrugse leeuwem. zoals de te Brugge naar de techniek nm Ar

men lier~ vervaardigde lakens genoemd werden. bleken aanvémkelijk niet 

zo goed in kwaliteit als de lakens die te Armenliers zelf vervaardigd 

werden. De oorzaak daarvan scheen te liggen in het scheren van die stof

fen. Het gevolg daarvan was. dat de Brugse stadsmagistraat tr voor zou 

zorgen dat Armenlierse scheerders zich te Brugge zelf kwamen vestigen ; 

dil gebeurde door bemiddeling van een Spaanse koopman, Alvare de Caslro. 

I-let voorstel dienaangaande dateert van 6 april 1532 ( 37
), terwijl ruim 1 

jaar later. op 8 april 1533. een contrad afgesloten wordt lussen de Brugse 

stadsmagistraat. Alvare de Caslro. en twee Armentierse scheerders. Hier

uit blijkt dat de Armenlierse scheerders zullen werken in dieml van Alvare 

de Castro. en door de stad bezoldigd zullen worden. terwijl de stad hun 

evE:neens zal voorzien van technische benodigdheden. Er wordt hun echter 

een minimumproduktie opgelegd, Ierwijl ze tevens verplicht zijn toezicht 

le houden op het werk van de kamsters, wevers. volders en ververs ; daar

enboven dienen ze hun techniek le Lonen aan elke Bmggeling die er om 

naagt. (3R). 

Een algemene keure aanguande deze nieuwe draperie, bedoeld als 

vervanging van de vorige, die hel licht zag vooraleer de genoemde scheer-

(:15) Brugge, R.A., foncls van de ambachten. wevers. çharter Nr. blauw. R320. 

(:J6) Brugge, S.A., Hallegeboden 1513-1530, fol 547 - 547 v0
. 

(2>7) L. GILLIODTS VAN SEVfREf'\. op cit.. dl. 11. Nr. 1583. 

(38) Jhidem, riJ. 11. Nr. 1588. 
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drrs te Brugge hu11 intrek hadden genomen, wordt uitgevaardigd in 

1535. ( 39
). Ook deze keure wordt echter vervangen door een nieuwe, en 

dit in 1544. ( 40
). 

Omstreeks die periode ziel men zich de stadsmagistraat z"vare finan

ciële inspanningen gelroosten om deze nieuwe draperie in leven te houden. 

Als aanmoediging schenkt zij aan de clrapier. voor elk laken nadt' Armen

liers moelel dat hij vervaardigt. een prem1e. ( 11
). Vreemde wevPrs die zich 

[(· Brugge komen vestigen om lakens van de nieuwe draperie te ven·aar

digen. ontvangen subsidies van stadswege. ( 42
). De stad koopt in uiterste 

nood zelf alle Brugse lakens op die niet meer aan de man kunnen gebracht 

worden; dit is o.m. het geval in 1535 en 1545. ( 13
). Tevens wordt van 

clt ~::lakensnyders> geëist, dat 1/3 van de lakens die zij te Brugge voort

\TT~open, er zouden zijn van Brugs fabrikaat. ( 4 '
1
). 

De inspanningen van de stadsmagistraat werden echter niet beloond; 

ook deze draperie zou weinig succes kennen. Wanneer de stadsmagistraal 

ophoudt met het verlenen van premies, dan verkiezen de mee~le te Brugge 

Hmgelokte Armentierse drapiers, opnieuw naar hun vroegere vvoonplaats 

te trekken (·I->). waaruit blijkt hoe weinig afzet de te Brugge vervaardigde 

lukens naar de techniek va11 Armentiers vonden. Dil laatste kan men 

trouwens ook afleiden uit het feil dat het oud Brugs weversambacht wiens 

I~den hel natuurlijk toegelaten was ook deze lakensoorten te weven, van 

lang,om meer achteruit gaal ; in 1552 zien de wolwevers zich genoopt 

een huis. hun ambacht toebehorende. te verkopen ( 46
), terwijl ze in 1561, 

gezien de achtemilgang van hun ambacht. hesluiten de belasting, voorzien 

voor staatsiekiPderen van de eed van het amhacht. af te schaHen. ( 17 i. 
In een proces van 1561. !Jetreffencle de slechte kwaliteit van «dohhele 

lteuwen>, een lakensoort behorende tot de nieuwe draperie naar de tech

niek van Armentiers, wordt gewag gemaakt van het feil dat de nieuwe 

rlraperie van langsom meer misacht wordt. en te niet gaat ('1 ~). temijl 

( 39) J3ruggc, S.A., I lall<'t:WI,ocl<'n I 'i)O- I 'i 12, [,,! :1'J v" - Yi. 

(40) G. \VIU.EMSE:\1. La Jcdmi<Juc !'I !'organisulion rl" In dmpNi!' ti Cnud, rl Tlruws 
el a Malines au milieu Ju XV!•· .<ir?cle - Ánrl<'xe (i\nn. clc 1'.\c. roy. rl'nr~hrol. 

clc B<·lg., IX. 1921, p. 517). 

(41) L. GILLIODTS VA:'-l SEVEREr-\. op. !'lt .. dl. 11. Nrs. 1583. 1601. 1602: ril. 11. 
Nr. 1599. 

(42) L. GILLIODTS V.\N SEVEHEN. op. rit ... 11. 11. Nr. 1575. 

(43) lbid<'m. dl. 11. Nr,, 1589 f•n 11)!)'). 

( 44) Ibidem, dl. 11. Nr. 1599. 

( -15) ZEGHER V.A.N ~!i\ I.E. op. cil .. p. 2"'. 

(46) f3wggP, R.A., fonds van rl!' :~mbnfrrtru W<'VPt<, rhnrlnr Nr. J,!auw .'!988. 

147) 1.. GII.I.IODTS Vi\N SEVEIW'\i. op. cil., ,11. 111. Nr. 1808. 

(48) llruggc, R.i\., Fonds van rle amlmf'hlf'n, wcvNs, chnrtr·r Nr. hlauw 8·140. 
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één jaar later. in een proces lussen het oud weversambacht en enkele 

4'-nieuwe drapiers», er sprake is van volledig verval van de nieuwe draperie 

(
49

). Dal dit laatste echter niet al te zeer naar de letter mag genomen 

worden. blijkt ut het feil dat in 1565, de keure van de nieuwe draperie, 

daterend van 1544. door enkele bepalingen aangevuld wordt ( 50
). terwijl 

men eveneens mag aannemen dat deze lakens te Brugge ~ in welke ge

ringe male dan ook~ nog vervaardigd werden in 1573. ( 51
). 

s) ne nieu11 ·e d rnrerie nonr de techniek unn Relle. 

Deze lakens van het Belse type. d1e men niet mag verwarren met de 

(lwllnerden» van elf' oude Brugse dmperie. werden te Brugge vervaardigd 

nlllaf 1583 als gevolg \clll de \'Pst iging aldaar van enkele \Vevers uit de 

~I reek van Belle. 

Van werkelijke «invoering» kan hier niet nwf'r ge,;pwken worden. 

\Vanl waar de stadsmagistraal in voorgaande gevallen doelbewust de 

wf'emde \\'e\'f'rs aanlokte door het verlenen van voorrechten en subsidies. 

valt hier geen enkele tegemoetkoming van stadswege le bespeuren. In

tegendeel. de stadsmagistraal die waarschijnlijk hel hopeloze heeft ingc

"ien van haar pogingen om de Brugse draperie te doen herleven door het 

invoeren van nieuwe, vreemde draperieën. laat nu zelfs loe dat de Bels~ 

\\evers hij hun vest i ging le Brugge een bepaalde som aan het oud \Ve\·ers

ambacht betalen. ( s2
). 

Al hewijsl een keure betreffende de Belse lakens, uitgevailfdigd op 

Ql) april 1585, dat die nieuwe draperie toevallig een zekere uitbreiding 

llloel gekend hebhen ( 53
). loch mag hier niel van blijvend succes gesproken 

wordPn. Immers, wanneer Zegher van 1'1ale in zijn «Lamentatie» over de 

nieuwe draperie spreekt, vermeldt hij alleen deze van Armentiers. terwijl 

hij \'an rk Bf'lse draperie. die hem nochlans vers in hel geheugen moest 

L!fg<'n w<mneer hij hogergenoemd werk schreef. niet eens gev,:ag 

maakte. ( .>-•). En al kan men hier terecht de opmerking maken dat Zegher 

Hill l\1ale in ctil werk. dat vooral lwdodd is als aanklacht tegen Je geuzen 

I{· Bnq~gf', f'en evenlueel succc~s van de Rel se draperie opzettelijk on he-

(49) IJrugge, S.A .. FonJ, van de amhncht<"n. drapiNs. hundel 13-17 ]()(,<). 

(!JO) IJrugge, S.A.. 1-lniJpgebodPn t:;(,"J-1'1:"4, fol. 30 v0 
- 92. 

(5 I) Brugge, R.A .. Fond~ van de umhachl<'n. wever<, chartf'f 1'\r. hlmm· R--113. 

152) Brugge, R.A .. Fonds van rle amhachtPn, W~'Vf'fS, Nr. 481i, fol. 'i1. 

(53) Brugge, S.A.. HallegebodPn 15P"J-19CJri, fol. 150-153. 

(54) ZEGliER VAl\: 1\1.'\LE. op. ril.. p. 2ï. 
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sproken zo11 laten. daar dit samenviel met de bloeilijd van de 

<-geuzerie» te Brugge, toch mag aangenomen worden dat hij dit succes, 

11l0l'St het voortgeduurd hehben lot in de negentiger jaren. wanneer hij Zijn 

\\'erk voleindigde. met welke legenzin misschien dan ook. zeker niet on

vermeld zou laten. 

De betekenis \'an de Belse draperie mag dan oók zo niet als gering, 

,Jan loch als voorhijgaand beschouwd .vorclen. 

· I licrondc>r zal achtereem·olgens gehandeld worden over dt: op

richting te Brugge \'an de saainijverheid naar Doornikse techniek. en V<Hl 

de saainijveiheid naar Hondschoolse techniek. 

J) f )p SO(linijUC'rhPid naar /)c;ornikse /echniek. 

In 1513 vest:gden zich te Brugge enkele <~.sayeliers» uil hd Door

nikse. Dat het hier importeurs betreft. door de stadsmagistraat nuar Brugi!e 

aangelokt. blijkt wel uil het feil dat de stadsmagistraat hun niet alleen een 

som ter beschikking stelt om hun onkosten te dekken. maar zich levens 

cor1traclueel verbindt hun gedurende een lijdspanne van vier Jaar subsidies 

tt- verlenen. ( 55
). Nog hetzelfde jaar wordt de saainijverheid naur Door

nikse techniek door een algemene ordonnantie geregeld. ( .>s). Dat de 

stadsmagistraal zich. met het oog op de verdere uitbreiding van ook deze 

te Brugge ingevoerde nieuwe textielnijverheid. geen finantiële inspanningen 

ontzag, kan men afleiden uit het feil dat een vreemde «sayetier:>, die zich 

m 1514 met zijn familie te Brugge komt vestigen 4 pond loeg.:-wezeu krijgt. 

die hij slechts dient terug le hetalen ingeval hij Bmgge binnen de termijn 

,·an 4 jaar zou verlaten. ( "7
). 

Al ontlm·ken verdere gegevens over deze te Brugge ingevoerde saai

Itijverheid. torh wijst een orrlonnanlie, afgekomligd in 15)3. Pil hecloeld 

(55) L. GII.LIODT5: \'.\1\: SEVERE!\J. lm·Ntloirc ,f;p/omttli•l"" ,(",. wcl""''s J,. l'm:

riennt• écof,, l)(wmle ti Hrurl"-'. (I 2S2- I 8 Ir,). Brugg<', I 8<)<). I QOó. dl. I. p. 21 !i. 

voetnoot. 

( <;r,) 1\rul!~"· S.1\.. I !n!leg .. l '"d"n I SfJ3- I 'i"3. I ol. 'l'i"i-3'1') v". 
('>ï) 1.. (;JIJ.IOIHS VAN ~EVErn:'\. Cnrt r!(' l'~nr. ··st. J,. 1\r.. :!1. 11. Nr. H2.1. 
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als aanvulling van de hierLoven vermelde keure, op hel feit dat de saai

nijverh~id naar Doomikse techniek in de dertiger jaren le Brugge nog 
·~ 1 h·Jl ("'~) S1n!1C1 If ft. . 

2) IJe saainijuPrfwid nanr lfondscltuolse techniek. 

Dat le Brugge de saainijverheid naar de techniek van Hondschote 

ingevoerd werd in 1549, kan men afleiden uit hel feit dat in hetzelfde 

jaar. meer bepaald op 25 oktober een contract afgesloten wordt tussen de 

Brugse stadsmagistraat, en enkele I-londschootse «sayeliers». Uit dit con

trad hlijkL dat de stad de genoemde «sayeliers» zal bezoldigen, en hun 

huizen en materiaal ler beschikking zal stellen. Aan de «sayetiers» wordt 

echter een jaarlijkse minimumproductie opgelegd. ( ' 9
). Eén jaar later, op 

LJcctober 1.550. wordt de saainijverheid naar de techniek van I-londschote 

Le Bmgge door een algemene ordonnanlie gereglementeerd. ( 60
). 

Al blijkt het dat de stad in 1522 genoodzaakt was vanaf februari lot 

Pasen, wegens «den sobren tyd» zelf de saaien op te kopen ( 61
), dan 

dient hieraan toegevoegd dal in 1555 reeds mag gewag gemaakt worden 

vun het feit dat de nering van de «sayeliers» zich in grote male hegint 

uil te breiden. ( 62
). 

De productie wordt door de stadsmagistraal zoveel mogelijk gesteund. 

Zo wordt in 1560 afgekondigd dal aan de koopman, die in 1 jaar lijels 

het meest dubbele» saaien, te Brugge vervaardigd, naar het builenland 

lleeft verzonden. en dit kan bewijzen, voor iedere 100 saaien die hij aldus 

\•crkoch l heeft. vanwege de stad 2 ponden zal krijgen, voor iedere 50. 

20 schellingen, en voor iedere 20. 10 scheil in gen parisisen. ( 64
). 

In dit geval toch schijnen de inspanningen van de Brugse stadsmagi

straat. nut opgeleverd te hebben. Inderdaad klachten, die zouden wijzen 

op de achtemitgang van deze textielnijverheid, zijn niet aan le wijzen -

,,!thans niet in cle 16'' eeuw. waartoe wij ons hier heperken. Jl:elfs in de 

negentiger jarc>n, toen zowel de handel als de nijverheid le Rmgge prae· 

tisch volkomen stil lag. schijnt de saainijverheid hierop een uitzondering 

gemaakt te hebben. ( 65
). 

(58) Brugge, S.A .. llallegehoJcn 15i3 15-12. f"l. A4 84 v''. 
(59) L. GILLIODTS \'J\N SEVERE~-1. op. nt.. lll. 111. Nr. 1731. 

( 60) Brugge, S.A.. Hallegebo:1cfl 1542-1 ')':;3, fol. 360-372v 0
• 

(61) L. ClLLIODTS VA:-.J SEVERF:-.:. op. rit. .• 11. lll. Nr. 17'>8. 

(62) Brugge, S.A., Hallegeboden 1553-156-1, fel. 62 v0 • 

l G4) BruggP, S.A.. I lnllegeborlm I 'i'i3-15(i..J, Inl. 3'1':1 vJ. 

( 65) ZEGliER VAN I'-lt\LE. op. cit .. p. 3!. 
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DE FUSTEINNUVERHEID 

De eerste vreemde fusteiniers die zich te Brugge lvvamen vestigen. 

waren afkomstig uit de streek van Piémonl. 

In 1513 \vordt een contract gesloten tussen de Brugse stadsmagistraat 

er. enkele Piémontse fusteiniers. Hierin wordt bepaald dat laatstgenoemde 

Fusteiniers zich aan geen enkele deken. van welk ambacht ook, dienen 

te onderwerpen, terwijl ze levens, tijdens hun verblijf te Brugge vrij zullen 

zijn van alie lasten. en een huis zullen krijgen. Hieraan wordt nog to~
gevoegd dat iedere neemdeling die zich te Brugge wil vestigen om fusteinefl 

te vervaardigen, \'an dezelfde voorwaarden zal genieten. ( 66
). En dat er 

zich inderdaad le Brugge nog andere vreemde fusleiniers kwamen vestigen, 

blijkt uit een geschil in 1521 gerezen lussen een zekere ivlarc Bonnet, die 

ie Brugge «Augsburgse» fu~teinen vervaardigde, en enkele Antwerpse 

kooplieden. ( 67
). 

In 1523 wordt de fusteinnijverheid te Brugge voor het eerst door een 

ordonnantie geregeld. ( 68
). Deze keure valt samen met een reeds tamelijk 

ontwikkelde fusteinnijverheid ; in hetzelfde jaar is immers sprake van 86 

getouwen die fusteinen weven en die slechts aan 2 personen behoorden ; 

dit waren waarschijnlijk de invoerders. ( 69
). Eigenaardig is dat in de 

keure van 1523 slechts gewag wordt gemaakt van «Augsthurgse» fusteinen, 

terwijl de fusteinen naar de techniek van Piémont, eerst gereglementeerd 

·worden in een keure van 1525 (1°), en deze naar «Ülmse» en dvlilanes~» 

tf_chniek, te Brugge ingevoerd tegelijkerlijd met de fusleinen waar de tech

niek van Piémont, slechts in een keure van 1535. (1 1
) 

De fusteinnijverheid zou, zoals dit ook het geval was met de saai

nijvPrheid naar I-londschootse techniek. en in tegenstelling met de nieuwe 

draperie, le Brugge stand houden. \' an een succes in stijgende lijn kan 

hier echter niet gesproken worden. Inderdaad. dat deze textielnijverheid 

Ie Hrugge periodes van inzinking heeft gekend, blijkt o.m. uil het feit dat 

iu 1539 en 1540 de stadsmagistraat zich genoopt zag de fusteinen zelf 

op te kopen C2
), terwijl in 1 Só9 de fusteiniers. zonder werk zijnde, aan d~ 

(66) L. GILLIODTS VA:-\ SE\'EREN, op. cit., ,JJ. 11. Nr. 1415. 

( 67) lbid<>m, dl. 11. :-Jr. 150-1. 

(68) Brugge, S.A.. I lflllcgelwd~n 1513-1530. fol. 34'i v> - 347. 

(n9) L. GILLIOOTS V:\N SEVEREI\:. op. !'it.. dl. 11. Nr. 1528. 

(70) Brugge, S.A., I-lallcgt>lwdcn 1'51)-1'130, foi578 v". 

(71) Brugge, S.A., Hall<'geboclt>n 1530-1'i41. fol. !27 v0
• 

(72) L. GIIJJODT~ VAN SEVEREN. op.cit., .11. IJ, Nr'. lf>32. 1(,)'3, Pn tri-19. 
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slaelsmagistraal de toelating vroegen om sommige weefsels Le vervaardigen 

die te tijkwevers ~ of linnenwevers. een aloud ambacht ,........, gewoon waren 

le vervaardigen. (7 3
). Ook het einde van de 16" eeuw schijnt een periode 

van crisis Le zijn gewPesl voor de fusteinindustrie te Brugge. ( 74
). 

ll. ~ DE REGLEJ\1El\JTERING \',\1'\ DE 1'\IECWE TEXTIEU\11\'ERllEDEN 

Aan de hand van de in overvloed voorhanden zijnde onuitgegeven (1') 
keuren van de nieuwe lextielnijverheden. en processtukken hetrek

king hebbend op geschillen tussen de leden van de aloude texlielambachter. 

er· die van de nieuwe lextielinduslrieën. hebben we kunnen vaststellen 

dat de leden van de nieuwe textielneringen van een vrijheid genoten. die 

ir. het kader van de oude ambachten. en inzonderheid van de lextiel

umhachten. gewoonweg ondenkbaar was. Combinatie van beroepen is nu 

toegPiaten. (1 6
). Beperkende voorschriften aangaande de productie. het 

aantal arbeiders. productiemiddelen. zijn in de keuren van de nieuwe 

Lextielneringen niet langer aan te treffen. Dat deze vrijhedw een doorn 

in het oog waren van de conservatieve en jaloerse leden van de traditio

nele lextielambachten. bewijzen ons de processen waarvan hoger 

sprake. (' 7
). De opleiding van de handwerker. noch het maken van een 

proefstuk is nog verplicht. Slechts een klein heelrag is meestal vereist om 

(73) Ibidem. dl. 111. Nr. 1878. 

(74) ZEGfiER V:\N l\1!\LE. op. cït .. !J· 33. 

(75) Uitzondering : o.m. keurc van de nieuw<' drapPri<' volg,•ns d<' l<'chniek van :'\rnwn

licrs van 1544 uilgeg. dr. G. WILLEMSEN. to technique d,. l'oruonisolion de lo 

draperie à Cand. à Rruges el à\ •Jo/ines ou milieu rlu XV I siècl,.. <•rtn<'XP. ( An

nales d<' I'AcadPmi<' royale d'.\rchéologi']ll<' de R<'lgi<]U<', 1921. p. '3- 1 7). 

(7ó) Voor de nieuwe draperie : Rrugg<'. S.A.. llall<'gebod<'n 1·190- 1--199, fol. 179 en 

volg., art. (53) ; G. \.YILLEMSEN. op. cit .. p. 5. art. 2 ; Bnq:!ge. S.i\., HallP

geboden 1584-1596. rol. 150 en volg.. art. 37. V oor d(' saainijvPrheid : RruggP, 

S.A.. I lallegeboden 1503-1513, fol. 393 en volg .. art. ( 32). ( 3')) ; ihid<'m. llall<'

geboden 1542-1553. fol. 3ó8 <'n volg., art. 2. 

Voor de fusteinnijv<>rheid : 11rugg<', S.A.. llöll<'g<'horiPn 1513-1 ';30. fol. 3-15 V
0 

en volg., art. 16. 

177) Voor de nieuwe draperk : o.m. flru~w·. R.A .. Fonrl< van <I<' ambachtPn. \\'f'VN~. 
clwrter Nr. hl<~uw R385. 
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lol het «ambacht» toegelaten te worden. ( 78
). Eén uitzondering dient hier 

'ermelci : de keure van de saaini]verh~id naar Doornikse techniek gelui~t 

\an de vroegere ambachtelijke mentaliteit op dit gebied. (1 9
). Een UI':· 

wndering tussen de tientaiiPn keuren van de nieuwe textielindustrieën. Dit 

ui!es geeft aan de nieuwe textielindustrieën een volledig nieuw uitzicht. 

De tot dan toe bestaande volstrekte gelij~heid onder de ambachtslieden. en 

de strenge hiërarchie leerling - gezel - meester. wordt volleLlig verbroken. 

!-let gevolg was dat de termen «meesten en «gezel». die nog in de kcur•:·n 

van de nieuwe textielneringen voorkwamen. hun oorspronkelijke betekenis 

wrloren. Inderdaad. een meester kon nu zowel een grote ondernemer zijn. 

dif: tientallen arbeiders in dienst had. als een gewoon werkman, die zich 

ë.lleen van elf' gezel of knaap ondersch~idde door het feil dal htj bezitter 

was van het produrtiemateriaal. liet is in dit licht dat msn de nieuw~ 

term ~werkman» dient te zien. die langzamerhand in de keuren van de 

nieuwe textielnijverheden opduikt : dit is trouwens een term die veel beter 

he-antwoordde aan de nieuw geschapen toestand. Tevens is in de nieuwe 

te:\tielneringen niet langer sprake van zorg voor de arme ambachtsleden 

( 
80

). noch van een gilde of godsdienstig genootschap. In keuren van saai

en fusteinnijverheid. wordt zelfs uildrukkelijk verboden de «ambachts

lieden> te belasten ,·oor kerkelijke diensten. ( 81
). De arheidsdum werd 

(78) Voor de niPuwe draperie Brugge. SA .. I lallegeboden 1490 1199. lol. 179 v0
. ::!n 

volg .. art. (53) en (56). G. WLLEMSEN. op. cit., p. 5. art. 2. Brugge, R.A. 
fomls van de ambachten. wevers. charter nr blauw 8365. Ibidem. volders. Nr 478. 

Ibidem, wevers. charter nr. blauw 8796. Voor de saainijverheid : Brugg<' S.A .. 

Hallegeboden 1542-1553. fol. 368. art. (1) en (2)- al is hier sprake van eC'n 

tweejarige opleiding voor jongens onder de 16 jaar. zonder dal hier erhter d., 

term deerknaap> te pas komt. Voor de fusteinnijverheid : Brugge, S.t\ .. llaiiC'

geboden 1513-1530. fol. 345 v0 en vok. art. I. 5. 8. I 0 : Brugge S.A .. Halle

geboden 1530-1543. fol. 84 v0
• Brugge, S.t\ .. Hallegeboden 157·~-15t33. fol. 12fi V

0 

art. I. 

(79) Brugge, S.A .. llalh:wbod!'n 15031511. fol. 393-395 v0
• 

(80) Een de"l van de· boeten voor overlr('(hng ging we! naar de armC'n in lwt algemeen. 

Voor de nic·uwe drapNie : Brugge, S.A.. llall!'gc>boden I 559-15fi·l. fol. 3'32 \' 0
• 

art. (I) ; ibiclt>m. fol. 13. arl. I I. Voor cl~ saainijvNhC'icl : Bruggc>. S. >\ .. llall!'

gPbodcn 1530-1 'i42. fol. 84 art. (3) : 1\rugg<'. S.A.. I lall!'gc>bodC'n I 'i42-1553. fol. 
3fi8 !'n volg., art. 13. Voor cle fusl!'innijverh!'icl : Brugg!', S.A.. llnll!'gPhoclen 

l'i74-1583. fol. 126 v" en volg., art. (14). (16). (34). (-10). 

(81) Voor cl,. saainljvc·rhPicl : Brugj.!e S.A.. llalleg!'hoclen 1503-151 3. fol. 393 !'11 

volg., art. ('i) ; Brugge, S.A.. llallc>gebodPn I 'i42-l 'i'i3. fol. 368 !'11 vohl.. art 

I 41). L. GIUIODTS VAN ~EVFREN. /nvPntoirc• ,[;p/omoticf'"' ,f.,s orrflir.'"-' 

de l'anclennc écolP bogarrle ó flrufJPS ( 1252-IROfi). 1\ruQgP. 1899-1 90(> cll. I. p. 

361) !'n volg .. art. 58. Voor cJ., fust!'inin<luslri!' : Brugg!', S.A .. llnllegl'borl!'n 1'313-

1 'i30, fol. 34'i v". arl. 6 ; Brugg!', S.A .. llniJPf.!f'bociPn I 'i7'1-l ')83. fol. 121i v" !'n 

volg .. nrt. 73. 
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niet langer vastgesteld tenzij in de reeds hoger vermelde keure van de 

saainijverheid naar Doornikse techniek. ( 82
). Zelfs de arbeidsrust die men 

sinds oudsher op bepaalde dagen in ere hield in de oude ambachten, 

werd niet langer eerbiedige!. ( 8 ,). 

i\1ag men echter, wat de nieuwe lexlidneringen te Brugge betref!. 

gewagen van een volstrekte vrijheid ? I let antwoord daarop is eerder 

negatief. I-let feit immers dat de nieuwe texlielnijverheden in het kader 

\ an neringen ondergebracht werden. tot dewelke men slechts toegang kon 

verkrijgen mils het helalen van een bepaalde som ,.........., hoe gering dan ook 

- is zeker niel in overeenstemming te brengen met een volstrekt libera

lisme. Anderzijds zijn daar ook de overvloedige voorschriften d1e betrek· 

king hebben op de kwaliteit van de productie, naar dewelke men zich 

diende Ie richlen, alsook de verplichling de lakens te laten controleren 

door de deken en vinders. Zulkdanige keurearlikelen nemen inderdaad 

het grootste gedeelie van alle keuren van de nieuwe textielnijn•rheclen 

in beslag. 

Globaal genomen, kunnen de nieuwe textielneringen te Rmgge wal 

dL inrichling helrefl. hesehouwel worden als een overgangsvorm tussen het 

oud ambachtelijk stelsel, en de zogenaamde liberale of kapitalistische 

Pijverheid. Deze neringen werden in het leven geroepen door, en stonden 

onder rechtstreeks toezicht van de Brugse stadsmagislraal, wier enige he

kommernis was. dal men zoveel mogelijk lakens zou produceren, en d"t 

die lakens zoveel mogelijk afzet zouden vinden ; en het is in dit licht dat 

n1en de inrichting van de nieuwe textielneringen dient te zien. De elemen

ten, eigen aan het lradilioneel middeleeuws ambachtswezen. die een be

lemmering uilmaken voor de lextielproductie en voor de afzet. of daarop 

geen betrekking hebben, worden niet overgenomen. Gezien echter een al 

te grote vrijheid evenzeer schadelijk kon zijn. achtte men het noodzakelijk 

hierin te voorzien door aan de producteurs technische hepalingen op Ie 

leggen, en de «warandatie» verplichl te maken. 

* * * 
Om nog heter het liberaal karakter van de reglemenlering van de 

rdeuwe lexlielnijverheden te Rrugge in het licht le plaatsen, kan men een. 

vergelijking trekken met de zogenaamde «Vrije> organisatie van de platte

landsindustrie. Inzonderheid kan als voorheel cl genomen \Vorden I lond

schote. volgens Coornaert «Ie type incontestahlement Ie plus brillant de 

Ïu draperie rurale». Nu hlijkt uil zijn werk dat de organisatie van de 

saainijverheid te llondschoote in niets meer wij was dan de organisatie 

(82) Brugge, S.A. 1-lal!PgPboden 150)-1513. fol. 393 en volg., art. ( 12). 

236 



Yém d(' nieuwe textielnijverheden le Brugge. l11legendeel zelfs ; de saai

nering te Hondsehole doel voor vele aspecten méér aan een middeleeuws 

urnbacht dt>nken dan de niemve lextielneringen le Brugge dit doen. ( 8-1). 
Laatstgenoemde neringen zijn daarentegen, qua inrichting, rechtstreeks te 

Yergelijken met de Leidse lextielneringen van na het beleg, waarin Post

humus nochtans een onmiddellijke aankoneliging zag van de «modeme 

economie>. ( 85
). 

Dat de concwrentie van de steden legen het platteland onmogelijk 

was door het feil dat de steden de nieuwe textielnijverheden onderbrachten 

in het kader van de streng gereglementeerde middeleeuwse lexlielam

hachten, menen \Vij, voor Brugge althans, weerlegd te hebbeu. !'\'iettegen

staande die \Tijere organisatie is toch gebleken dat de nieuwe draperie te 

B~ugge in de t6• eeuw wegkwijnde, terwijl de saai- en fusteinindustrie 

succes-rijk niet erg opliepen. alhoewel ze standhielden. De reden hiervan 

is zonder twijfel in verband le brengen met het algeheel verval van Brugge 

dat zich vanaf hel derde kwart van de 15e eeuw langzaam maar zeker 

hegon te voltrekken ten voordele van Antwerpen. Op de vraag hoe nu de 

saai- en fusteinindustrie zich in de loop van de 176 eeuw verder heeft 

ontwikkeld. kon onmogelijk in dit artikel een antwoord worden gegeven ; 

dit vormt inderdaad het onderwerp voor een nieuwe studie. Eén aandui

ding dienaangaande kan alvast reeds gegeven worden : het is bekend dat 

ii• de 18" eeuw nog Brugse saaien naar Amerika verstuurd werden. ( 86
). 

* * * 
Een laatste probleem dient nog even belicht te worden. Dat de ze

delijke richtlijnen van hel protestantisme de psychische voonvaarden vorrn

aen voor de nieuwe ontplooiing van het kapitalisme tijdens de 16° eeuw. 

werd door Weber voorgehouden. ( 87
). Ook Posthumus nam deze stel

ling nog over. ( ~R). 

(83) Brugge, S.A .. fonds van de amhacl,ten, wevNs, chnrtPr Nr hlnuw R91.i3. 

(84) E. COORNAERT. Un cenlrc industrie/ d'aulre/ois. La dmpcric-Stl)'<'ll<'ric rf'/lorul

sclwotc. Renncs, 1930. 

( 85) N. W. POSTHUMIJS. De fli!Sr:l.tcdertis uan de l.<'idsc lakenintlus!ric. 's Graven

hagc, 1908 - 3 Jin. 
(86) E. COORN;\ERT, Drnperil!s rurales, draperi!'S urlJIJirws (Bek lijdscluift voor 

phil. en gesch.. I 'J50,) p. 81. 

(87) M. WEBER. Gesammdle ;\ul.<älzc 7.111' U"li~Jionssoziolouie. 

(88) N. W. POSTHl.JMl_TS, op. cit., dl. 11. p. 3'3:ï. 
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De jongste jaren werd echter vélll langsom meer van deze stelling 

<J!'geweken. Ook dit artikel wens! dan in bescheiden male een bijdrage Ie 

zijn om aan te tonen dat he! protestantisme geenszins de conditio sine qua 

non was voor de heropleving van hel kapitalisme in de 16e eeuw. Te 

nrugge treft men immers die kapitalistische strekking in de reglementering 

van de nieuwe textielnijverheden reeds aan. bijna een eeuw vooraleer de 

geuzen er aan het bewind waren. ( s~•). 

Lic. \Vilfried \"AN \VAESBERGHE. 

(89) Cfr. eerste keure van de nieuwe draperi<'. Brugge. S.A .. HallegebodC'n fol. 1":"9 
185. 
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ONZE K\\'ARTIERST/\AI" 

JULlUS DE HULSTERS 

1857- 1938 

.lulius- Ferdinandus DE HULSTERS werd als tweede zoon van 

Seraphien en Eugenia Carolina Van Hecke op 21 oktober 1857 te Eeklo 

geboren «in het hondekotstraetjen». Zijn ouders, doorbrave Vlaamse 

mensen waren zelfstandige ambachtslieden. Vader was kleermaker. Julius 

ontving zijn eerste onderwijs in de gemeenteschool te Eeklo, of' liever een 

~chuur, die de ronkende naam van school droeg. Deze school werd toen 

bediend door een schoolmeester die hel ambt van klokluider, sekretaris 

f.'n koster uitoefende. De verdere opvoeding van Julius werd vervolledigd 

door zijn vader, en zo vinden we hem op 12-jarge leeftijd, voor de eerste 

maal op de planken, in de rol van Sanderken in «De bevallige strijkster» 

van de Gentse tapissier-toneelschrijver Jan Stappaert ( 1835-1913). Dit 

was in de rederijkerskamer «Eikels worden Boomen» waarvan vader 

De Hulsters voorzilter was. 

I lel werd de jonge Julius stilaan te eng in Eeklo, hij snakte naar 

meer ontwikkeling. !lij wilde zich vooral zelfstandig opwerken. Julius 

kwam op IS-jarige leeflijd naar Gent, toen zo bekend voor zijn talrijke 

toneel- en zangmaatschappijen. Hij werd er hakkersknecht hij Pier Janssens 

aan de hoek der Lievekaai en Korle Zilverstraat, rechtover de l\1olenaars

hrug en Augustijnen ( êwe Stijnkers, zeggen cle oude Gentenaars), arm 

12 fr. in de maand, met kost en inwoon. Een vijftigtal meters van ZiJn 

nieuwe woning, bestond er een Vlaamsgezinde Liberale toneel- en zang

maatschappij t'De Leeuw van Vlaanderem. Gesticht in 1854 is zij 

Echter sinds 188() Ie niet gegaan. Zij was de hakermal van de latere grole 

en kleine toneelmaatschappijen in het kader der Vlaamse beweging . 

.Julius I )e I luisters was er ook hinnen gevochten, en vervulde daar 

de rol van Roste Gust in «l)e Schoolmeesten van Van Peene. f'.-1aar 

;.-oals het \Toeger ging en helaas soms nu nog voorkomt, was .:De Leeuw 

van Vlaanrleren» en dJe Vlaamse beweging:. het zwart heest van onze 
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li et h u i> van ba kk er Pie r J anssens aan de hoe k der Lievekao i en Kor te Z ilve rstraal 

l· · Cent. naast • li d ll alf :'-l aa n t je > of , !)e n 1\frc izcr>. a lwaa r .l uliu s DE IIULSTEfb 
c·,·n; bakkers knecht " ·as. ( teken ing door d" a ut e ur) 

kl t· urriJkc pa rt1jpolilick ers. Daar ziJn palro011 Pier Jan ssens . brood Jc,·erde 

é1.ln uguslijll ellkl oos ler, werd er druk op hem uitgeoefend en was 

.lu/iu ged\\'ongen «D e Leeuw van Vla and eren ) le verlalen of ZiJn vverk 

Le ve rliezen . Doch de levenslusti ge Juliu s li et het zich geen twee keer 

zpggen , hij schucld e zijn hoo fd a ls een ge lergele lee ll\v, en herinnerde 

zich de woord en ,·a n vader : «.Juliu s jongen, ga a/Lijd recht in uwe 

.:choe ll ell . en h eh noch ,·aa r noch vrees voor 'l Vlaamse ldeaal alom 

Le ' 'l'rkondi gen !) 

.Julius trok er op uit mel zijn schamel pakje wasgoed , 12 fr . maand

geld op za k en een oudba kken brood. hem door de baz in gegeven. llij 

tmk op G odsgenad e naar Brussel, vond er poedig werk. won er geld . 

1nu ar zijn gevoelens naar zelfonlwikkclin g en li efd e vcor de Vlaam·e 

taa l "'erd en er ni cl versmacht. 

In I 77 moest hij gaa n loten, trok ee n lecht nummer, ging voor 

zijn Lijd binn en hij heL keurkorps der Karabini ers te Bru el waar hij z s 

jaa r d it·nd l!. N a hel heeindi gen van zijn di enstlijd ging hij bij h el politie-
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den Geuzentijd of den oorsprong der geuzen lambieb, <Lodewijk De 

Vriese (Verdienstelijke Vlamingen)», «Volkskunde uit 't i'1eetjesland». 

«Van 't zagemanneken», «Gewesttaal en Volkskunde». dJe tvleeljes

l<mdsche geweslspraab. «Van Sterre Verlaat Pn vun Lange Slijne». 

• Oude Vlaamsche dansen ( Meeljeslandsche Volksku;1de) », «Eekloosch~ 

lierbakken. «Volkskunde. legende en geschiedenis». «Üorsprong van hel 

aloud kinderspel Colin-Maillard», «Oorsprong en vorming van de stad 

Brussel», ~De Brusselsche Marollen - Een brokje Volkskunde», <Uit Je 

volkskunde van 't Meetjesland». «Drie volks- en tevens geschiedkundige 

legenden 1 ) van de Dulle Griele 2) van de Klokke Roeland 3) van de 

Gentsche draake», «Enkele herinneringen uil mijn soldatenleven 1877-81 ». 

Hij werkte onverpoosd seder[ meer dan 50 jaar voor de emancipatie 

en verheffing van ons Vlaamse volk. We kunnen zijn nagedachtenis niet 

heter eren dan met een vers uil eigen werk de lezer aan te bieden : 

2--12 

«V laandrens schoon verleden 

J'VIoel weer worden 't heden, 

Van ons oud roemrijk geslacht 

Als koen 't volk van heden 

Lijk in 't vroom verleden 

\'laamsche roem en plicht betracht». 

Wilfried STEEGHERS 



BIJLAGE 
IIULDEZ:\NG 

opg!!dmgen aw1 den outeen lrouu·en uriencle, /ulius DE lfULSTERS. 

bij dl! uiering in dBn Vlaamsehen schouu•burg te Brussel, op 18'' Decern

lwr 1928, uw1 zijn Gouden /ubelfeesl, als \'!Llarnsche Dichter en Letter

~ undige. 

Reeds jaren zie ik U aan 't werk 

\'oor volksvPrheffing en verlichting ... 

Ondanks uw leeflijd blijh ge sterk 

En volgt g' een heilige verplichting. 

En zijl ge niet zeer hoog geleerd, 

Als veel pedante groole bazen 

Gij hebt wal menigeen ontbreekt : 

Ge weet bezieling in te blazen. 

Gij spreekt uw broers aan in hun taal 

De zulken gold voor al uw pogen. 

\'oor wie een hooger ideaal 

1\ let dichte neev'len was omtogen. 

Gij gaaft uw ziel en want daarbij verganklijk 

Noch geld, noch goederen 

i'-1aar wederliefde en gij bleeft wij 

L'-zelf. u-zelf en onafhankelijk. 

'k Was nog een knaapke, toen ge reeds 

liet wapen droeg voor land en koning 

En in den geest. zie 'k nog steeds 

In mijne huurt de kleine woning. 

't Huis waar uwe frissche jeugd ging heen. 

En 't lot U dreef naar and're streken. 

Waar, sterk van zenuwen en leên. 

Cij hooptel U, een haan te breken. 

Dat g'in de hoofdstad van het land, 

Die c:t'eigen Vlaamsch zijn> zoo verleerde, 

Als Vlaamsche kamper bleeft in stand, 

Een titel die U weer V<~reerde. 
I )at loont uw dmf. uw kracht. uw moed 

I )ie wel een woord van lof V<'rdien<le 

En 'k wensch geluk en alle gopd 

I )en ouden, on vermoeiden vricndt~ [ 

Prosper VAN ACKER ( 1 ) 

Et-kloo, 30 Novernl>cr I 1J28. 

( 1) Prosper Van Ackcr, " Eeklo 20 fC'bruari 1868. I )p slichtPr uilgc\'t'l <Ier gazdlc 

.f)c Stad Eckloo> en talentvol dicht .. r. 
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OSTE DE SAINT OMER 

\'L\:\f'.IS TEf'.IPEI.IER UIT DE XII" EEU\\' 

Bij opsporingen met betrekking lot de geschiedenis van de Temp"] 

en in hel bijzonder van de Vlaamse Tempeliers ( 1 ) kwamen wij op het 

spoor van een merkwaardig actief personage met name Oste de St.-Ümer. 

Brengen we echter vooraf in herinnering de stichting van de Tempel

orde in .Jeruzalem in 1 1 19. de bekrachtiging van haar beslaan door het 

Concilie van Trayes op 14 januari 1128 en haar doèl : de bescherming 

van de vrome pelgrims in het H. Land. de verdediging met de wapens 

van het rooms geloof in de Orlenl of waar ook de kerk mocht bedreigd 

worden en het inzamelen van giften ter ondersteuning van het heilig oog

merk. Noteren we nog dat de orde bestond uit ridders, servienten, 

kapelanen, donaten en oblaten en dat het karakter van de orde dubbel 

was : half prof aan, half religieus. 

Een van de eerste fratres Templi in het Vlaamse land was ongelwij

tt"ld Oste de St.-Omer die in de leksten ook genoemd wordt I loste du 

Temple, Oste. miles Tempi i, Oste, chevalier du Temp Ie, Üste T emplarius, 

Os te de Bolani a. ( ~). 

Struikelde menig kronijkschrijver over zijn naam meer daP een bio

~raaf vergiste zich in zijn persoon, in zijn hanclel en wandel. f\1iraeus 

noleert over Oste dat hij reeds i11 1127 Tempelier was maar vergeel zijn 

(I) \Ne hopen ePrlang onze stucliP ov<'r clp TPrnpcl lP kunnen public<'rPn . 

(2) A. GIRY. Les clwtclains ,[" Soint-Omer ( I042-t3Hr,). Pari< 1875. p. 22: DU

CI JESNE. 1/istoirc· gt'néa/oui</U<• des maisons c/e Guines, ,/'Anlrc>, .Ie Gonc/ c>/ ci<> 
Coucy. Paris ló31. l'rc·uves liu. 11. 94 : A. f)'i\I.BON. Cnrtuloire gclnrrn/ rln f'Or.lm 
rlu Temple (lil 'J-11 'j()). I' a ris I 1113. pp. 3·1-81>. I lij cl roP~ soms ook ,j,, voornan111 

van ToslPs en I los[pus. B. I.EES. Nc•rorcl.< o/ tf~e· Tc•mp/ors in Enfl/nnc/ in tf:r lcl'c•l/tf, 
<:c•ntury. l.onclon. 193'i. p. 1.11. 



bron aan te duiden. { 3 ). l'vlarion Melviiie maakt van Os te pcrt111ent de 

broer van Godefroy de St.-Omer. een rler stichters van de ordf'. { ·•). Maar 

in de bron die hij aanduidt slaat met geen woord iets over die bloedver

wantschap. 

A. Giry, nagepraat door 'V/. Blommaert, meent dat Oste, die ten 

tijde van graaf Willem Clito kastelein van St.-Omer werd, een indringer 

was, vreemd aan de erffamilie der kasteleins of burggraven van St.-Omer 

en opgedrongen aan de kasseirijbewoners door Willem Clito of 

\\'illem van Normandië. { 5 ). Maar de ketters dolen ! 
Voor het eerst constaleert men het beslaan van Oste in drie oor

konden ongeveer van dezelfde lijd. In het Groot Charter van 14 apnl 

1 127 Vf:rleend door \Vdlem Clito. graaf van Vlaandereh, aan de burgel's 

,·an St.-Omer staal Os te aangeduid als kastelein van St.-Omer. { 6 ). In 

eçn andere akt van \\'illem Clito (23 maart 1127 - 27 mei 1128) staat 

hij vermeld als getuige en als zijnde rle zoon \'an de kastelein {') en in 

een derde oorkonde van 15 september 1128 komt hij mr't zijn broer Willem 

voor als zoon van Willem, kastelein van St.-Omer. ( 8 ). 

Uit deze gegevens kan worden opgemaakt clat de gebroeders Üste en 

Willem de zonen waren van een \ Vdlem. kastelein van St.-Omer en dat 

Oste zelf. althans op 14 april 1127, kastelein werd van St.-Omer. :'--leteen 

is de legende uil de lucht als zou Oste een indringer zijn gewee~t in cl:.~ 

kasteleinsfamilie van St.-Ümer. Üste was inderdaad een authentiek lid 

Hm de invloedrijke hurggravenf a mil ie. { •). 

A. Giry is van oordeel dat de vader van Oste nl. \Villem, de kaste

lein wm St.-Omer. geciteerd in de oorkonde van 15 september 1128 te 

identificeren is met de Willem. kastelein. vermeld in een akte van 1126 C0
). 

I )pze Wil Iem. die ;ve Willem I noemen. \vordl in diverse akten van 

(3) Or••ra r/;plonwlica. Prl. FOPPENS. l.ovanii 1723-17·18. 111. 333. 

(-I) M. 1\lEI.\'Il.I.E, 1" !'ie ,ies T,•mpliers, Paris 1951, p. 79. :'-l"hdle \'PrWiist als 
hron naar L,-,es in wiPns wl'fk echiPr nids worrlt. gprcpt ovPr rliP hroNIPrschap 

(5i :\. GlRY. o.c. 15: \V. BL0~1YL\ERT. !.l's clwtr•loins rle fiondre. G"nrl. J91'l. 

p. I 71. 

(ri) F. VERCAUTEREN. A.ctes Jes comles d<' F/ondre, BruxPllPs. 1938, p. 29A 

<llosto casteilamiS el Guillelmu.' frater Pjun. 

(7) D.ALBON. o.c .. 5 <Üsto filius casteliani Sancti Audomnri>. 
(8) D'ALBON. o.c., 12. 

(9) Zie verder. 
(JO) L. \\'ARNKOENlG ~ A GllEI.I)OlY.!listoir" de la F!cwdre et rle ~··s insli· 

lu/ion.< ciuiles el po/;tiques ju.<qu'à l'cmn1>e I '105. 11ruxPll<'s, 1836. t. I!, 415. 

D'AJ.BON. o.c. 12: F. VERCAl.lTEREN. o.c .. n" 121. p. 279-2RO. 

246 



ongeveer 1 i 00 af als kastelein aangeduid. ( 11
). Giry is verder van mening 

dat Oste slechts voor korte duur ( 12
) zijn vader als kastelPm verving 

tijdt:'ns het ongeveer eenjarig bewind van graaf \Villem Cli.to (maart 1127 

nwi 1128). 

E. Warlap in zijn lijvig werk over de Vlaamse adel vóór 1300» is 

rie mening toegedaan dat Willem I. de kastelein van 1126, nog voor 1127 

everleden was en dat hij opgevolgd werd door Oste eu deze op Zijn beurt 

door Willem 11. ( 13
). «i-iet is goed mogelijk, noteert E. Warlop, dat 

\\'illem I nog in 112ó zou gestorven zijn en dat zijn weduwe (Agar.itrudis) 

<>p 17 maart 1127 reeds heilrouwd was. Om de weduwe te zijn van burg

graaf Boudewijn \'an St.-Omer, die kort na 1101 gestorven is, was Agani

tmdis te jong. Haar oom Bertulf was zelf geboren in toóG-70 en op het 

<~genhlik dat Boudewijn van St.-Omer stierf dus nog maar 33-40 jaar ou•l 

wat Lamelijk jong is om reeds een gehuwde nicht te hebben;,. e4
). 

Dit argument voor de dood van Willem I, nogal verward uiteengezel 

l·n in strijd met de mening van F. L. Ganshof die AganiLrudi:' als gehuwd 

met burggraaf Boudewijn beschouwt, is zeker niet overtuigend en W arlop 

voelt dil blijkbaar zelf aan. Zijn be\vijsvoering van <O:vermoedelitk de 

weduwe \an Burggraaf Willem I» ( 15
) en «wat tamelijk jong is om reèd~ 

een gehuwde nicht te hebhen ( 15
) ontwricht in niets de stelling vau Giry. 

Overigens voor het overlijden van \Villem I in 1126 of in 1127 hesla::tt 

er geen enkele rechtstreekse authentieke bron. 

Nog in een ander verband kunnen wij het niet volkomen eens zijn 

met \Varlop. Volgens hem dateert vermoedelijk de oorkonde waarmede 

graaf \Villem Clito ( 23 maart 1 127 ,_.... 24 maart 1128) ( 17
) de Tempe

liers bedacht en waarin Oste vermeld staal als zijnde de zoon van de 

kastelein ( 18
) van na het overlijden van Walter I van Eine ( 17 sept. .......-

8 okt. 1127) daar, zo noteert de historicus, «Walters hroPder Cono 11. <lie 

voor het ovNiijden van Walter i nooit allPen in cle l>I"OJlllC!l verschijnt. 

i 11) A GIRY. o.c .. !4. 

( 12) A GIRY. o.c., 15. 

( 13) /lruuf=uml' 1 'JóR. Deel I. 249-2'30. Ofw<·l was Osl<' de hroPr van elP ze \\'illt>m I! 
zoals wordt aangeduid in cle oorkoncle van 14 april 112ï Pn zoon van \\'illem I 
of wel was hij <•rvan d<· zoon. in elk j:!cval bPhoorde hij lol de kast<'l<•in<f flmilif'. 
VERCAUTEREN. o.c .. 2Y8 : J)'ALBON. o.c .. 12. 

( l4) E. WARLOP. o.c.. I. 143. 

( 15) E. WARLOP. o.c., I. 143 : F. I.. GANSIIOF. Ftwf,, mr l"s rnini.-tennl('s "n 

Ffn111frl' <•I f_otlwringit•, BruxciiP~ I 92'3, p. 3·11>. 

( Jr,) lh. 
( 1 ï) G<'!WV<'n in VF.RCAUTEREN. o c., 303. 

( 18) <Oslo filius cast<"llani Sancti AU<Iornnri>. 



hier wel alleen voorkomt. ( 19
). Dit is mogelijk maar niet doorslaggevend. 

l-Iet is echter ook mogelijk dat, aangezien in genoemde oorkonde Oste 

niet als kastelein getuigt maar in zijn hoedanigheict van zoon van de 

kastelein van St.-Omer, de oorkonde dateert van voor 14 april 1127, dag 

waarop Üsle wel kastelein was. De Tempeloorkonde zou dan gegeven zijn 

Lussen ongeveer 23 maart en 14 april 1127. Indien zo, wal we geloven, 

dan was de vader van Oste nog in leven in 1127, kort voor Uste zelf 

kastelein werd. En die vader kan moeilijk iemand anders zijn dnn de Wil

lem I van 1126. ( 20
). En zo komt de Willem I van 1127 nader bij de 

\Villem 11 van 1128, anders uilgedrukt twee gelijke namen voor een 

persoon. 

De geschiedenis van het interregnum van Oste als kastelein is zeer 

verward en sommige historici hebben gepoogd er verklaringe11 voor te 

geven. Volgens F. L. Ganshof is het mogelijk dJ.t zijn aanduiding vanwege 

\Villem Cli!o in verband staat met de moord gepleegd op graaf Karel de 

Coede alsmede de mogelijkheid dat de kastelein Willem I rechtstreeb 

of onrechtstreeks in deze moord betrokken was. Zijn neef Gislebert. \'er

dacht van in het complot gemengd te zijn, zou bij zijn oom asiel hebben 

gezocht. (2 1
). Naar \ \' arlop beweert zocht Gisleherl geen asiel bij kaste

lein Willem I maar bij Oste omstreeks 24 maart 1127. Maar was Gislebert, 

neef van Willem I, ook neef van Oste 7 \Vat ervan zij, o~te moet zich 

als kastelein onpopulair hebhen gemaakt zodat de burgers van St.-Üm~>r 

legen hem opstonden en hem verjoegen. ( 22
). Volgens Warlap zou hij 

.[en slotte door WiJl em Clito aan de dijk zijn gezet. ( 23
). Kort na de 

gcslaagde machtsgreep van Diederik van de Elzas in Vlaanderen en 

tijdens het hernomen kasteleinschap \'an zijn vader \\/illem I was Oste 

( 19) E. W ARLOP. o.c. I. 250. 

(20) ZekPT \Vill<'m 11 niet. zoals \V. B1.0;-..1/11AF.RT b<'we<>rl. 'v\'il!<'m !I dk in ,(,. 

oorkonde van 14 april 1127 v<'rrllf·ld staal nis d<' bro<•r van Osl<' terwijl Osl<' in 

de Tempeloorkonde als zoon van de kastPlein fungeert. W. BLO/IliviAERT. T.c•< 

cfwtelains de F/nnc[,", Gand 1915. p. 172. 

(21) GANSI-IOF. o.c .. 346. GANS! lOF meent dat Gislebert V/illems hroer \\'as m~ar 

het was zijn nepf. VERCAUTEREN. Etudes sur les chalelains comtnux de fl 

du Xle au déhut du Xllle siècle in <Etudes cf'hisloire dediées ii fa n1ér.rnirr· r!(1 

Henri Pirenne>, Bruxelles. 1937. p. 432. 

(22) GIRY. o.c .. 15 : RLOMI\1AERT. o.c .. t 72 : \V.ARLOP. o.c .. 2-tlJ. 

(23) WARLOP. o.c.,251. Nu eens noteNt .fpze historicus dat Os te vNmo<'dPiijk .foor 

Willem Clito werd aan de dijk gezet <'n clan W<'er <door \.Yilkm Clitn nan de 

rlijk g<'zet wNd>. ib. 249-251. 
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meermaals getuige van meerdere oorkonden. Op 15 september 1128 ( 21
) 

\\US hij alweer in St.-Omer verschenen en lesteerde tor met zijn broer 

Willem ll een oorkonde die van zijn vader uitging en waarbij deze aan 

de Tempelorde afstond de Yerheffings- of reliefrechten van zijn lenen ge

legen binnen de kasseirij van St.-Omer of in Laag-\Vaasten. ( 25
). ln 

1132 was hij met zijn vader en zijn broer Wdlem getuige van de oorkonde 

waarin graaf Diederik notifieerde dat Boudewijn, zoon van Elembert de 

1\:elmes, yoor hem land had geschonken aan de St.-Bertinusabdij te T alin

ghem. ( 26
). 

Tussen 22 maart 1136 en 10 april 1 137 is Os te ( 27
) te Evreux waar 

hij getuige is van een oorkonde van J"v1athilde. koningin van Engeland, die 

aan de Tempel haar schenking confirmeert van hel manerium van Cres

syng. ( 28
). Tussen 1 september 1137 en 2 april 1138 is Oste met zijn 

Yader in de Orient. ongetwijfeld in Jemzalem. In tegenwoordigheid van 

Guillaume de l'vlessines, pa triark van Jeruzalem. van Roberlus, groot

meester van de T empelorde, slaan beiden aan de tempel af de «altaria, 

capellas, oblationes et decimas» van Slijpe en Leffinge» met uitzondering 

<que tenere et possidere inibi feodati milites» ( 29
) en dit onder zulke 

\'Oorwaarden dat «ubi fratres (T empli) voluerint. capelianus ad celebran

dum elivinurn officium collocetur pro animabus noslris ... salutiferas cotidie 

hoslias oblaturus, qui tarnen pro voluntate militum et quem clignum judi

caverint statuelur. ( 30
). 

(24) Zijn vadeor onderschreef reeds als kastPIPin op 22 augustus 1127 een a kt van 

graaf Oiederik van de Elzas. WARNKOENlG - GELDI-IOLF. Hi~'oirP de in 
Flandrc, Bruxelles 183fi; t. ll 415. Fout hij Giry die 2 augustus aangeeft. GIRY. 

o.c., 16. 

(25) R.A. Mons. Cart. n° 1072. f• 82 v0 
- 83. 

(26) D. l!AlGNERÉ. Les cl•artcs rlc SI.-RNtin, St.-Om"r, 188r, t. I. 6i. 

( 27) Onder de l}('naming van Osto cle Bolonia. 

128) Met daarhij rle inkom.;ten van het tlorp en clc kerk van Crcssyng. D/\LnON. o.c .. 

8fi. 

(29) Daarbij kwam : ad hec pr<'lcra duns lcrrc mPnsurns adicicnlc·s ... CJUas ego, \Vill<'l

mus, de proprio meo olim me comparasse mPmini in loco in CJUO annuatim pr<'di

te <lccime congrewmtur. D'ALBON. o.c .. 99. zie voor het dater<'n : LEES. o.c .. 

XXXIX. 
(30) D'AJ.BON. o.c .. 99. Oncl<'r rlc lc.;lps van rl<' oorkonrlc warl"n \Villelmus patriarcha, 

Petrus, I )ominici S<'pulchri prior. Gaufrt:!us, prior Templi Domini, Rob<'rlus archi

rliaconus, GarnPrius, canonleus SPpulchri Domini. Gorfpfrirlus !'l Ulgrinus. BaldP

wlnus. canccllariu~ palrinrche. GozPiinus, fratPr Tr•mpli en )' <nac rl" Stal hes, <'<'n 

Vlaming. 
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Ofschoon eerst in 1140 ("11
) Oste met name vermeld wordt als 

Tempelier menen we nochtans dat hij kort na deze schenking in Jent

zalem, in de Orient tol de Tempel is toegetreden. ( 32
). 

De schenking van Üste de St.-Omer en zijn vader werd tusse'1 

30 maart en september 1141 geconfirmeerd door graaf Oie::derik van rle 

Elzas te Slijpe. In deze akte staal : Ego ... Theodericus ... cornes flandren

slum enz. In teerilorio itaque de Sclipes, Lifdtingas, cum appenditiis suis 

Stenes et Erlebaldi capella, quorum altarium oblationes el deci:nas nova

rumque terrarum decimas fralrihus Templi Jherosolimitani et maxime ad 

hoc Ostonis, amici nostri, Roberli Fumensis et 1:-leimeriCI, militum Templi 

precibus flexus, pro salute mea ... inlegre dono et concedo, i:ilque hujus 

possessionis donationem a Willelmo. castellano de Falkenberga, cl filiis 

tjus Hugone el Waltera factam el scripto Stephani Boloniensium comilis 

d J'Vlathildis uxoris sue, pariter confirmalam, et ego confirmo». ( 33 
). Die 

Willem de F alkenberga of beter \Villem, kastelein van Falkenberga, i~ 

Clngetwijfeld le vereenzelvigen met Ostes vader Willem, kastelein \'an 

St.-Omer, die reeds op 15 september 1128 de Tempel heelacht met <Ie 

VPrheffingsrechten van zijn lenen binnen zijn kasseirij c·l) f'O die m·~t 

Oste in .Jeruzalem de Tempel afstond de «altmia. capellas. obiallones et 

decimas» van Slijpe en Leffinge. C1
"). I-Iet is inderdaad niet denkha:~r 

dat twee verschillencle personen dezelfde schenking aan <le Tempel 

rhden. e6
). 

(31) R.A. Mons earl n" I 072 f" I I draiN Ostoni~ cl" Sancto /\udomaro>. 

( 32) \'oor men tot de Tempel toetrad wPrdPn schenkingPn gedaan. Dat was (!ehmike

lijk. EPnmaal Templ"lier kon deze (Sine propria> geen schenlingen IIH'N dof'n. 

( 33) De akte was gele~LPPrd door l'vlilo. bisschop der l'vlorif'ncn. \\'alter. abt l'i:ln ,\mts. 

Lco. abt van St.-BPrtinus, Filip, archidiakf'n dPr ~lorienen. lwein van t\al>t. llugp 

van Falkmhprga, !'vlichiel, kon~tab<·l. Gislf'lwrt. ka~tPIPin van Bergen. IIPn<lrik. 

kastelein van Bourbourg. Rodulf. ka~tclein BurgPnsis en Roger. Ka<lPIPin van Kort· 

rijk. I·U\. ]'vJons. earl. n" I Oï2 I" 35-3r> : I )'J\I.BON. o.c .. I%. StPplwn i> Eti<'nnP 

rlc Bloi~. koning van Engeland ( 11 )'i t oktol)('r 115-1). i>iath;ldP grwin van 

Boulogne. koningin van Engeland (I 13'i t juli I 158). 

( 34) R.A. Mom, cart. n" 1 Oï2. f" 82 v" - 83. 

(35) D'ALBON, o.c., 09. 

( 36) Trouwens dP zonen \\'alter en ! Iu ge van de kast<•lein van FalkPnhNga vNm<>lrl in 

de aktP zijn te vereenzelvigen met de zonen \ValtPr f'n llugc van \\'illem. kastP

lein van St.-Omer. Lambert D'ARDRE~. /lislorio comilw11 Gllis'lPnsium, !'IGJ t 

SS XXIV. p. 'i'l-1. Zie ook GIRY. o.c., 17-22 Pn \\'1\RI.OP. o.c .. 11 lfJ'i. \Vnar

schijnlijk is ook de Oste de F alkcnberga clie PPn akte l<'stPert I' <lil I 128 IPn l'oor

dPie van de kanunniken van St.-Pielers t<' I ,ill<· lP vcre<'nzPiviegn nwt onz" (htP. 

zoon van de kastelPin en die op J.l april 1127 zplf ka~tt>kin van St.-Omer ll'<'rcl. 

MIR!\EUS, Oppra Jiplonwiica, 1 ï23. I 68·1. 
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Trouwens rt>eds voordien in I 140 ( 7 april - 29 maart 1141) had 

Simon, bisschop van Tournai, le Slijpe aan Robert. grootmeester van de 

T empelorde, verleend de « altare de Sdipis cum om11ibus appendiciis suis, 

quocl Guillelmus vielelicel rastelianus de sanclo Audomaro, filius ejus, 

Ostonc, rum fratribus suis concendentibus». ( 37
). 

Uit deze gegevens mag blijken dat Oste de St.-Ümer goed opschoot 

met graaf Diederik \'an de Elzas die hem speciaal «zijn vriend» noemde 

( 
38

) en dat hij waarschijnlijk in 1137. zeker in 1140 tot de orde der Tem

pelieren was loegetreden. Aangenomen dat Oste ongeveer 20 jaar was 

toen hij kastelein werd van St.-Omer dan was hij ongeveer derlig jaar d 
iets meer toen hij Tempelier werd. 

Wat heeft Oste tot deze stap aangezet ? 'J\! as hij in Vlaarideren het 

woelig politiek leven beu ? Hij had de felle beroering beleefd omtrent ie 
moord gepleegd op graaf Karel de Goede, moord waarin zijn vader moge

lijks rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken werd. ( 39
). I-lij hud nadien 

de hittere strijd meegemaakt tussen de troonprélendenlen \Villem van 

leper. Willem Clito en Uiederik van de Elzas en was zeker ontgoocheld 

over wal hemzelf als kastelein in St.-Ümer was overkomen. Hij was ten

slotte zonder veel kleerscheuren uit de slag gekomen en leefde in goede 

verstandhouding met graaf Diederik van de Elzas. Geloofde hij er niet 

n1eer in zijn vader, die reeds goed in dP zestig was, als kastelein nr>gma:tls 

0p te volgen ? 
Was hij uil puur enthousiasme tol de orde toegelreden ? Üp 30 jaar 

er! ervaringen rijk laat men zijn impulsen niet zo gauw meer los. Niet alle 

T empeliPrs werden door zuivere en godvruchtige emoties lot de orde 

bewogen. Vele door liefdestroebelen gekweld hadden in de Tempel pijn

stillend asiel gezocht. Men denke aan grootmeester Van Ruddervoorde. 

<.an graaf Thibaut de Champagne ( 40
) <~n meer anderer •. Vrouwe Venus 

schiJnt echter Oste niet bezeten Ie lwbhen. Dat blijkt aithans niet uit de 

kronijken, uit de bronnen. 

De ware drijfveer van Ostes tempelierschap zal men wellicht nooit 

<.chterhalen. Toch is het mogelijk dat Üsle eenvoudig heeft loegegev~n 

aan een dwingend gevrwl, een soort I ijdsgevot{ dat mei ter! ijd zei f s voor 

( 37) JJ'ALBON, o.c.. H3. Deze akte werd onclerschrP\ Pn cl oor I' rale-r Ostp rlc• Sanrh 
Audomaro en zijn confraters Robrecht von Vc·urnc Pn I !Pnclrik van , \rrns. mi lilf's 

Ternplt, Symon, de bisschop vnn Tournni c·n I luao. rancPIInrius. I h. 
138) IJ'ALBON. o.c .. 1%. 

(39) F. GANS! lOF. o.c. 34fi. 

(40) r--1. :vlELVIII.E. o.c. 
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velen een modegril werd. De roep van het bedreigde Heilig Land en van 

dt: verontruste christenheid. die velen in Vlaanderen had aangegrepen, 

liet Oste blijkbaar niet onverschillig. Sommigen van zijn naamgenoten 

w.o. ongetwijfeld bloedverwanten waren reeds voor hem naar het geschokte 

Terra Sancta uitgetrokken. I-luge van Falkenberga, verwant met de kaste

leinsfamilie van SL-Omer, was er vanwege zijn dapperE: verdrensten in 

I JOl. ten tijde van Koning Boudewijn I van Jeruzalem, met het prinsdom 

Galilea beleend geworden. Ook l-iuges broer Gerard was tegen de vijanden 

van de Roomse Kerk naar de Levant gereisd. ( 41
). Later, toen Os te reeds 

tempelier was geworden, was \Valter, kastelein van St.-Omer en Ostes 

broer, tot tweemaal toe op kruisvaart getogen. Hij werd er bekend als 

« courtois hom, bi en pari anz, de grand conseil el chevalier bon>. ('12
). 

Ten tijde van Boudewijn 111 van Jeruzalem werd hij prins van Tibe

riade. ( 43
). 

l\Iet het Heilig Land oefende ook de Tempel een sterke aantrekkings

kracht uit op St.-Omer. Godefroy de SL-Omer, een voor de historici nog 

altijd fugitief figuur e4
) nam deel aan de stichting van de orde. Willem I. 

kastelein van St. Omer. Ostes Vader. bedacht reeds in 1128 de orde

broeders met een schenking. ( 45
). En Os te zelf was een van de eersten 

die reeds ten tijde van graaf \Villern Clito zijn sympathie had betuigd 

voor de ridders-monniken. ( 46
). Wat ervan zij, Oste was als velE: tijd

genoten in hel klimaat van de kruistochten geraakt en vast in het spoor 

van de Tempel. 

Na Z1ijn reis naar Jemzalem in 1137 en zijn waarschijnlijke intrede 

in de T ernpelorde ontmoet men Oste in 1139 in het westen. :rviel Payen 

de l\1ontdidier, rnagister T empli in Francia, lesteerde hij een charter van 

Sirnon de W a huil aan de Gostowabdij in Oxon. (u). In 1142 ( 19 april 

( 41) GROUSSET. o.c.. 840-843 : GIRY. o c.. 12. 

(42) GROUSSET. o.c., 325. Later trok \\'i!lem IV. evcneC'ns kaslC'l<'m van '::'t.-Onwr 

naar het Oosten. I lij doteerde zijn dochters. dc"cl vrome sclwnhnP,en en vol~d(' 
graaf Filips van Je Elzas naar hr>t I I. Land waar hij stierf tussen de jar<·n 1190 C'n 

1192. RLOJ'vll\ti\ERT. o.c., 17G-177. Gil.('{. o.c .. 25. 

(43) RLOMMAERT. o.c .. 174. In de hronn<"n wml hij ook genoemd · Ga!tlwrus d" 

falcunberga, casteilanus s. Aldemari. GIRY. o.c .. 18. 

( -l-1) In de bronnen is ~e<'n spoor van verwantschap met de kastC'leinsfamilic van St.
Omer te ontd.,kken ofschoon dit nkt onmo~elijk is. LEES nolPeri dat hil vazal 

was van de graaf van l3oulogne in wiens IC'<>n SL-Omer was l)('~l't'JWn. LEE.;:. o.c .. 

XXXIX. 
(45) R.A. l\1ons. Cart. n" 1072 f" 82 v" - 83. 

(4ó) F. VERCAUTEREN. o.c .. 298. 

(47) LEES. o.c .. I JV-1.1. Oxon in Eng<'lanrl. 
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~ september) is hij met tempelbroeder Robert ( 48
) getuige van de akte 

waardoor graaf Oiederik de filiale abdijen van Clairvaux vrij stelt van tol

~'!! passagerechten. ("l"). Op hetzelfde tijdslip ( 10 april - september 1142) 

lesleert hij samen met de 11. Bernard van Clairvaux een schenking van 

i' Iathilde, koningin van Engeland en gravin van Boulogne ten voordele 

,-án de abdij van Cl airmarais ( 50
) en op 7 november van hetzelfde jaar 

is hij mel zijn vader nog getuige van een conventie tussen Enguerran en 

Herhert van Slijpe met Boudewijn, zoon van Lambertus Van R~ninghelst, 
enerzijds en Ostes vader, kastelein van St.-Ümer anderzijds betreffende 

het deel van eerstgenoemden in de tienden van Slijpe. ( 51
). 

Een jaar later. op 7 november 1143, was Oste in Catalonië, le 

Gerona waar Raymond-Berenger, graaf van Barcelona en koning van 

Azagon de Tempel verzocht de i'vloren uit Spanje te verdrijven. i' let dtt 

doel verleende de vorst in handen van Ebardus of Everard. «magister 

Galïie, van Petrus de Roveria, «magister provincie el cujusdam parlis 

Hispanie>, van Otto sancti Odmerii e.a. fratres Tempit de kastelen van 

;'-lonzon. Barbara, Corbins, Remolinos, Mangay en Chalamera. ( E2
). Nog 

twee jaar later, in 1145 ( 15 april____. 31 oogst of 23 september) was Oste 

weer in het Heilig Land waar hij zijn broer Walter, heer van Cesarea, 

ontmoette. ( 53
). In 1147 was hij terug in Vlaanderen ( 54

·) en onderschreef 

met tempelbroer Robrecht een akte van de graaf { 55
) en met zijn eigen 

broeders Walter en Gerard een andere oorkonde van graaf Oiederik van 

de Elzas. { 56
). 

(48) \Vaarschijnlijk Robrecht van Veurnc. 

(49) Paris. Bib!. Nat. Collect. Moreau 165 [" 125 : waren n0g geluigen · \Villem 

Ostes vader, Roger. proost van Brugge, Boudewijn van Bailleul. Ans('lmus van 

Bailleul. Theodericus. camerarius, Walterus Gouda. llugo van Farselos en Robert. 

abt van Ter Duinen. TJ'ALBON. o.c .. 172. 

(50) D'ALBON. o.c .. 173. Onderschreven mede de oorkonde : GilbPrlus de Drusen

curth. \\-'ido van Mcrem. Simon de Gerardi Molen<lino. ih. Zie ook /\. ;,1[Ri\EUS. 

Opera diplomatica el hisloricn, 2 ed. Leuven, 1723. lll 333. 

(51) D'ALBON. o.c., ISO. waren nog testes : graaf DiPderik. AnsPlmus van BaillPul 

Petrus dapifcr van St.-Ümer, Gervasius van VinkPhroch, Willem van Ou,!chnr~. 

Galterus van Slijpc, Euslacius, zoon van [ lcscclinus en Robert en llen<lrik. mili

les Templi, ib. 

(52) D'ALBON. o.c., 205. 

(53) D'AI.BON. o.c., 227. I lij was getuige van cPn oorkonde uitgaand,. van \\'aller 

ten voord".Je van .Ie kerk van het lleilig graf. DE ROZIERE. Curtu/,,j,.,, du St.
SPpulchrc. Paris 184<) n° 71 pp. 143-144. 

(54) D'Al.BON. o.c .. 278. 

(55) I )ie d(• privileges van de St.-B<·rlinusabdi) in zijn r,raafschap en nl. in Arques, 

Bourbourg. WizPrnes Pil Poperinge confirmePrcle. I} [ IAIGNERC. o.c., I, 90. 

(56) GIRY. o.c .. 22. 
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.Arnulf. graaf van Guines. «reverenlia prov<>clllus d dilt~cti nostri 

domini I-loslonis, Templarii, consilio cohorlatus» stelde de homines van 

de St.-Berl inusahdij ( 57
) tussen 1 142-1163 wij van bepaalde verplichtin

gen. ( 58
). In een andere oorkonde { 1145-1151) bevrijdde Jt!zelfde graaf 

alweer «hortatu domini Oslonis de sanclo Audomaro,. dezelfde abdij van 

passagegeld en. ( 59
). In 1151 is hij de zoveelste maal getuige van een oor

konelF van graaf Di ederik van de Elzas. { 60
). 

Gelél op al deze gegevens was de activiteit van Oste. de lcmpel

'idder. zeker niet alledaags te noemen. I-lij reisde van het westen naar het 

oosten. van de Levant naar het avondland. I-lij opereerde in Palestina. 

m Catalonië, in Frankrijk. in Engeland en niet minder Hl zijn oud graaf

schap Vlaanderen. Hij was goed bevriend met graaf Oiederik van de 

llzas, had invloed op Arnulf. graaf van Guines. had gelukkige contacten 

;net koning Stephen en koningin J'vlathilde van Engeland, met Raymond

Berenger. koning van Aragon en andere invloedrijke personages van zijn 

LiJd. En men kan hier de vraag opwerpen : welke rol speelde Üsle d~ 
St.-Om er in de Tempel ? De orde. die eerst met het Concilie van Trayes 

haar vaste hestemming had gekregen. was nog in volle uitbouw toen Üsh~ 

t>r lid \'an werd. Op het oosten afgestemd was de Tempel nochtans me~

lertijd ook gedwongen alle aandacht aan het westen te schenken. Het 

gestadig verrijken van het Tempelpatrimonium in het westen stelde pro

Llemen van organisatie en beheer. Tempelhoven moesten gebouwd worden, 

kleine kernen van centralisatie waar de giften werden opgeborgen, en rid· 

ders moesten opgeleid worden voor de strijd in het oosten. De tempelhoven 

zelf en de afhankelijke domeinen en gronden moesten beheerd worden. 

voorzien worden van leiders. die op hun beurl moesten gckontroleerd 

vvorden. Het tempelrijk in het westen dat aan de top bestuurd werd van 

uil Jeruzalem kreeg metterlijd lands- of provinciale magistri. preceptoren. 

procuratoren die op hun beurt kleine preceptoralen en ten slotte gewone 

tempelhoven of commanderijen beheerden. In de tijd van Üste van St.

Omer wa~ er reeds een «magister Gallie». een voor Catalonië .:et parlis 

llispanie». {61
). En hoe was het met de Tempel in Vlaancleren gesteld'? 

(57) Gt'vestigd in <Srh::~les> oi Escalk-,,, 

(58) D'ALBON. o.c., !SR. 

(59) IYALBON. o.c., 239. Beide oorkonden tcsleerl hij ook. lb. lt>8-23'J. In 1151 onder· 

schrijft hij nog cm akte Yan graaf Di<'<INik. GIRY. o.c .. 2:::!. 

(60) GIRY. o.c., 22. Zie ook J.A D'l lOOP. /{l'cueil des cfwrlres du prkure de ."t.
Bc,rtin de Poperinp!rQ et de ses dét"'rdnnccs <I Bm-\V ometon cl à Cuuckcloere. 
Bruges, 1870, p. 18. 

(61) D'ALBON. o.c .. 205. 
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Reeds vroeg werden er in hel oude graafschap en nl. in I l-IU \Ïaarnse 

tempeliers md name vermeld : Oste de St.-Omer. Robrecht van Veurne. 

Hendrik van Arras. ( 62
). Samen onderschijven ze in Slijpe een akte van 

Simon. bisschop van Ooornijk. Ze worden in het stuk aangeduid als «mili

tes Templi» toul courl. 

Ook bij andere gelegenheden treden ze in dezelfde hoedanigheid 

np. ( 63
) Doorgaans opereren ze met twee of drie. ( 61

). En lel kens staat 

Üste vooraan de namen in de teksten. In de periode van 1140 - 1150 

lekenl Oste ook een paar malen alleen en dan staal in de oorkonde «domi

nus Os te de sancto Audomaro of dominus Oslo templarius. ( 6 "). Os te 

onderschreef. zoals we zagen, ook oorkonden in het buitenland. wat zijn 

Vlaamse confraters nooit deden. Het is klaar dal Osle een leidende rol 

speelde die zich echter niet beperkte tot Vlaanderen. Was hij magisl~r 

van heL Vlaamse preceptoraal der Tempeliers ( 66
) '? Eerst in 1171 is E;r 

echter sprake van een «magister in Flandria» ( 67
). van een Vlaams pre

ceptor aal. Dit beduidt echter niet dat heL toen is ontslaan. We ontmoeten 

inderdaad Boudewijn van Ledegem. de Vlaamse magister, maar zonder 

zijn til el, reeds in 1 161. ( 68
). Er waren toen ook reeds tempelhoven in 

~lijpe, in St.-Om er. in leper. ( 64
). De facto was het preceptoraat Vlaan

deren afhankelijk van de magister of preceptor in Francia. Bij belangrijke 

besprekingen of verhandelingen of beslissingen betreffende de Tempel 

was steeds de «magister in Francia> ( ;o) tegenwoordig en hij koml vooraan 

de namen der fratres die akten testeren. Maar van dit alles en van het 

preceptoraat Vlaanderen is er eerst de f aclo sprake 11a 1170. Voordien 

kwam voor belangrijke beslissingen de grootmeester van de orde zelf naa~ 

Vlaanden~n. Dat was hel geval in 1128 te Cassel wa::tr lluge de Paym, 

de eerste grootmeester van de orde, de gift aanvaardde Jie graaf Diederik 

Yan de Elzas en zijn baronnen deden in de Sint Pielerskerk (i 1 ) en m 1 140 

(62) R.A. Mons Cart. n~ 1072 f" 11. 

(fi3) In 1142, in 1147 <'nz. ib. f" 81·82: l)'.t\J.BON, o.c .. 172-180-278. 

1M) l>'AL!)ON. o.c., ISO: R.A. f\1om Cart. n" 10ï2 f" 11. 

(65) D'ALBON. o.c .. 180-239. 

( 6G) Magister niet van een tempelhof maar van alle lemp<'lhovcn in Vl~tunJl'fl'll ge

vestigd. 

( m) R.A. Mons Cnrl. n" 1072 [" 7 ,." - A. 

\Ó8) <frater Balduinu• rf<' l.iclidwrn v<·rrnt'lrl md Eustachius Canis, preceptor <'ll lre<o

rier van rle l'arij~e tem pc· I. 11. l i,\lGNFH(~. o.c., f. I 00. 

(G<J) R.i\. earl n'' 1072 f" 11 ; l J'/\LBON. o.c., !. Ook in \'<'LHIH' L'll ,t\:rechl. gd•·1 
op cle Temp<' Iiers Robrecht van \' PtHnP en ! knelrik vun .t\rrn-; die <J11(l<'fwijfci·J 

hun hof vcrteg<·nwoorcltg<'n. 

(';'fJ) R./\. Mons Cart. n" 1072 f" 7 v" - 8 ; A3 v'' - I'H. 

(71) J. T/\Rl JIF. \fonumcnls "islorirtrws. lar/on rlc•s rois. l'aris 186u, p. 223. 
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toen aan Roberlus, de tweede grootmeester van de Tempelorde, vanweqe 

Simon, bisschop van Tournai, de schenking van Ostes vader betreffende 

Slijpe en Leffinge werd verleend le Slijpe zelf. (1 2
). 

Ofschoon hij eenvoudig als «miles Templi», als «templarius» 0f 
gewooriweg als broeder Oste de Sancto Audomaro opereerde is de tem

pelridder Oste de St.-Ümer ongetwijfeld de spil gewee&l van de Vlaam5e 

uilbouw van de Tempel. Waarschijnlijk was hij het organisatorisch brein 

van de Vlaamse broeders, de verbindingsagenl tussen VlaaTJeleren r:n 

Jeruzalem. 

In 1153 opereert Oste weer in Engeland waarop trouwens een be

langrijk deel van zijn werkkring schijnt georienleerd le worden. Het is 

op het eiland dat hij geroepen werd in de vermoedelijke opvolging van 

!-lugh of Argentein de met name eerst bekende «magister in Anglia». ( 73
). 

Onder de ondertekenaars van het akkoord van 1153 tussen konbg Stephen 

\an Engeland en llenri d"Anjou betreffende de koninkiijke successie staat 

«Üto mil es T empli». (14
). i\ leteen conslateert men dat Oste aan het 

Fngelse hof een gezag bekleedt dat zelfs ver builen de orde reikt. Het 

volgend jaar verzoekt in een oorkonde koning Stephe:1, in wiens genade 

Oste gunstig blijkt opgenomen, Richard de Lucy, sheriff of Essex (1 5
) : 

precipio tibi quod facias dominum Ostonem rnagistrum el fratres de Tem

plo tenere mercaturn suum de Witham ita bene et plenarie et quiete sicud 

illud melius ibi fuit tempore regis Henrici. C6
). Het is klaar dat Oste als 

rle Tempelmeester «in Anglia» werd beschouwd. Koning Stephen confir

meerde hem en zijn broeders ook in het bezit van de «manor of Bisham», 

e:en gift van Robert de Ferrer (1 7
), wal in 1155 werd bevestigd door koning 

flenry 1l van Engeland die voor de gelegenheid in de oorkonde liet bij

voegen : sciatis quod ipse frater Oslo el alii milites T ernpli et omnes res 

&Ue sunt in mea manu. custodia et proleclione». (1 8
). 

Vriend van graaf Diederik van de Elzas. rFtadgever van Arnulf. graaf 

van Cu i nes. mettertijd werd Os te en de Tempel door Engelse vorsten in 

bescherming en vertrouwen genomen. Ostes diplomatie, reeds beproefd 

in Vlaanderen. glansde nu ook op het eiland. In 1155 blijkt Osle als 

•;.magister in Anglia» opgevolgd le zijn geworden door frater Richard of 

(72) R.A. Mons Cart. n° 1072 fo 11. 

(ï3) LEES o.c .. XLVII. 
(74) lb. o.c .. XLIII en XLVIII. 
(75) LEES. o.c .. XLVIII. 
(~'6) LEES. o.c .. 152. V./itham in Esscx. 
(77) LEES, o.c .. XL\'Jll. 
(78) LEES. o.c., 204. Tc \Voodstock. 
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Hastings waarschijnlijk om opportune politieke redenen. eu). Alles Wijst 

l'f echter op dat hij de schaduw bleef van de nieuwe Tempelpreceptor 

'iln Engeland en ook de inspirator bleef van vele handelingen. 

In 1156 is Üste weer in Frankrijk waar hij als «dominus Ostc de 

Sancto Audomaro» mede de schenking attesteert van Raoul, graaf van 

Vermandois, aan de Tempel en betreffende de annales van de prebenden 

die de graaf genoot in de kerken van Roye, Péronne, St.-Quentin en 

elders. ( 80
). 

Politiek blijft Oste heel en al geëngageerd. Als in mei 1160 koning 

Ladewijk VII van Frankrijk en Hendrik ll van Engeland, die met elkaar 

overhoop lagen, in Normandië een vredespact sloten was Oste samen met 

Richard of Hastings en een ander onafscheidbare broeder met name 

l~oberl du Pirou getuige \'an de overeenkomst. ( 81
). De drie Tempeliers 

werden echter meer dan getuigen. In genoemde overeenkomst was er ook 

sprake van een huwelijk tussen de jonge Margueritc de France en de 

oudste zoon van de Engelse monark. Er werd in het pact ook gehandeld 

over de bruidschat Daar beide koningen elkander niet vertrouwden scha

kelden ze een neutrale macht in hun overeenkomst, nl. de Tempeliers. 

J\'len confieerde Oste en zijn twee ordebroeders RicharJ of Hastings en 

Robert du Pirou de drie kastelen van Vexin nl. Gisors, Neufchatel en 

Neaufle toe, kastelen die de bruidschat waren van de kleine Marguerite 

de France. De drie fratres kregen voor opdracht deze kastelen secuur te 

bewaken lol de kleine oud genoeg zou zijn om 1-!endrik, de oudste zoon 

VRn de Engelse koning te huwen. Maar de Engelse monark was ongeduldig 

tn vals. Hij deed reeds in november 1160 het voorgenomen huwelijk 

sluiten. Als een man stonden Oste en zijn broeders op de plechtigheid. 

En voor eenieder het goed wist waren de kastelen in de hand van koning 

Hendrik 11 gespeeld. De Franse koning bedankte de fralres met verbanning. 

Op het eiland werden ze echter goed onthaald en overladen mel «ho

nours>. ( 82
). 

Omstreeks augustus 1161 opereerden Oste en zijn confratres weer 

m Londen. ( 83
). Dat hij niets van zijn eigenschappen van politiek en 

diplomatiek agent had verloren bewijst zijn aanwezigheid op de Raad van 

Ciarendon in 1164. Hier poogde hij tezamen met Richard of Hastings 

(ï9) LEES. o.c .. XLIX. 
(80) TARDIF. o.c .. 286. 

181) LEES. o.c .. UI. 
l82) MEL VILLE o.c., ï9-80. LEES o.c .. 1.111. 
(83) I.EES, o.c., Llll. I lij was o.m. getuige hij het opstellen van een akte. 
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:n Robert du Pirou l 84
), die allen als familiares van de koning ( Hc.) 

stonden aangeschreven, een verzoening te bewerken lussell de ruziegrage 

l.oning Hendrik ll en de onwrikbare Engelse primaat, aartsbisschop Thomas 

Heckel. De poging gedaan «wilh sighs ans lears» en knievallen en ge

steund door de tegenwoordigheid van magister Geoffroy Foucher beïn

vloedde enigszins de aartsbisschop die ertoe bewogen werd de «constitu

lions of Clarendorl» te aanvaarden. CR). Ongetwijfeld heeft fr. Üste de 

St.-Ümer als dubbelganger van Richard of Haslings, de magister «in 

Anglia», üandeel gehad in de aankoop door de Tempel van een geschikt;! 

plek «on the north bank of the Thames». bij de monding van de Fleel

slroom in Londen. waar in vervanging van de oude Tempel in 1-Iolburn, 

de nieuwe zou worden opgetrokken. ( s7
). Os te was waarschijnliJk ook 

hetrokken bij de installatie in de nieuwe Tempel van een sciptorium van 

voortreffelijke klerken die er het eerste manuscript van de vertaling van 

het «Boek der Rechters». die men vinden kan in «la Biblede Sainl Louis». 

calligrafeerden. ( R~). 

Al is Üste niet bestendig in Engeland gebleven, in 1166 is hij getuige 

\ an een charter waardoor de abt van Auchy de Tem pel bepaalde tienden 

afstaat, ( 69
) loch duikt zijn laatste spoor er weg in de geschiedenis. ln 

1174, tijdens palavers lussen de Engelse koning en de rebel Hugues Bigod, 

kwet~te Ostes paard bij het sleigeren de Engelse vorst en wondde hem 

ernstig aan de dij. I-let ongeluk geschiedde te Seleham in Suffolk. ( 90
). 

( 84) Du Pirou, die met Oste in 1156 de oorkonde van de graaf van \'ermanJoi> lei

teerde, werd prcrPptor van de Tempel van llurst. I.EES. o.c., 1.11 ; T,\RDIF. 

o.c .. 286. 

(85) LEES. o.c., Llll. 

(86) LEES. o.c., LIV 260. 

(87) LEES. o.c., Uil. 
( 88) <Et lens par la qu<'l porn·ance 

onl tout ricn cslr<' puissance 

qui set ct puct et voil toz bicns 

Car sols est bon en totcs ricns 

Sauve en votre n•ligion 

1'1ai"lr<' Richad pf frère Othon 

En cele saintc fra<'rie 

De volrc honcsl<' compaignic>. 

I I. PRUTZ. f:nlrl'ick/ung wHf U11l<•rga11g d<'s T.·mp<'/ll<•rn•rwr.f,.",, Bt·rlin. 188B. 

pp. 319-320 : MEI.VILLE. o.c., so. 
(89) BETENCOURT. Cartnlairc d'Auchy piecc XX\'!. 
(90) LEES. o.c.. LIV. Zie voor pnb:·lc anc!erl' activiteilt'n van Os te in Enge la nel. 

LEES. o.c., 209-260·261. 
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Oste was wellicht toen mePr dan 75 jaar oud. \\'aar hij gestorven is weten 

wij niet. 

Oste de St.-Omer heeft na zijn mislukking als kastelein van St.-Omer 

lil I 127-28 nog veel. heel veel in zijn lang leven welen goed le maken. 

In een bewogen, verbeten tijd van troebelen en obscurantisme was 

hij een fascinerend proëminent figuur, een gewaardeerd politiek instrument 

i11 het westen. Zijn activiteit. zijn opdrachten liggen nog voor een groot 

deel in een waas. in sluiers. Maar zijn groots werk voor de Tt:mpel en voor 

7ijn broeders was niettemin baanbrekend en opbouwend, nat ionaal en 

internationaal. 

Laten wij hem vieren ais een Vlaming van waarde en betekenis. 

Dr. Paul ROGGHf:. 
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HET KULTUURLANDSCHAP VAN ZOMERGEtvl 

IN DE VOORBUE EEUvVEN 

GESCHETST DOOR EEN BROK TOPONYivllE 

liet reliëf van de Zomergemse bodem vertoont slechts twee duideliJk 

te onderscheiden gedeelten. Gans de oostelijke helft van de gemeente, 

die van Noord naar Zuid en precies in het midden doorsneden wordt 

door het Kanaal van Schipdonk, is nagenoeg vlak met kleine hoogte

wisselingen die varieren van 6 à 7 meter boven de zeespiegel. \Vij vinden 

er rle wijken ; Kruisstrate, Korteboeken, Langeboeken, l\1eirlare, Stoktevijver, 

Beke. Motje, Durmen, Vellare, Voorde en tal van andere plaatsen als 

den Bos, Vijverken, Veldeken, Üverdam, Huizegaver, Roost. Lambeke, 

Landdonk. Bulare, Kerhoek, Hulsem, Schaubroek e.a. 

Ook het zuid-westelijk deel, ,_..., Ro. Nekke, Hoetsel, Spinhout ,_..., 

verheffen zich niet boven de 8 meter. Het is trouwens in dit lage gebied. 

op de grens met rvierendree en Hansbeke. dat men het kanaal Gent-Brugge 

heeft gegraven, in de bedding van een natuurlijk riviertje, de Dunne. 

Geheel anders is het gesteld met de noord-westkant en vooral met 

het noordelijk vierendeel van Zomergem, dat zeer steil naar omhoog 

schiet en zijn maximale hoogte bereikt van 28 meter op de plaats die men 

de Berg noemt en gelegen is langsheen de Bauwerwaan, ongeveer half

weg tussen de wijk Nekke en het Keigat, bij de grens met Ursel en Oost

winkel. 

Vanuit westelijke richting begint de slijging even voorbij de plaats 

het Vliegend Peerd ( 9 m). om steil omhoog te gaan over het Dorp ( 22 m) 

en zo, op de rug van een naar het Westen lopende heuvel, de top van 

28 m. te bereiken ,_..., (den Berg), om dan geleidelijk weer te dalen tol 

24 m. aan het Keigat. 

Deze betrekkelijk korte heuvelkam, die eerder een heuvel op zich

zelf is, heeft zeer steile flanken ; vooral zijn zuidelijke flank valt op zeer 

korte afstand op minder dan 10 m terug ( Nekke-I-loetsel-Uitgem). De 

noorderflank doet het wat langzamer aan en heeft bijna gans de noorde

lijke helft van de gemeente nodig; Lol aan de grens met Oostwinkel _, 

( Oostwinkelveld-Diepenbeke-Cattenbroek-Diepenbeekakker) ~ om op een 

260 



IV
 

0 

Oc
u\

wl
t~'

l.t
\v

.l
d 

X
et

g
o

l 

O
O

S
T

W
IN

K
E

L
 

C
o

tl
en

bt
M

<
k 

O
tt

p«
nD

at
'lo

.a
U

.tr
 

01
e

p
en

b
•e

\. 

B
oc

ht
• 

W
a

lt•
 

U
R

S
E

L
 

' 
K

re
l..

el
b

-r
g

•n
 

K
ov

h:
• 

B
er

g 
Rt
j'
"~

' 

K
lt

tl
g

at
 

H
o

e
t•

itl 

Sp
•l

lo
re

 

H
o~

• 
W

ul
lo

ch
f 

H
a9

e-
o

u
h

r 

M
ol

•n
ko

vt
tr

 

u.
~~

·"
' 

H
"

na
~•

 

O
e. 

Kl
 ..

 tc
.n 

S
po

n h
ou

! 

S
p•

n
·h

o.
.,t

l..
ou

te
r o .

....
...

. ,
 ..

 

Se
"t

pd
on

c\
tk

ou
te

r 

S<
ho

pd
on

<l
< 

D
on

d
er

b
ro

ek
 

Sc
ho

p
d

o
n

<
h

ll
" 

H
A

N
S

B
E

K
E

 

M
et

rl
or

e 
A

kk
er

 

l<
e

rh
o

ek
 

la
nd

do
nk

 

W
A

A
R

S
C

H
O

O
T

 

B
ek

e 
-B

os
 

Gt
JS

C!:l
 M
e•

rl
o

er
r 

V
tj
f•

tl.
.e.

n 

H
v1

1
eq

o
v

er
 

M
E

R
E

N
D

R
E

E
 

Z
O

M
E

R
G

E
M

 
T

O
P

O
N

Y
M

IS
C

H
E

 
K

A
A

R
T

 

Sc
ho

cw
do

m
 



niveau van 10 à 12 m terug le dalen. Deze heuvel heeft aan zijn noorde

lijke flank nog een uitloper over het grondgebied van Ronsele. met een 

rnaximale hoogte van 26 meter. die men de Steenberg noemt. 

De studie van de plaatsnamen te Zomergem geeft ons een getrouwe 

weerspiegeling, zowel van het kultuurlandschap als van de struktuur van 

de bodem. die in het noord-westen heuvelachtig en vroeger zeer hosrijk 

was. in het Oosten en het Zuiden laag. vlak en zeer moerassig rnel tuss•~n 

de twee een strook van lichte. zandige grond met een wisselvallig reliëf. 

In de laagten vinden wij de toponiemen met «eecnb en «hroeb. de 

meersen. de beken. de \'ijvers en de wateringen. Op de heuvelrug en 

langsheen zijn flanken liggen de bossen. de keivelden en de kleiten. Roncl

om het dorp en de oudste wijken noleren wij de Lmters en de akkers. 

De karakteristieke toponiemen te lomergem zijn. op een paar uitzonde

ringen na. veelal in éénzelfde gewest gelokaliseerd. 

Beginnen wij met de voornaamste toponiemen. 11.l.. deze van de 

wijken. de gehuchten en de oude buurtschappen, die doorgaiins als af

zonderlijke nederzellingen kunnen beschouwd worden. en laten wij 

trachten er een ethymologische vPrklaring van Ie geven. 

WIJKEN EN GEI-IUCIITEN. 

Dorp. ~ De naam dorp is te Zomergem niel zeer oud ; eerst in 16ï0 

spreekt men van «len durpe in Somerghem». {Zom. 114). In lïOS 

binnen Somerghem ten Oorpe ontrent de ken-ke. ( Zom. 122). 

Voordien sprak men altijd van de «plaetse» of ookwel van de 

«kerckplaetse». De Kerkwijk was meestal uitgestrekter clan «de 

plaetse». waarnwcle allPen de dorpsplaats was b!:'doeld. «Up den 

kerckwyck ter StraPten (heerlijkheicl) - 1h6ï {7:orn. ~-1--l). 

Bekt>. ~- Van het germaans beca = lwekje. In deze beca werd in 1261 

de Gentse Lieve gegraven. 1-)pke - 12-11 - up tgeweste ter Beke -

14ï8 (Ronsele 13 f" 49). 

Boven. ~ {Zomergem-hoven) I leuvt>lnaam. Te Zomergem op den hown. 

- 't Somerghem boven - 1480 ( Gysseling). - dat licht t Somer

ghem hoven west de plaetse- 1698 (Zom. 120). 

Daalmen. ~ Woning in het dal. - Dalhem - 1338 ( GyssPling). Dalpm -

14ï8 ( Ronsele 13). - Dalheem - 14ï8 ( Ronsele 13 f" 9). -

Dalemen- 1560 (lom. 260). llolnwn- D'llolm•'n- lï02 

(Zom. 144). 
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DurmPn. ~ Ontleent zijn naam aan het rivierlje de Durme ( dorma) dat 

gediend heeft voor de grensafbakening lussen Zomergem en 

Hansbeke door \\'alter van !' larvis in 1242. De Dunne iïgl thans 

bijna volledig in de bedding van de Brugse vaart. - Donna 1242 

( Gysseling). - Durme - 1478 ( Ronsele 13). - Duremen - Dur

men- 1560 (Zom. 260)- Dueremen- 1607 (Zom. 260)

een straetkyn dat loopt van heytghem ter Ourme waert - 1473 

(Ronsele 13 f" 54) In 1600 spreekt men van de dueremslraete 

en van de Dur me slraele. ( Zom. 324). 

Hage. ~ Gehucht van de wijk Nekke. Men schrijft meestal - Hacghe -

Necke - haghe - 3" kwart der 13° eeuw ( Gysseling). - 1:-laghe en 

llaeghe in 1600 - (Zom. 230 f" 95). 4:-hage» = midd. Ned. 

voor klein bosje. ( Gysseling). 

Hoelsel. ~ Komt waarschijnlijk van Hudas-lauch = bos van Hudes. -

Hudeslo - 1038 ( Gysseling), - Hudas-lauch - 1242 ( Gysseling), 

- hoetsele - 1478 ( Ronsele 13 [" 54), Hoetzele - 155 I 

(?:om. 248). 

Korteboeken. _........, Boek is middelnederlands voor beuk. Î\'Ien moel de naam 

eerst zoeken in de straal, n.l., up de curtebouckent straete = 

korte straat met beuken beplant. - curtebouckent slraete - 1 bO I 

( Zom. 423), - Curtebouckent - 1607 ( Zom. 423). curtebouc

kenl straete daer het straetken van Landonck komt - 1607 

(Zom. 423). 

Kruisstrate. _........, Owarsing van de Langeboekenstraal en oude Cenlweg. 

Naam van vroegere heerlijkheid afhangend van het leenhof van 

Lovendegem. - Crustraete - 1520 ( Ronsele 6 f" 90), Crustrat

kyn - 1553 ( Ronsele 4 f" 89), - hyder cruistraete - 1574 t Ron

sele 5 f" 98). cruusstraete - 1 ()Q7 ( Zom. 232). 

Langeboeken. - lietzelfde wat voor Korteboeken werd gezegd. - Langhe

houckent- 1607 (/:om. 232 f" 398). 

~ 1eirlart•. ~ Bosje of struikgewas in moerassig gebied. - i' Ierher - 1325 

(Gysseling), - in Merlaere en Ie !VIerrelar - 1478 (l{onsele 13 

f" SI) - merrelare- 1553 (Ronsele 4 [" 89). 

N~kke. - Nekker is keltisch voor hosnirnf. Vroeger werden I lage en 

Nekke meestal in een adem genoernel en geschreven - haeghe

necke - De betekenis, zegt Gysseling is ons nog steeds duister. 

VermoedPiijk gaal het hier om een spookhosje. - necke - 147S 

( Ronsele 13). ten hecke - 1580 ( Zorn. 230). - Necke en hecke 

· 1 ()()() {?:om. 324). 



Overdam. ,......- Plaats over de dam. Vroegere heerlijkheid overdam - 1332 

(Gysseling) - L overdamme - 1478 (Ronsele 13 f" 55). - over

dam : daer ment heet te overdam - 1478 ( Ronsele 13 fo 55). -

overdam - 1520 (Ronsele 4 fo 6). - haverdam - 1551 (Zom. 

248), t haverdam - 1553 ( Ronsele 4 fo 83) t overdam - 1560 

(Zom. 260). 

Rijvers. ,......- Vroegere heerlijkheid die volgens de Potter aan de familie 

van die naam zou hebben toebehoord. - Rijvijst - 1478 ( Ronsele 

1 3 fo 15) Ryvers - 1520 (Ronse Ie 6 fo 6), rivers en Rivisch 

1560 (Zom. 260). Het thans verdwenen «goet Le rivis» - 1478 

( Ronsele 13 fo 24). 

Ro. ~ Uit Rode = gerooid, gekaleiel of gekapt bosje of struikgewas. -

Le roden- 1334 (Gysseling).- co- 1478 (Ronsele 13). 

Schipdonk. ,......- Verhoogde berm langs een riviertje (hier de Dunne). waar 

scheepjes konden aanleggen. - scipdonc - 1248 ( Gysseling). -

scipdonc- 1478 (Ronsele 13 fo 49).- Schipdonck- 1600 (Zom. 

230-324). 

Stoktevijver. ,......- Afdamming van de lede of vloed, waarschijnlijk bij het 

graven van de Lieve (volgens Gysseling). Het kan hier ook 

gaan om een slaak die midden de molenvijver stond (staak in 

de vijver). om het maalgebied van de molen van Stoktevijver 

aan te duiden. De heer had immers «vrije molagie». binnen de 

vijf mijl rond een slaak die hij (meestal in een vijver) had ge

plant. - ten staeden vivere, - hoofdende an de leede, streekende 

up den viver. - 1326 ( Gysseling). - Staeclevyvere - 1478. Ron

sele 13 f" 11 ) , - stadeviver - 1520 (Ronsel e 6 fo 14), - slaeet l.e 

vivre - 1600 ( Zom. 398. 

Uilgem. ,......- hem = woonplaats; dus, woonplaats in de uithoek. - I-leyt

ghem - 1478 (Ronsele 13). - 1560 (Zom. 260).- Vuytghem -

1600 ( Zom. 232 fo 19), - Huitghem - I-luytghem - heutghem -

1631 (Zom. 59). Uytghem- 1640 (Zom. 1 14). 

Vellare. ~ laar = keltisch voor kreupelhout. korl struikgewas in moera~

sig gebied. - veilare - 1375 (Gysseling), - up veilare - 1562 

(Lovendeg. 13), in t ghehuchte ghenaemt veilare- 1705 (Zom. 

122). 
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ANDERE WEZENLIJKE PU\ATSNAMEN. 

Behalve de wijken en gehuchten bezit Zomergem tal van andere 

plaatsen. waaronder er enkele als kleine bewoonde buurtschappen mogen 

beschouwd worden. terwijl andere, omwille van hun specifiek karakter 

een aangepaste benaming kregen. 

Bachte Walle. ,........, Plaats bachten ( = achter) W alle. bachte Walle -

1574 (Ronsele 5). 

Baken. ,........, Plaats te Durmen. daer ment noempt de backen l 1651 ( Zom. 

242). 

Bauwerwaan. ,........, Plaats te Nekke. - Beitherwaene - 1163 Gysseling). Beyer

waene - 14 78 - 1520. ( Ronsele 13 en 6). - Beuerwacne - 1520 

- (Ronsele 6). - Beyerwaene - 1560, - (Zom 260). - houher

waene - bouerwaen - beyerwaen - 1574. ( Ronsele 5) - up t 

geweste ghenaempt beyerwaene - 1676 - (Zom. 234). De bete

kenis van het woord is niet duidelijk. - waene - is de middel

nederlandse uitdrukking voor «weg» in het algemeen. Beyer of 

Bauwer zou een persoonsnaam kunnen zijn. In de nHarn kan ook 

evenwel het bestanddeel dxuyère» = heide kunnen schuilen. 

wat dan weg door de heide zou betekenen, wat met de middel

eeuwse toestand zou stroken. 

Berg. ,........, Heuvel. ,........, up den berch te Necke - 1560 (Zom. 260). - bergh -

1670 - up den berch up Somerghem, - (Zom. 230). 

Bos. ,........, Plaatsnaam in het vroegere bosgebied van Stoktevijver-Beke -~ 

daer ment noempt den bosch hy het rapenburchstraeljen - 1660 

(Zom. 114). - int t ghewesle vanden bosch te Beke - 1705, -

(Zom. 122). 

Bul are. ,........, Moerasgebied met houtgewas. ,........, Buylare - 1370 ( Gysseling). 

- Bulare - 1427 (Reg. keure 29 f" 64). - Bulare - 1607, (Zom. 

298).- up den wyck van bulacre- 1635, (Zom. 298).- t quar

lier genaempt buylaere - 16ö7, (Zom. 240). 

Diepenbeek. ,........, Plaats uiterste noordgrens met Ronsele. ,........, Oiepenbeke -

1478 (Ronse Ie 13), - Diepenbecke - 1428 (Reg. Keu re 29 f" 103) 

Dijk. ,........, Plaats op de heuvelkam te Nekke-Bauwerwaan. ,........, de Somerghem

sen dyck - 1551 (!':om. 248). - up den herwech l>innen Somer

ghem dick daer de viverkens staen - 1560 (Zom. 260). 

Uondersleen. ,........, Plaats in J'Vleirlare. ,........, len donclersteene aen t lindeken 

- 1606 (Zom. 398). - acn t lindeken vanouts ghe11aernpl ten 

Donderstene- 1692- (Zom. 96) - 1776 (Zorn. 62). 
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Doom (den). ~ Plaats tussen Durmen en I loelsel. ~ den dooren - 1642 

(Zom. 426) - lol durmen aen het gheweste den doorne - 168·1 

(Zom. 117). 

Doorntje. ~ Plaats in Uverdam. ~ Dorentgen - 1520 ( Ronsele 13 fo 82) 

-Doorn- 1600 (Zom. 230 f" 423),- aen het gheweste ten door

ne - 1685 (Zom. 117). - het doorentgen 1690 (Zom. 76). -

loopende van het doorentgen naer de kerc-ke van Somerghem -

1668 (Zom. 234).- te Somerghem an 't hoort>njen- 1737 (ZDm. 

81). 

I-loek. ~ Plaats tussen Langeboeken- en Korteboekenstraat nabij Beke. -~ 

ant houckstratken up de curtehouckenstrale - ( Zom. 42:>). - ten 

houck - 1607 ( Zom. 398), - inden houck te curtebouckent -

1607 (Zom. 398).- daer ment noempt den houck- 1ö71 (Zom. 

114). 

I-loeksken. ~ Plaats tussen I-lulsem en Overdam. ~ l loun..ken - 15'20 

(Ronsele 6 f" 77). Er is ook een lloeksken van rt>centere datum 

aan het einde ,-an de DekenijstraaL - 1875 (Gem. arch. 7om. 

Briefwiss.). 

I logen Brand. ~ Ook Nijntje genoemd. Plaats tussen Nekke en Zomer

gem-Boven. ~ hooghenbrant - 1679 ( Zom. 234). - op de wyck 

van necke aenden hooghen brant - 1760 ( Zom. 13û f'' 16). 

- het nijnljen ofte hoDgnbrant - 1783 (Zom. 137). 

I logen Daalmen. - Plaats op de wijk Daalmen ; in tegenstelling met 

Lagen Daal men. ~ Hooghen Daelmen - 1553 ( Ronsele 6), -

ooghen daelmen - 1665 (Zom. 234). 

I logen Dres. ~ Plaats in Ro. ~ hooghen drisch - 1607 (Zom. 398). 

I iolleken. - Plaats in Durmen tussen het Lindeken en 1-lulsem. - in de 

wijk van durmen tusschen het lindeken en hel holleken - 1792 

( Zom. 140). - de straete loopende van het holleke naer het 

DoorPntjen- 1792 (Zom. 140). 

~ luisegaver. ~ Plaats in de moeren van Langeboeken, naar Li.lvendege:ll 

toe.~ huusgaver- 15()2 (Ronsele 6),- ijsegaver- 1600 (Zorn. 

230-324), - in cl en huisgavre - 1007 ( Zom. 398). - huysegavt'r 

- 1ó08 (Zom. 398). 

llulsem. ~gehucht Lussen Lindeken en Boven. - hulsern - 1478 (Ron

sele 13), - upt houckien aldaer men gael te ghentwaerl t hulsem 

- 1520 ( Ronsele 6), - Hulsem - 1574 ( l~onsele 5), · hu Isme -

gheleghen thulsem- 16ö5 (Zom. 234). 

1\eigal. - Plaats op de heuvelkarn te l~ijvers waar fle groud rijk is aan 

keien. ~ t keygat- 1640 (Zorn. 59 f• 70). - hy het 1\eygat te 

Rivers - 1714 (Zorn. 123). 



1\:erhoek. ~ Plaats van zeer recente datum, waan·an de verklaring ons 

niet duidelijk is. Vroeger heette de plaats Landdond. ~~ Kercke

broekstraat- 1811 (f~.A.G. Fonds de Potter d'lndoy n" 432). · 

na er het Kerhoeksken - 1825 ( Zom. 364), - Karhoek (foutieve 

spelling) - 1870 (Gem. arch. Reg. beraadsl.). 

Klauwersdam. ~ Plaats te Beke langsheen de Lieve. Vermoedelijk schuilt 

hier een familienaam in. ,__., Clauwersdam - 1664-1700 (Zom. 

243 ). 

Kleiten (De). ,__., Plaats tussen Zomergem-dorp en Ronsele. ·- de Cley

ten - 1613 (ZDm. 260) - daer ment noempt de Cleylen. oost 

den couteren, west het lyckstraelien.- 1663 (Zom. 141)- ghe

leghen te Somerghem inde deyten (ook Kleyten en Kleiten) -

1760 ( ZDm. 264). De plaats ontleent zijn naam aan de klei

rijke bodem. 

1\ieilgat. ~ Plaats te Walle tussen Zomergem en f~ijverskruis. Zelfde 

oorsprong als Kleiten . ........- Cleytgat - 1606 (Zom. 398). 

KrekellwrJ!e. 1 Plaats langsheen de Bauwerwaan te Walle. Krekels op 

den berg 7 ~ Kreckelberghe- 1478 (Ronsele 13 f" 2). Nadien 

maakt de r plaats voor de u en leest men - cueckelberghe - 1520 

( Ronsele 6) - cueckelberghe - 1574 - ( Ronsele 4). - Ceuckels

berghe- 1681-1792 (RDnsele 9 en 14). 

Lambeke . ........- Plaats tussen Moer- en Veilarestraal te Kmisstrate. ,__., Lam

beke - 1600 - inde lamheken - 1600 ( ZDm. 230-324). 

Lindt>ken . ........- Vermoedelijk genoemd naar de linde bij het kruis. thans nog 

lindekenskruis . ........- niet verre van het lindeken te OYerdamme -

1671 (Zom. 234). - gheleghen bij 't lindeken - 1690-1707 

(Zom. 243). 

Muilare of ivluylare . ........- Te Ro in Uitgem. Vermoedelijk schuilt hier de 

familienaam Mullare, ivlulaert (thans Muylaert), zeer verspreid 

in onze streek. .......... Muilare - ivluelare - I 607 - gheleghen up mui

lare - 1h07 (Zom. 232-398). - Muylaere - 1664 (Zom. 116). 

-den l\luylaert (partij land in hetzelfde gewest) - 1684 (Zom. 

116). - l"v1ulat>re- 1693 (l:orn. 234). 

Onder de Wilg. - Plaats te Ro. ,__., rla(•r ment heedt onder rle Wulghe 

te ro. - !')()() ( 7 ..om. 240). 

Ooslijne - Ostijne . ........- Te Nekke-Bauwerwaan . ..- ghelegen in de oostyne -

gheleghen in de ossline - 1560 ( 7.om. 260). 

Oostwinkelveld. - Te Rijvers mmr de grens van Ooo.twinkel. ,........, Üost

wynckel velt - 1792 ( Ronsele 14). 

Priem (De) . ........- Beke. ,........, daer ment noempl cle,, priem. - 1698 ( Zorn. 

120). - clf•n Priem - 1GW (!':om. 244). 



Ro-Einde. ~ Gehucht van Ro. ~ de slraete loopende van Necke naer 

Ro-Eynde- 1674 (Zom. 115). 

Ro-Hoeksken. ~ Als boven. ,........., in den houck Le Ro - 1651 ( Zom. 242). 

f{ondom. ~ Te Korteboek en. Genoemd naar de splitsing van de vroegere 

Landdonkstraat die aldus op twee verschillende plaatsen op de 

Korteboekenstraat uitkomt en zo een Hondomken» vormt. ~ 

in meiriaere aen t ghehuchte ghenaempt dron rondom - 1685 

(Zom. 117), - lancks de straele van 't lindeken naer den ron

dom - 1690 ( Zom. 62), - bij den rondom - a en den rontorn -

1707 (Zom. 64). 

Roost. ~ Roost = middelned. voor riet. Zompig, rietrijk gebied tussen 

de Korleboeken- en LangeboekenstraaL ,........., daer menl noempt 

roost - 1607 ( Zom. 23'2), - in gheweste van roost - 1685 ( Zom. 
117). 

~choorrlam. ~ Langsheen de huidige Gentweg Lussen Bcke en Lovende-

gem. Heeft waarschijnlijk iels Le maken met de afdamming van 

het watergebied van Bulare en de Voorde. ,........, west het Schoor

dam - 1607 ( Zom. 423), - Schoordam strate - 1613 ( Zom. 298), 

- van beke brugghe (over de Lieve) loopende deur den schoor

dam na er Lovendeghem - 1665 ( Zom. 298). 

Schurre. ,........, Plaats in Overdam en ook lussen Durmen en Schipdonk. Van 

«schon = aangeslibd land. ,........., l scurre - 1520 (Ronse Ie 6 f" 75) 

- inl schurre - 1607 ( Zom. 398). Men spreekt ook vaak van 

«groot» en «klein» schurre. 

Sompelen. ~ Plaats in drassig geheid van Stoktevijver nabij de Lieve. 

komt van «somp», moeras.~ Sompelen- 160ti (?..Dm. 398).

daer ment noemt de Sompelen aen t Sompelstraetien te Staec

levy,·ere - 1710 (Zom. 299). 

Spellare. ~ Plaats te !{o langs de SpinhoutstraaL Niet nader le verklaren 

toponiem. Komt mogehjks van oudere «spillare> of bosje me~ 

houtgewas waaruit men de spillen voor Je spinwielen maakte. ,........, 

in Spellaere- 1600-1708 (Zom. 230 en 325),- den grooten spel

laere - 1790 (Zom. 103). 

~penhout. ,........, Plaats tussen Uilgem en Ro. Naar de kant van Bellem loe 

noemt men deze plaats meestal Spennink. l\1isschien is hier 

weerom een verband le zoeken met het houtgewas dat werd ge

bruikt voor het vervaardigen van zekere onderdelen van het 

spinnewiel. ,........., Spenoul - 1600 ( Zom. 230). - Spenninek - 1640 

(Zom. 421 ). In 1600 spreekt men van de Spennoutslraete. de 

Spenhoutstraete en de Spenynckstraete ( Zom. 32~-230). 
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Steenberg. - Hem·elkam van 26 m. te Rijvers bij de grens van Ronsele. 

Genoemd naar zijn keiachtige struktuur «keiheuveb. ,........, Steen

bergh - 1244 ( Gysseling), - Stenberch - 14 78 ( Ronsele 13). -

het sleenberch - 1651 ( Zom. 242). 

Veldeken. - Andere bepaling voor Bulare (Zie aldaar). ,........, het veldeken 

- 1642 (Zom. 423), - t veldeken ofte Buylaere - 1737 (Zom. 

128). 

\'ijf Eiken. ,........, Genoemd naar een oude herberg aldaar. ,........, binnen Somer

ghem tot beke ter vyf eecken - 1640 ( Zom. 59). 

Voorde. ,........, Doorwaadplaats van een beekje of rivier ; in dit geval de 

Lieve. ,........, in de voorde tot beke - 1660 (Zom. 244). t-.'len spreekt 

ook \'an de Lage of Neder Voorde en de Hoge Voorde, hoewel 

het reliëf geen verschil vertoont. Waarschijnlijk maakt men 

onderscheid tussen de plaatsen die weerskanten de oude voorde

straat gelegen zijn. ,........, op de wyck vande Leeghe voorde - 1689 

(Zom. 120).- op de wyck daer ment noempl de neder voorde-

1689 (Zom. 120). 

Vossenholen. ,........, Plaats in Spinhout. ,........, Vossen holen - 1520 ( Ronsele 6) 

- by de Vossenholen- 1600 (Zom. 230) - int vossenhol - 1623 

- 1670 (Zom. 114). Ue plaats zal ongetwijfeld haar naam ont-

leend hebben aan de aanwezigheid van talrijke vossen in deze 

streek tijdens de 16° en het begin der 17" eeuw. Zie daarover 

mijn werkje <r.Zomergem onder de Geuzentijd» ir: Appeltjes 0, 

1958. 

\Valle. - Plaats in Rijvers tussen dit gehucht en het dorp. ~- \Valle -

1478 ( Ronsele 13 f" 8). Er wordt in dit jaat gesproken van de 

walle straete. De plaatsnaam bleef bestaan lol het midden der 

vorige eeuw en verdween nadien plots uil de volksmond om een 

onbekende reden. Thans weet niemand meer waar \Valle lag. 

'J\! esleling. ,........, Plaats ten <westen> van de <plaetse> gelegeiL ,........, Weste

linek - 1607 ( Zom. 232). - a en t westelinck, noort de slraete 

loopende naer rivisch - 1607 (Zom. 232). - daer ment noempt 

\Vestelynghen - 1613 (Zom. 231 ), - in het \Vestlynck tot 

Somerghem- 1640 (Zom. 59). 

Wullochl (De).,........, Plaats lussen Nekkeen Uitgem.,........, Oé \Vullocht-

1600 (Zom. 230),- de Wuilogten- 1650 (Zom. 241).- in het 

geweste van Wuilochten - 1664 ( Zom. 243). 

Zuttershoek. ,........, In l foelsel. ,........, Plaats genoemd naar een familie aldaar 

De familie wordt reeds in de 17° eeuw aldaar vermeld. Zij was 

verwant aan de familie de Rycke en Steyaerl (waarvan Maarten, 

gezegd Primus). ,........, sullershouck - 1600 ( Zom. 230 f" 88). 
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DE KOUTERS zijn vanzelfsprekend niet talrijk. aangezien een kouter 

grond is die doorgaans in de nabijheid van een nederzetting of huurtschap 

gelegen \Vas. Dergelijke kouters vinden wij bij het dorp, op de wijken 

Daalmen. Nekke. Durmen. Overdam. R.o. Hoetsel. Hage-Uitgem en in 

d·~ buurtschappen die thans nog de dichtstbewoonde van de gemeente 

zijn en naar onze mening ook de oudste nederzettingen. Ook rond de 

hoeven met grote winning lagen kouters ; de z.g. hof- of l>oerenkouters. 

die dan meestal de naam van een van hun bezitters dragen. 

Daalmenkout er. ~ daimeautere - 1620 ( Zom. 125). 

Dunnenkouter. ~ daer ment het noemt den Kouter te Uurmen - 1780 

(Zom. 125). 

1-!agekouter .. ~ haechcoutere - 1600 (Zom. 230). - haeghecouter - 1632 

(Zom. 327), - haegecouter - 1790 (Zom. 103. 

Hoetselkouter. ,........, hoetsel coutere - 1640 (Zom. 426). 

Nekkekouter. ~up den couter tot necke- 1675 (Zom. 115). 

Raaktiendekouter. ,......., hiermede wordt de dorpskouter bedoeld. ~ R.aeck-

tiende co u ter - 1613 ( Zom. 231). - den co u ter van Somerghem. 

oost van de kercke - 167 4 ( Zom. 115). 

Schipdonkkouter. ,......., Schipdonckcoutere - 1600 (Zom. 324). 

Spinhoutkouter. ,......., Spennout coutere - 1600 (Zom. 230 fo 11 ). 

l\1olenkouter. ,......., Deze kouter is een uitloper van de iiagekouter m de 

richting van de molen te Zomergem-boven. ~ l\1eulen couter -

1600 (Zom. 234), - mullencoutere - 1623 (Zom. 242). 

De vier navolgende kouters zijn als hof- of boerenkouters te be

schouwen. 

I\1ispelarekouter. ,........, den mispelacre couter in Overdam - 1698 (Zom. 120) 

Scheetkouter. ,........, In Üverdam. ,......., t straetgen camende van t scheedts 

eautere - scheets eautere - 1520 (Zom. 260), - Scheetscoutere 

1600- (Zom. 230). 

Grietkens (Margriet) Van I--leckenskouter. ,......., Kouter biJ de hoeve van 

de familie Van 1-lecke. ~ grietken van heckens coutere - 17:29 

(Zom. 65). De familie Van I--lecke is van ouds in de wijk Hoet;;e[ 

bekend. 

Pieter Van Hullenskouter. ~ In I--lage te Nekke. Kouter van de familie 

Van I-lulle. vanouds aldaar hekencl. ~ pieter van hullens couter 

- 1714 (Zom. 123). 

DE AKKERS. \Vat wij van de kouters gezegd hebben geldt even

eens voor de akkers. die het gemeenschappelijk bouw- of weideland waren 

rond het dorp of een buurtschap of een hoeve mei grote winning, maar 

doorgaans kleiner waren dan de kouters. De akkers droegen ook meestal 

dE- naam van hun ligging. 
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Akkerken. ,........- Te \V alle. ~ hel ackerken - 1520-1 b86 ( Ronsele 6 f" 50 -

Zom. 261 ). 

Bcukenakker. ~ Te Durmen richting !'vloerslraal. ~ bouckenhackere -

1674 (Zom. 115). 

Boonakker. ,........- Te Beke en op hel gehucht Uilgem. ~ in den Boonackere 

- 1650 (te Beke) ( Zom. 241), - den boonackere ia Uytghem -

1790 (Zom. 103). 

Diepenbeekakker. ~ Te Oiepenbeek, grens Zomergem-Ronsele- Oost
winkel. ~ Oiepenbec acker- 1478 (Ronsele 13 fo 20). 

Groot i'\.kker. ~ Te Hage-Nekke. ,........- in t groodt hacker - mt groot ackere 

- 1560 (Zom. 260). 

Grot en Elsakker. ,........- groot en elsacker - 17 45 ( ZDm. 230). 

Halfakker. ,........-Te Korteboeken. ,........., in den alf ackere - 1665 ~Zom. 298). 

Hofakker. ~ In Hoetsel. .........- hofackere - 1640 (Zom. 426). 

Kwaden Akker. ~ In Hoelsel. ~ quaden acker- 1745 (Zom. 230). 

Langen Akker. ,........., In LangeboekeiL ,........., den langhenackere - 1659 (Zom. 

270). 

!'-'leirlare Akker. __, Te .f\1eirlare ,........., l\Ierrelaerackere - 1613 ( Zom. 230 
fo 260) . 

.f\liddelakker. __, Nabij het dorp. Thans kerkhof. ,........, .f\liddelacket' - 1613 

(Zom. 230 f" 260). 

Rechtakker. ~ Te Nekke. ,........., regl acker - 1695 ( Zom. 201). - Reght

acker - 1759 (ZDm. 317). 

Schipdonkakker. ,........., Schipdonck nekere - 1675 (Zom. 59). 

's Graven Langenakker. ~ ln Ro. - 's graven langenacker - 1607 - (Zom. 

398). 

Spenhoutakker. ,........, In Spenhout. ~ Spenoutackere - 1600 (Zom. 230, 
ro 11 ) . 

DE DONKEN. 

Donkeli zijn zandige opduikingen in moerassig gebied. zoals wij die 

vinden in Meirlan·. Korte- en Langeboeken, Beke en Ro. of in het Ooste

lijk gedeelte van de gemeente. 

Amelsdonksken. __, ln Beke. __, hel Ameldoncxken - hel hameldonxken -

1650 (!:om. 24 1 ) . 

Berr<>ndonk . .........- In lloetsel. ,........., herren = branden. (verbande donk). -

Berrendonckl - 1640-1687 ( Zom. 426-76) - bcrrendo11ck - 1695 

(7:orn. 261). 
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Conendonksken. ~ In l\1eirlare. ,........, collendoncxken - 1613 (Zom. 230). -

Colendonck - 1714 (Zom. 123). 

Doorndonk. ~ In l\1eirlare. Donkje met doornachtig houtgewas begroeid. 

~ Dorendonck - 1625 ( Ronsele 7 f• 44). Er is ook sprake va11 -

den grooten Doorendonck - en - den cleenen doorndonck - 1681 

(Ronsele 9 f" 8). 

Groten Schoondonk. ~ In l\1eirlare. ,........, grooten Schoondonck - 1625 (Ron

sele 7 fo 42). Er is ook een Schoondonk - 1600 ( Zom. 324). 

Hellendonk. ,........, In Meirlare richting Landdonk (thans Kerhoek). ,........, hellen

donek - 1713 (Zom. 123). l\1en vindt er ook de hellendonck 

plas- 1713 (Zom. 123). 

Heippendonksken. ~ In Spenout te Hoetsel. ,........, het heyppendoncxken -

1695 (Zom. 261). 

Kallendonk. ,........, In Korteboeken. Kalle is de volksnaam die men hier geeft 

aan eksters en kraaien.~ callendoncxken- 1714 (Zom. 123).

Callendonck - 1756 ( Zom. 68). 

Kapelaandonk. - In l'1eirlare. ,........, Cappelaandonck - 1667-1700 (Zom. 72 

en 121). 

Lamldonk. - Tussen Î''1eirlare en Rondom. Thans Kerhoek. Land van 

lang = wijd uitgestrekt. ~ Lancdonc - 1359 ( Gyssehng), -

Landonck - 1478 (Ronsele 13). - Landdonck strayten - 1520 

( Ronsele 6 f" 75). - in de curtebouckenstraete daer het straetgen 

van Landdonck kornpt - 1 b07 ( Zom. 230). - in landdonck, suyt 

oost t goet van Schouwhroeck, suyt oost de Schoubroeck drt:'ve 

- 1698 ( Zom. 1:24). - suyt west de I anckstraete tot l\1eirlaere -

1731 (Zom. 127). 

Scheerdonk. - Langs de Moerstraat op Kruisstraat. - Scheirdonck -

1600 ( Zom. 230). 

Spellarc·donk. - In SpelJare op de wijk l'1eirlare. ,........, Spellare donck -

1729 (Zom. 65 ). 

Steppendonk. ,........, Te Langeboeken. ,........, Steppencianek - 1670 ( Zom. 114). 

Swalten- of \Vattendonck. ,........, Te Beke. ,........, Swatlendonck - 1650 (Zom. 

241), - \V attendonck - 1700 ( Zom. 242). 

Vissendonk. - Tussen Beke en J'vleirlare in Schoubroek. ,........, Visse = 

bunzing. vissendonc - ( Gysseling), - Vissendonckstraetien - 157-i 

( Ronse Ie 5), - t Vyssendonckstraetien an de noorclsyde van de 

Lieve- 1600 (Zom. 324). 
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OF. f\IEER.SEN. 

In een drassig en waterrijk gebied zijn de natuurlijke meersen zanzelf

sprekend overtalrijk. V/ij noleerden er tientallen in de wijken en gehuchten 

van l\1eirlare, Durmen-Overdam, Langeboeken, Kruisstraat, Yellare en 

Beke. 

Arm l\1eerselken. ~ In Langeboeken. ,....-' Arm meirselken - 1790 (Zom. 

104). 
Bakenmeers. ~ In \'ellare. ,........, de baeckenmeersch - 1684 (Zom. 117). 

Berrelaarmeers. ,........, In de plaats Berlare te Uitgem-Nekke. ~~ herrelacre 

mers - 1560 (Zom. 240). 

Biesmeerselken. ,......... In Hulsem. ,....-' Biesmesschel ken - 1600 ( Zom. 423). 

Biezen l\1eerselken. ,........, In l\1eirlare. ,......... biesmeirselken - 1 ö80 ( Zom. 234). 

Bleekmeerselken. ,........, Te Ourmen. Meers waar het lijnwaad gebleekt werd. 

,........, het bieeckmeirselken - 1740 (Zom. 84). 

Clemmersmeers. ,......... Te Daal men. Clemmers = familienaam. ,......... (::lemmers 

mers - Clemmyns - 1625 (Ronsele 7 fo 44). 

Diepenbeekse Meerselkens. ,........, In Diepenbeke. ,......... Oiepenbeeksche meir

selkens - 1690 (Zom. 118). 

Durmenmeersen. ,........, In Durmen naar Schipdonk toe. ~- Dmmmeerschen 

- 1613 (Zom. 230). 

Eksaardemeers. ,......... In Kruisstraat. Eigendom van heer van Eksaarde. ,........, 

exardemersch - 1753 ( Zom. 319). 

Gabrielsmeers. ,........, Langehoeken-Huizegaver. Familienaam. ,......... gabriels

meersch - 1770 (Zom. 131 ). 

Calgenmcerselken. ,......... In Üverdam. Er is ook een Calgesluk aldaar. Stond 

daar vroeger de gaÎg van de aloude heerlijkheid van Üve1da!T'. ? 

,......... Galgenmerschel ken - 1520 ( Ronsele 6 fo 81). 

Goossens Meers. ,......... Familienaam. ~ Goossens mersch - 1681 (Ronse Ie 
9 ro 142). 

llagemeers.,......... In l-lage-Nekke.,......... den haech mersch- 15()Q (Zom. 260). 

-de haeghe mers - 1683 (?:om. 261 ). 

1-lasselingmeers. ,........, In Ro. llassel = I lazelaar. - Hazelaarsmaflrs. - llas

sehnck rnersch - 1 ó07 ( Zom. 398). 

Erautmeers. ,........, In Durmen-Uilgem. Eraul = bode 7. ,......... den herraut 

meersch - 1705-1714 (?:om. 64 en 123) ... d'Eraausl mersch -

1793 (?:om. 105). 
I loekmePrs. ,......... In (Jen I loek lc 1\orlel>oekcn. in clen houck meirsch 

1665 (Zom. 298). 

Holmeers. ,......... In de l'VIoerslraal lussen deze siraal en Vellare. ,......... den hol

mcrsch- 1560 (Zom. 2W),- d'holmers- 1666 (?:om. 61). 
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1-lulsemmeers. - In Hulsem te Durmer1. I-lulsem = vulbuilspraak voor 

hulst. ·- llulst'meersch - 1642 (Zorn. 423). 

llungemeers. - Langeboekerl. ,......... hunghe meirsch - 1725 (Zom. 65). 

Jagersmeers. - In de 1'- loerstraat en ook in l'vleirlare-Kerhuek. Vermo·~

delijk familienaam Ue Jaeger. - jaegersmersch . 1600 (Zom. 

230) - jaegers mersschen - 1680-1781 ( Zom. 234 Pil 101). -

jaegers meirsch - 1793 ( Zom. 105). 

Jansmeers. ,......... In Ro-Spenhoul. fJersoonsnaam. - .Ja!ls meirsch - 1640-

1ö79 (Zom. 59 en 114). 

Joris De Neve's meers. - In Dunnen. Familienaam. - jooris de nevens 

meirsch - 1705 ( .Zum. 122) . 

.loos De Costers meers. - In Overdam. ( joos = Judokus, familienaam) 

- Joos de Costers meirsch - 1664 ( Zom. 61 ) . 

l'vlaalmeersen. - In Ro-Spenhout. - in de maelmeerschen - 1600 (Zom. 

230 f" 45). 

J'vliddelmeers. - In Hage-Nekke. - middel mers - 1560 (Zom. 260). 

1"-·loermeers.- Te Beke. Moer= turf.- moermersch- 1650 (Zom. 241). 

Oevermeers. - In Overdam-Durmen. Vermoedelijk aan de over van een 

kreek waar turf werd afgedolven. - Houvermersch - 1600 (Zom. 

230 fo 324) - d'oevenneirsch - 1683 (Zom. 261 ). 

Ooslwinkelmeers. - In Overdarn-Moerstraal. -- ooslwynckel mersch -

1560 ( Zom. 260), - Oostwynckel meirsch - I 754 ( Zom. 264). 

Ossincksmeers. - In I--lage-Nekke. \Vaarsch. familienaam. -~ ossincx 

mersch - 15(JQ ( Zom. 260). 

Paddemeerselkens. - In de Kerhoek en ook in Hulsem. - paddemers.:!l

ken - 1705-1756 ( Zom. 122 en 323), - pademeirschen - 1793 

- (Zom. 105). 

Poolmeers. - Te Kruisstraat. - poolmersch - 1753 ( Zom. 3 I 9). 

Potmeers. - In I-lage-Nekke. ,......... pot mers - 1560-1688 ( Zom. 260 en 26 I ) 

Rijspulmeers.,......... In Vellare.,......... Ryspudt mersch- 1753 (Zom. 319). 

l~o-meers. - In gehucht Ro. ,......... ro meirschen - 1668 (Zom. 234), - Ro-

schen meirsch- 1730 (Zom. 79). 

l<utsaert meers. ,......... Langeboeken. Familienaam. ,......... l<utsaerl meersch -

1790 (Zom. 104). 

Schurremeers. - In gewest Schurre, J'vleirlare-Üverdam. ,........, schurre mcrs 

- 1560 (Zom. 260). 

s Cravenmeers. - Te Be kc. - s gravenmeersch - 1650 ( Zom. 2.:1 1 ) . 

Slungemeers. ,......... In KruissiraaL ,......... Slungemersch - 1753 (Zom. 319). 

Siulmeers. - Tussen Kmisstraat en Vellare. Stul = oudgekende fami-

lienaam alhier.- stulmersch- 1723-1753 (Zom. 239 en 319). 



\'ellaremeers. ,...._.., In gelijknamige wijk. ,...._.., Vellaeremersch - 1753 (Zom. 

319). 

\\' aarrnoesmecrs. ,..._., In Ro-Spenhout. Van warmoes = groente ? . of 

familienaam ? - waermoese meirsch - 1705 (Zom. 64). 

\ Valmeers. ,...._.., Te Beke. ,..._.,· Walmersch - 1650 ( Zorn. 241). 

\Vaulers meers. ~ In 1-loelsel. Familienaam. ,...._.., den waulers meirsch 

hoelsel - 1715 (Zom. 73). 

OE BROEKFN 

Broek = middelnederlands voor moeras. De broeken zal men tegen

komen waar men de meersen en vooral de donken aantreft. nl. in de wijken 

Korteboeken, Langeboeken, Meirlare, Beke, Durmen en Nekke. Oe plaats

naam Caltenbroek, die wij vinden op het gehucht Rijvers op een hoogte 

van 25 meter boven de zeespiegel en waar wij geen broeken zouden ver

wachten. is er eigenlijk ook geen, maar de naam van een zeer oude heer

lijkheid, die een familie van die naam eens in haar bezit heeft gehad. 

Catlenhroek. ,...._.., In Diepenbek-Rijvers, grens Zomergem-Ronsele. ,...._.., Cat-

tenbrouck - 1607 (Zom. 424). - in t gehuchte ghenaempt Cat

lenbrouck - 1670 (Zom. 114). 

Aromansbroek --- Eigendom van een amrnan. ambtsman von een rechts

gebied in de middeleeuwen. Gelegen in 1-loelsei. - ~ it~ den 

hammens hrouck - 1520 - in den arnmans brouck - 1520 ( Zom. 

260). - arnrnens brouck - 1640 ( Zorn. 426). - /\rnpmans brouck 

1674 (7orn. 261 ). 

Braambroeken. ~ Langeboeken-KruisstraaL Broek met bramen begroeid. 

,..._., braernbroucxken - 1642 ( Zorn. 423). 

Broekelingen (De). ,..._., In llulsern en Korteboeken. ~ Brouckelinghen 

(leen)- 1520 (Ronsele 6 f" 77).- de hroeckelynghen- 1665-

1683 ( Zom. 234 en 261). - den hrouckel i nek - 1560 ( Zom. 

2h0). - hrouckelynck - 1625 ( Ronsele 6 f" 11 C)). 

Donclcrbroek. ,..._., In Ro-Spenhoul, grens Zornergem-Bellern. ,...._.., gheleghcn 

in donclerbrouck - 1600 ( Zom. 230 fo 33). 

Eshroek. ,...._.., In Korteboeken. Broek mel eshornen. ,..._.,, dt>n hesbeoeek - 1738-

1781 (/:om. 305 en 131 ). 

Kerkshroek. ,........, Langehoek en. ,...._.., den kcrslmJPck - 1737 (Zom. 128). 

Neder Bruekeling. ,...._.., Te Heke. ,_ neder hrouckdynck - 1700 (7.-Jrn. 2-12). 

Nieuwen Hroek. ,........, In !'vleirlan~ . ....--- in den nieuwen hrouck - 1520 ( Ron-

selc 6 f• 20 Cl! 79), 
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Pnpenbroek. ~ In ~ 1eirlare. Eigendom van de kerkfabriek van Ronsele. 

Er is ook een Papenstuk. ~ papenbrouck - 1703 ( Zom. 64). 

Schaubroek. "_,_ Naam van oude heerlijkheid in Meirlare. Er bestaat een 

«Goed van Schaubroeb. een Schaubrockstraalje ell een natuur

lijke waterloop ; in het Schaubroekleiken. dat in de vroegere 

becca (thans de Lieve) uitmondt. -~ Goet van scuubrouck -

1520 (Ronsele 6), - schaubrouck stratken- 16 13 (Zom. 423). 

- In sommige aclen spreekt men van «Schauwbur~» of «Scau

wenburg». - 1664 ( Zom. 243). Gysseling zou in Scha u het kel

tisch skaldu = lis. menen te zien. 

Speybroek. ~ In Spenhoul. ~ gheleghen in Speyhrouck - 1600 (Zom. 

230). 

\Valsbroek. ~ In Hoetsel. ~ \Valsbrouck - 1748 (Zom. 85). 

Sweerdingbroek. ~ In J'V1eirlare. ~ in sweerdynckbrouck - 1681 (Ron

sele 9). 

W ulfsbroek. ",_ In Hoetsel. J'V1isschien gelijk aan 'vValsbroek ~ wulfs

brouck - 1640 ( Zom. 426) - W ulfschbroek - 1647 ( Zom. 115), 

- wolfhroeck - 1686 ( Zom. 261 ) . wulf = gewesttaal voor wolf. 

V\1 alvenbroek ? In de 16° eeuw werden inderdaad aldaar ver

scheidene wolven gesignaleerd en gedood. (zie ~ijn art. «ZoiTI':'r

gem onder cle Geuzentijd»). 

DE BOSSEN. 

Het bosgebied dut wij thans te Zomergem aantreffen is minder dan 

l'en tknde van datgene wat wij hier vóór de eerste wereldoorlog aantrof

fen. Dil gebied bevindt zich voornamelijk op de rug en langs de flanken 

van een kleiachtige heuvelrug, die zich uitstrekt in het nood-westelijk 

VIerendeel van de gemeente. op de wijken Rijvers, l\!ekk.e. Diepenbeek en 

Hoeise! en waarbij de bossen van Ursel, Oostwinkel en Ronsele zich aan

sluiten. Dit hosgebied is een overblijfsel van het in de Vita Bavonis aan

gehaalde «nemus sine misericordia» of het heruchte woud zonder genade. 

dat zich lussen Zomergem en Brugge uitstrekte. In 1745 bestreek het bos

gebied te Zomergem 118 bunder 327 roeden, (R.A.G. Oudburg 1942). 

maar in 1846 was het aangeroeid tol 512 ha 88 a. (de Polter: Zom. bi. 9) 

of 1/5 bijna van de totale oppervlakte van de gemeente. 

Bauwerwaanstraatbos. ~In Rijvers . ..- Beyerwaenslraatbosch - 1726 (Zom. 

249 fo 12). 
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Berrendonkbos. .........- In 0Jekke. ~ berrenclonck bosch - 160 l ( Zom. 230 

r· 53). 

Herrenen Bosselken . .........- In Spenhout. = het brandende of verhrande bosje. 

~ herrenen bosschellijn - 1600 ( Zom. 230). 

Culs- of Cuylsbos. ~ In 1-loelsel. Vermoed. familienaam. -~ t culs bos 

- 1560 ( Zom. 260), - culs (en) cuilsbosch - 1640 ( Zom. 426), 

- cuyls bosch - 1726 ( Zom. 249 r· 14). 

Domhos. - In Hoetsel. Wordt ook als plaatsnaam vermeld. ~ in den 

wyck den dombosch t' hoelsele - 1640 ( Zorn. 426). Ook in de 

wijk Durmen naar de grens van 1-lansbeke toe Ïag in 1705 een 

dombos (Zom. 122). 

Ooornbosselken . .........- Bij de Vossenholen in Spenhout. ~ J)oorenhoschel

kijn - 1600 (Zom. 230 fo 117). 

Eikbos. ~ In Rijvers . .........- den heecbosch - den heekhosch - 1520 (Ronsele 

6 r· 15). 

Elshossel ken. ~ In Rijvers . .........- helsbosschellen - 1520 ( Ronsele 6 fo 20). 

Erwten bos . .........- Te W alle in Rij vers .. ~ herwetbosch - 1625 ( Ronsele 7 

fo 58). - herweetbos eh - 1681 ( Ronsele 7). Er was in 1520 op 

dezelfde plaats een - heerwegbos - herwech bosch (Ronse Ie 6 

f" 38). Het kan zijn dat de eerste benaming door mislezing van 

de ambtenaar in 1625 en 1681 van de tweede werd afgeleid. 

I-'onfeinehos . .........- In Diepenbeek. ~ Fonteyn bosch - 1520 (Ronsele 6 

f• 96) - fontaio hosch - 1606 ( Zom. 398). 

Galg':!nhosselken . .........- In Rijvers . .........- galghe hosschelken ·· 1668 (Zom. ól 

ro 96). 

Geetbos. ~- In Nekke. ~ gheetbosch - 1ó01 - (Zom. 230 f" 52). 

~ !leren Stedebos. ~ Rauwerwaan te Nekke. ,........, heen~ slede hosch - 1685 

(7om. 117). 

Heerwegbos . .........- Zie Erwtenbos. 

lleyer (of) Poortingbos . .........- Bauwerwaan te Nekke. Familienamen. ,........, 

t heyerbosschelkin - poorlins en poortyns bos - 1560 (Zom. 

260) ; - eyer ofte porlincx bosch - 1665 ( Zom. 236), - t eyer 

bosschelken - 1165 (/'.om. 235), - Poorten (of) Poortynckbosch 

- 1745. 

I lochelaarbos. .........- Te Walle in Rijvers. ,........, hochelaeren bosch - 1681 

(Ronsele 9). 

llot>kbos. -~ In Bauwerwaan Le Nekke. ~ r!Pn houckbosch - 1714 (Zom. 

123 ). 
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Hoorickstede Bos. ,........, Bauwerwaan te Rijvers. Familienaam. ,_, horiel 

stede bos - 1560 (Zom. 240), hoorystede bosch - 1634 (Zom. 

59). - hoor ie x stede hosch - 1640 ( Zom. 426). - hooristedebosch 

- 1680-1726 (Zom. 234).- hoornstedehosch- 1726 (Zom. 234). 

Heilige Huihert (I-lubertus Bos. ,_,Te \Valle in Rijvers. ,_, H. 1:-luhrechts 

busch- 1478 (Ronsele 13 f" 28).- h. Lubrechts husch- 1473 

(Ronsele 13 fo 31 ). 

Jnn Teirlinck Bos ........... TeWalle in Rijvers. Familienaam. ,_, .lan Terlinck 

hosch - 1520 ( Ronsele 6 f" 39). 

Jan \'ersluys Bos. ,........, Te Rijvers. Familienaam. ,......... Jan Verluys hosch · 

1640 (Zom. 59 f" 76). 

Karkelhos ........... Te \Valle ........... carckelbosch - 1745 (lom. 208). Vermoe

delijk verkeerde spelling van Krakeelbos. 

Kerkenbos. ,_, Te Waile. ,........, Kercken-bosch - 1745 (Zom. 208). 

Kcrselaarhos. - Te \V alle. ,........, Kerselarbosch - 1625 ( Ronsele 7 r~ 66) 

- den lesselaeren bosch te walle - 1689 ( Zom. 141). 

l<rnkeelbos. ,_, Te \Vaile ........... den cracqueeel bosch - 1792 ( Ronsele 14 

f" 8). Zie ook Karkelbos. 

Kwaden Bos ........... Te \Valle. ,........, quaden hosch - 1520 (Ronsele 6 f" 3). 

l'vlaatbos ........... Te Nekke. ,_, )'v1aelenbosch - 1668 (Zom. 61).- i'laete 

bosch- 1756 (Zom. 317). 

Mag<"r Bosselken.,........, Te Walle. ,_, maegherhosselken- 1710 (Zom. 2Y9). 

i\fannekensbos. ,........, Te W alle. ,......... l'v1annekens bosch - 1520 ( Ronsele 6 

fo 39 ). 

Jvleirlare Bosselk en. ,......... ln !'vleirlare ........... Merel ar hosschelken - 1520 ( Ron

sel e 6 f" 98) . 

Naaktbos ........... Te Nekke.,........, Naecktbosch- 1640 (Zom. 426). 

Nekkershoekhos. ,........, Te l'v1eirlare. Nekker = bosnimf. watergeest. ,_, Nee

kers houck hosch - 1700 (?:om. 242). - neekers hoeck hosch -

1790 (Zom. 105). 

l'\ieuwen Bos ........... Te Rijv<>rs. ,......... Nieuwen hosch - 1 C>81 ( Ronsele 9 f" 27). 

Not0laren Bos ........... Rijvers. ,........, notelaeren hosch - 1771 (7om. 65). 

Papen hos ........... Te 1-loelsel. Vroeger eigendom van de kerk (van de pape 

pastoor). ,......... papenhos eh - 1642 ( Zom. 426). 

l'auwels Bos. ,........, Te lloetsel Spenhout. ,........, Pauwels hos eh - 1601 ( Zom. 

230 fo 236). 

Put bos. ,........, Te Walle. ,........, Puttebosch - 1681 ( Zom. 118 - Ronst>le 9). 

puttenhosch - 1689 ( Zom. 141 ) . 

I\ all en hos. .......... In Bauwenvaan te 1\ijvers. ,........, rat lenhosch - 1681 ( Zom. 

2')6 f" 206). 
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~langenbos. - Nekke-Bauwerwaan . ..- Slang-henbosschelken- 1745 (Zom. 

234), - Slangenbosch - 1792 ( Ronsele 14). 

SnPpbos. - Te Nekke. - snepbosschelken - 1714 (Zom. 123), - ~ncp

bosch 1731 (Zom. 127). 

Snouckaerts Bos . ..- Te \Valle. Familienaam v. d. dorpsheer. ,__.., Snoec

kaers bosch - 1792 ( R.onsele 14 f" 3). 

~!ijl- (of) stilbos.- Op den berg te Rijvers ,__.., Sujlbosch - 1681 Ronsele 

9 fo 104). Stilbosch - 1 ti06 ( Zom. 398 fo 21). 

Straalbos. - Te Hoetsel. .- straetbosch 1714 (Zom. 1'23). 

\'erhrandenbos. .- Te Rijvers. ,__.., inden verberrende bosch - inden ver

brande bosschen - 1623. - den verherrenden bosch - 1640 ( Zom. 

59 fo 14). 

Vineent's Bos. - Te Durmen. Familienaam . .- \'inchenls-bosch - 1647 

(Zom. 60 f'' 24), - Vincentbosch - 1745 (Zom. 234). 

\'inkenhos. ,........., Te Hoelsel Spenhout. .- Vinekenbosch - 1600 (Zorn. 230) 

- \'ynckenbosch - 1601-1607 (Zom. 230). 

1:\\'ijnenhos . .-Te Hoetsel. - Swynshosch- 1640 (7:om. 59 fo 98). 

TOPO~IE'1E~ MET IIYDROFR/\FISCJI K1\fMKTER. 

Niel enkel de namen van wijken. gehuchten. buurtschappen. bossen, 

meersen, broeken en donken zijn kenschetsend voor hun l1gging, maar bijn3 

::1! de namen van partijen land helpen mede om heL kultuurlandschap te 

tekenen waarin zij gelegen waren. Vv'ij bezitten enkele hond{·rden Vrln deze 

landnamen. waarvan wij er de meest sprekende willen uitpikken. Van

zelfsprekend zullen de toponiemen die op een drassige bodemgesteldheld 

wijzen in dezelfde wijken gelokaliseerd zijn. zoals Ie r-.1eirlare, ~toktevijver. 

Korte- en Langehoeken. Ie I )urmen en le Daal men. 

Asselkens . .- Kortehoeken . .- d'asselkens - 1667 (Zom. 244 ). 

Eieshilksken. - In Overdam . ..- het hieshilcxken - 1704 ( Zom. 77). 

Biczenveld . .- In R.o . ..- hiesvelt - 1607 ( Zom. 260). - hiesewiL - 1689 

(Zom. 120). 

I )uikerken. ,........., StokLevijver. I )uiker = huis of koker die hd wuler oncL~r 

een weg leidt. .- hel duyckerken - 1 (>6-1670 ( l:orn. 73). 

Gelders (of) Geldering . .- In Langehoekcn . .- Gelder (en) Gelderinghe 

- 1636 ( Zorn. 253). Ook in cle wijk I )aal men I. tg en geleiers -

17CJ2 ( Ronsf'lc· 14). 



K almusbilk. ,........, In de Moerstraat te Kruistra te. Kaliernoes = gewestelijke 

benaming voor kalmus. ,........, Callemoesenbilck - 1600 ( Zom. 230). 

- callemoeykensbdck - 1708 (Zom. 325). - callemoeyenbilck -

1790 (Zom. 104). 

Leengracht. ,........, In Meirlare. ,........, Strook land met kleine waterloop die grens 

van een leen aanduidt. ,........, leengracht- 1690 (Zom. 118). 

Leistuk. ~ In 01eirlare. Strook land bij het Schaubroekleiken. ,........, Leystick 

- 1625 (Ronsele 7 fo 43). 

SlokgaL ,........, In Korteboeken. Slokken = gewesttaal voor slikken, in de 

betekenis van water door een koker. ,........, Slockgal - 1684 ( Zom. 

117), - Sloofgat- 1756 (Zom. 175). 

\V:\TERLOPEN. VIJVERS EN PUTTEN. 

Het spreekt voor zichzelf dat de waterrijke gebieden van Zomergem. 

zoals de wijken J'vleirlare, Stoktevijver, Korte- en Langeboeken, Overdam. 

Walle. Durmen en Kruisstraal en de kleigronden van Nekke. Hoetsel, 

nauwerwaan en Rijvers bezaaid lagen met vijvers en pullen en doorsneden 

waren van talrijke waterlopen. Laten wij beginnen met de inventaris van 

de vijvers en putten. 

Aardep ut. ,........, Te Walle. ,........, herdepit - 1625 ( Ronsele 7 fo 55), - hertep1t 

- 1681 ( Ronsele 9 fo 6ï). 

An:-~ekens Vijver. ,........, Te Dunnen. Familienaam. 

1674 (Zom. 115). 

Annekens vyvere -

Baesekens Vijver. ,........, In Meirlare. Familienaam. ,........, baesekens vijvere -

1792 (Zom. 105). 

DriemaalpuL ,........, In Ro. ,........, drymaelpit - 1607 ( Zom. 232). 

Groten Vijver. ,........, Nekke-Bauwerwaan. ,........, inden groolen Yivere naers! 

den Ghendtwech - 1560 (Zom. 260). 

llammekens Vijver. ,........, In !-loetsel. Familienaam. ,........, hammekens vijvere -

1642 (Zom. 426). 

Heylput. ,........, Te Nekke. ,........, den heylpul - 1759 (Zom. 317). 

I logen Kleemput. ,........, In 't'-1eirlare. ,........, den hooghen cleempnt - 1681 ( Ron

sele 9). 
Keysers Plas.,........, In i'vleirlare. Familienaam. ,........, Keysers plas- 1681 Ronsele 

9). 

Keysers Put. ~ Te Stoktevijver. Familienaam. ,........, keysers pul - 1699 
(Zom. 127). 
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Klecmput. ,.......... In f\1eirlare en te Hoetsel. Kleem = klei. ,.......... in de clecm

putten - 1613 (Zom. 230). - den hooghen cleemput - 1737 -

(Zom. 128). - Cleempyt (Hoetsel - 1642 (Zom. 426), - cleem

put - 1678-1782 (Zom. 234 en 106), - den cleempudt aend·;m 

doschwech t hoetsele - 1686 ( Zom. 261). 

Kieine Vijverkens. ,.......... Nekke-Bauwerwaan. ,.......... aen de deene viverkens -

1560 (Zom. 260). 

1\oolput.,.......... f\leirlare. ,.......... den coolput- 1745 (Zom. 123). 

Landekens Poel.,.......... In Hagekouler.,.......... Landekenspoel- 1607 (Zom. 232). 

0 Iergel put. ,.......... In Overdam. i'vlergel = vettige kleiachtige groncl. ,.......... Mer-

ghelput- 1607 (Zom. 232). 

f\1innekens Plas. ,.......... In Hoetsel-Bellems!raat. Familienaam. ~ den mm

nekens plas - 1640 ( Zom. 426). 

f\1oerput. ,........, Korteboeken. Moer = veen, drassige grond. .~ l'vloerput -

1756 (Zom. 130). 

f\'lnrkelpul. ,.......... In Overdam. f\Iurkel = betekenis van moer. ~- den myr

kelpijt - 1600 ( Zom. 230). 

Üstijnput. ~ Te Nekke-Bauwerwaan. Huis- of familienaam. ~~ den 

oostyne put - 1560 (Zom. 260). 

Simoens Vijver. ,.......... In l\1eirlare. Familienaam. ,.......... Samoens viver - 162'3 

( Ronsele 9 fo 44), - Samoens vyfvere - 1681 ( Ronsele 9 fo 49). 

- Simoens vyver - 1684-1792 (Zom. 117 en Ronsele 14). 

Paddenplas. ,........, In Meirlare. \V ordt thans Paddenmeer~elkens genoemd. ,.......... 

bij den paddeplas - 18~ eeuw. (Zom. 58). 

Patrijsput ,.......... In Ro-Spenhout. ,.......... palrij se put - 1705-1710 ( Zom. 64). 

PiermanspuL ,.......... Te Walle. ,........, pieremanspudt - 1659 (Zom. 242). 

(Familienaam). 

Trijsseput. ,.......... in Ro-Spenhout. ,........, L rijssepit - 1600 ( Zorn. 230), - t rijs

seput - 1737 ( Zom. 128), - lrusepul - 1790 ( Zom. 104). Waar

schijnlijk persoonsnaam : Trees = Thérèse. 

Veeput. ,........, In Ro-Spenhout. Drinkput voor vee. ,........, veeput - 1714-1745 

(Zom. 123). 

Vij\'er. ,........, Te Stoktevijver. Hiermede wordt de molenvijver hecloelcl. ,........, 

vijver- 1753 (Zom. 129). 

Vijverken. ,........, In Rijvers. ,........, l vijverken - 1710 (Zom. 64). 

VijverpuL,.......... In Overdam.,........, Vijverpul - 1708 (Zom. 325). 

Vijvers.,........, Rijvers,........, de vyvere- 1710 (Zom. 64). 

VlaspuL ,........, In lloelsel en Ro. Rootpul voor het vlas. ,........, V1asput - 1640 

(Zom. 426). - vlaspudt - 1684 (Zom. 76). 

Vossenvijverken. ,........, ln Meirlare. ,........, hel vossenvyverkcn - 1674 (Zom. 

115). 
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\Valleken. - In Meirlare. ,........ t walleken - 1625 ( Ronsele 7 f" 120). 

Ook op Zomergem-Boven lag er een \V alleken - 1790 ( Zom. 

103). 

ZandpuL ,........ In \Valle te Rijvers. Zandput is de plaatselijke benammg 

voor het stort waar men zand ging delven. Het guat hier eigenlijk 

niet om een put of een vijver. ,........ Santpil - 1625 (Ronse Ie 7 

fo 49). 

'l.avdputten. ,........ In Üverdam. - Dezelfde bmulling als voor de zand

putten. - Savelpitten - 1600 (lom. 230). - Savelputten -

1708 ( Zom. 325) . 

DE WATERLOPEN. 

Vv' anneer wij de kaart van Zomergem bekijken. valt het ons dirPkt 

r,p, dat de gemeente rijk is aan waterlopen. waarvan deze die in het zuid

westelijk vierendeel gelegen zijn, hun oorsprong vinden op de heuvelmg

gcn van f~ijvers. naar het Zuiden afvloeien en hun waters afgeven aan het 

!\anaal van Schipdonk. terwijl deze die wij in het oostelijk gedeelte tegen 

komen zich voeden aan de grote wateringen van Roost en de Huizegaver 

en deels hun waleren uitstorten in de Lieve. de Brugse Vaart of het Kanaal 

van Schipdonk. 

Alhoewel de drie genoemde kanalen kunstmatige waterlopen zijn 

die respectievelijk gegraven werden in 1251-69. 1613-23 en 1858-65. vol

gen !wee van hen de lwdding van een prehistorisch riviertje. 

De Lieve. door de Gentenaars gegraven in 1251-69 en daarom dan 

ook meestal de «Gendtsche Lieve» genoemcl. volgt over een groot deel van 

haar loop de bedding van de voorhistorische «hecca>, eerst in 1241 vermeld 

''n waaraan de 7:omergemse-Waarschootse wijk Beke zijn naam ontleende 

~- in tgewesle te Beke - 1241 ( Gysseling). - aen elP Lieve - de Gencltsch._, 

Lieve - 1478 ( l~onsele 13). 

De Brugse vaart of het Kanaal Gen! - Bmgge - Oostende. is dP uil

dieping van een beekje dat de Becca in ouderdom naar de kruin ka!1 

steken. n.l.. cle Hoge Kale of de Dorma. dat zijn oorsprong vindt Inssen 

Heernem en St. Joris en in 1242 door Wal! er van l\1arvis. Bisschop van 

l)oornik. als grensscheiding werd gebruikt tussen de parochies Zomergt'm. 

llansheke en Bellem (misschien ook l\1erPndrce) ,........ Et tibi finitur. :\ 

clicli fini parochi de Hansbeke, in medio Dorma incipit parochia de Somer

ghem - (Kan. J 0. Andries : No! ice sur Ie hruyère de Bulscamp etc. i 
,........ Men noemde het kanaal bijna altijd «de hrugsche vacrl> of zeldzame 

keren ook wel «de nieuwe vaart>. 
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De delvers van het Kanaal van Schipdonk, ook de Schipdonkse vaai't 

of het Afleidingskanaal van de Leie genoemd, hebben minder gebruik 

kunnen maken van de natuurliJke waterlopen die ze op hun weg tegen

kwamen. Er waren er bijna geen en deze dwarsten dan nog het uilgestip

peld traject. In het Zuiden, vvaar het kanaal de Brugse va&rt dw'!rst liep 

de Lijkstraatwaterloop die men ook vaak als de W aterganck of den 

Grooten \Vaterganck vermeldt en die in de volksmond meestal de naa111 

kreeg van l Leiken. Deze beek mondt thans uil in het kanaal. maar het 

is ons niet bekend hoever ze vroeger liep. Twee beekjes die van onge

kende lijden het overtollig water van het dorp en de heuvelrug van Rijvers 

naar de vlakte van Meirlare' brengen en zich thans aldaar in het Schipdonk

kanaal lozen, zijn de Dorpswaterloop en de Rijversstroom, beter gekend 

onder zijn volksnaam de stroom van Daalmem (gehucht waar hij door

heen loopt). 

Vermits deze beide beekjes hun bruisende stroom in hel kanaal uit

braken, mag men aannemen dat lussen de wijken Meirlare eu Stoktevijver 

het kanaal de bedding dekt van deze waterlopen, die hoogstwaarschijn

lijk voordien hun walers naar de Lieve voerden. 

Het zou moeilijk zijn de vroegere natuurlijke waterlopen te Zom~r

gem van de kunstmatige aangelegde grachten te onderscheiden en hun 

loop juist te situeren. vooral dal er sedert de ruilverkaveling veel van deze 

beekjes werden gedempt of verlegd. Zo zal men de loop van Je Korte

boekenwaterloop of Boekense beek nog met moeite kunnen volgen, ware 

het niet dat de oude gemeenteatlas ons gelukkig nog als getrouwe gids 

wil dienen. 

Als wij de atlas der waterlopen van Zomergem ~n de bijgaande be

schrijvende tafel even bekijken, valL het ons direkt op dat ze overtalrijk 

:lijn ~ 54 in getal, en met een totale lengte van 70 km. ,_..... en de meeste 

gelegen zijn in de laagste gebieden, t.t.z., geheel de oostelijke helft en het 

zuid-westelijk vierendeel \'an de gemeente. !'vleer dan de helft \'an deze 

waterlopen, die vanzelfsprekend niet allen natuurlijke beekjes waren, 

zijn thans gerioleerd. Laten wij de bijzonderste opsommen. 

Wij geven ze, gemakkelijkshalve, hetzelfde nummer waarmede ze in 

cle atlas der waterwegen van Zomergem vermeld worden. 

Stoktevijverwaterloop. ,......... 1364 m. ,......... Vanaf het Goed Ten Breebroek 

rloor de sompelen naar het Kanaal van Schipdonk. 

2 Stoktevijverboswaterloop. ,......... 1220 m. ,......... Vanaf den Bos. een stukje 

langsheen de grens Waarschool-Zomergem naar de Lieve. 

3 Boswalerloop.,......... 1145 m. ,......... Komende van Waarschool door de Vijf 

eiken naar de Lieve. 
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4 

5 

6 

8 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Bekeboswaterloop. ,........, 1138 m. ,........, Komende van \Vaarschoot door de 

Voorde naar de Lieve. 

Diepestraatwaterloop. ,........, 1576 m. ,........, Ontspringt op Ter Stralen in 

Rijvers en loopt door Daalmenkouter naar het SchipdonkkanaaL 

Daalmenwalerloop. ,........, 722 m. ,........, Komt van de Gelders te Daalmen 

en vervoegt de Diepestraatwaterloop op hel gehucht langsheen ,~e 

DaalmenstraaL 

Kleywaterloop. ,........, 1143 m. ,........, Van Dorp langs de Dreef naar het 

Schipdonkkanaal aan het Vliegend Peerd. 

Daalmenkoulerwaterloop.,........, 417 m .. ,........, Van Raaktiendekouter (Dom

kouter) langs Azaleastraat naar Schipdonkse Vaart. 

Rijverswaterloop. ,........, 2175 m. ,........, Zeer lange waterloop die zijn oor

sprong heeft op de hoogte van Rijvers te Krekelberghe, dichtbij de 

grens van Ronsele en langsheen de Rijvers- en Daalmenstraat na.'lr 

het Kanaal van Schipdonk komt. In de volksmond noemt men hem 

de Stroom van Daalmen. 

Lage W alerloop. ,........, 68 m. ,........, Klein beekje in de uiterste noordhoek 

van de gemeente en dal in de Schipdonkse vaart uitmondt. 

I--loge \ Vaterloop. - 576 m. ,........, Van Meirlareakker naar de !vleir

larewaterloop en de Lieve. 

Rechte Waterloop. ,........, 349 m. ,........, Klein beekje van de Sompelen le 

Stoktevijver naar de Lieve. 

Dorpswaterloop. ,........, 1229 m. ,........, Komt van het dorp langsheen de 

Kerkhofstraat en het Vliegend Peerd naar het Kanaal van Schipdonk. 

Pijlsdreefwaterloop. ,........, 735 m. ,........, Vanaf de Pijlsdreef te KortehoekeG 

naar het SchauLroekleiken. 

Korteboekenwaterloop. ,........, 1783 m. ,........, Voedt zich in het moera~.~ige 

gebied van Roost, vervoegt het Leiken hij de Kortehoekens-traat en 

vloeit zo naar de Lieve te Beke. In de oude stukken wordt hij «Je 

Bouckensche heke> genoemd. 

Langeboekenwaterloop. ,........, 1507 m. ,........, Van de Scheetkouter in Lange

boeken, door de huizegaver naar hel grondgebied van Lovendegem. 

Kruisstraalwaterloop. ,........, 23ó6 m. ,........, Komt van de Lamheken en vloeit 

naar de Brugse Vaart over hel grondgehie<l van Lovendegem en 

l\1erendree. 

l-luizegaverwaterloop. ,........, 781 m. ,........, Van de Scheelkouter en de 

lluizegaver naar de Langchoekenwaterloop. 
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19 1\f'rkstraatwalerloop. - 1273 m. - Van het Dorp langs de Kerk

stmat naar de Rijverswalerloop. 

20 Klemmerswaterloop. - 936 m. ,.......... Van de Klemmeesmeersen in 

Diepenbeek over Ronsele naar het Kanaal van Schipclonk. 

21 Lijkstraalwaterloop. ,.......... Langste stroom van de gemeente. - 5829 m. 

- Komt van het Westeling dichtbij het dorp. gaat door de rvlolen

kouter naar Uitgem en langs Ro-hoeksken naar het Kanaal van Schip

donk. 

22 Slokstraatwaterloop. - 416 m. ,.......... Langs het Slokstraatje le Rijvers 

verbindt hij de Kerkstraatwaterloop met de Lijkstraalwaterloop Ie 

Nekke. 

23 Bauwerwaanwaterloop. ,.......... 963 m. - Van Rijversdreef in Krekelberge 

langs de Bauwenvaanstraat naar de Lijkstraalwaterloop. 

24 Hogenbrandwa·terloop. - 2009 m. ,.......... Van Ilogen Brand naar de 

Lijkstraal waterloop. 

25 Zomergem-Boven Waterloop. 1616 m. - Van Zomergem-Boven 

naar de Lijkstraatwaterloop. 

2é Gentwegwaterloop. ,.......... 1253 m. - Van het Kleitgat langsheen de 

Oude Gentweg te Nekke naar de Lijkstraatwalerloop. 

27 l\1olenstraatwalerloop. ,........, 499 m. ,.......... Komt van lle noegere molen

betg le Zomergem-Boven, langsheen de l\lolenslraat in de I-loge:1-

brandwaterloop. 

28 Bellcmstraat waterloop. - :2186 m. ,.......... Lange walel'loop die begint in 

Hoetselkouter en door deze kouter over het grondgebied van Bellent 

naar de Brugse V aart afvloeit. 

29 Berrenteswaterloop. ,.......... 1245 m. - Van Schipdonkkouter naar Brugse 

vaart in Ro-Vuilpanne. 

)0 Hoetselkouterbeek. ,.......... 834 m. ,.......... Van den Berg in Rijvers, door de 

Kouter van Hoetsel naar grondgebied van Ursel. 

31 Potterbossenwaterloop. ,.......... 641 m. --' Van de Potterbossen te Bauwer

waan naar 1-loelselkoulerbeek. 

32 Kasleelstraalwalerloop. ,.......... 195 m. ,.......... Kort beekje van vroeger kaslçel 

der Fa mil ie de Draeek in Ru door lloetselkouter naai Ursel. 

33 Velclekenswaterloop. ,.......... 2058 m. ,........, Van het Veldeken door Lange

boekeil naar Lovendegem. 

34 Vellarewaterloop.,.......... 971 m.,.......... Van het Veleleken langs Voorde naar 

de Lieve le WaarschooL 
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35 

3ó 

38 

39 

-10 

41 

Durmstraatwaterloop. ~ 1135 rn. ,........, Van Zomergem-Boven langs de 

Durnwnstraat naar het Schipdonkkanaal aan de Duivekeetbrug. 

Durmen-Kapelwaterloop. ,.......... 703 m. ,_......J Van de Moers·lraat langs deze 

kapel en de Peperhoek naar het Kanaal van Schipdonk. 

f'.loerstraatwaterloop. ,........, 499 m. ,_......J Kort beekje van de Lambeken 

naar de Kruisstraat·waterloop. 

Blekerijwaterloop. ~ 864 m. ,........., Van Overdam aan het Doorntje naar 

de Kruisstraatwaterloop. 

Boonakkerwaterloop. _........ 1000 m. ,_......J Van Boonakker in llulsem na'lr 

de Lijkstraatwaterloop aan de Drieweegse. 

Steenbergwaterloop. ,........, 1642 m. ~ Van Diepenbeekakker (grens 

Ronseie-Zomergem) naar Ronsele en Oost winkel. 

Krakeelboswaterloop. ,........., 1089 m. ,........., Van de Krakeelbos te Rijvers 

aan het Oostwinkelveld langs grens Zomergem-Ronsele-Üoslwinkel 

naar Steenbergwaterloop. 

42 Rechte \Vaterloop.,........, 2893 m. ,_......J Van Hellendonk te 01eirlare dicht 

bij de Gijsel en Schaubroek door ~leirlare-akker naar de Lieve. 

43 Lievewaterloop. _........ 1406 m. ,........, Van Meidarestraal door de akker nail.r 

de Lieve. 

44 f'.leirlarewaterloop. ,........., 952 m. ,........., Verbindt het Schipdonkkanaal mel 

de Lieve door de akker van l\1eirlare. 

45 Leiken. _........ 2878 m. ,........., Voedt zich in de moerassen van Roost, komt 

door de drassige gebieden van Korteboeken lol achter hel Goed van 

Schaubroek en loost zich in de Lieve bij de molen van Bcke. Wordt 

reeds in 1642 als Schaubrouck leycken vermeld en in 1665 als (myns 

heeren van Zomerghems leycken bij Schaubroucb. ( Zom. 298). 

4() Spenhoutkouterwalerloop. ,........, 2197 m. ,........, Van Ro-Eindeken bij de 

V uil panne naar de Brugse Vaart. 

47 Merendreewaterloop. ,........., 1347 m. ,........., Begint tussen Overclom en hel 

Motje, door het Doorntje naar de Kruisstra«Lwaterloop. 

48 Nekkewalerloop. ,........, 2245 m. ,........., Van de I lagestraat te Nekke naar 

de Rcllernstraalwaterloop in I-loetselakker. 

49 I lansbekewalcrloop. ,........, 915 m. ~ Komt van BPIIem. loopt door het 

Lokgal in Ro naar de Brugse Vaart aan l lanshekeveer. 

50 Urst~lwalerloop. ,........, 1535 m. ~ Van het Keigat Le Rijvers naar het 

gronclgehied van Urscl. 

51 l~okerkwegelwaterloop. ,........, 1255 m. -' Van Pauwelsbos door (Ie Ro

konter naar de Spcnhoulwatcrloop. 
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52 Vuilpannewaterloop. ~ 1340 m. ~ Van Spinhoutkouter door het 

gewest Vuilpanne in Schipdonk naar Je Lijkstraahvaterloop. 

53 Pauwelsboswaterloop. ~ 946 m. ,........, Van Pauwelsbos aan de grens 

met Bellem naar de Bellemstraalwaterloop. 

5-J Fortloop. ,........, 605 m. ~ Begint in Pauwelsbos, loopt even langs de 

grens van Zomergem met Ursel en gaat door het gewest Berken naar 

deze laatste gemeente. 

De aandachtige lezer zal maar weinig verbeelding moeten opbrengen 

om zich thans een klaar beeld voor de geest te brengen van hel kultuur

landschap van Zomergem zoals het er in de voorbije eeuwen moet hebben 

uitgezien. 

In en rond de dorpskom zal hij zich de woningen kunnen voorstellen 

van de burgerij ; de huizen met hun donkerrode gevels en roodpannen of 

grijsblauwe daken van de neringdoeners en de ambachtslui, naast de her

bergen, de bakkerijen, de winkels en de brouwerijen. Langs de smalle aard~

wegen, waarin het gerij zijn diepe sporen heeft getrokken, die zich van Je 

dorpskom verwijderen en naar de buurtschappen afdalen d~e in de diepten 

gelegen zijn, of opklimmen naar de beboste en keiachtige heuvelkammen, 

zal hij de krotwoningen en hutten tegenkomen met hun witgekalkte of 

kleigrauwe gevels en hun lage, doorgezakte strodakjes, waar de huiswevers, 

dé: dagloners en de landbouwers met klein gewin huizen. 

Oe verafgelegen buitenbuurtschappen omsluiten het eigenlijke kul

luurlandschap ; het landbouwgebied dat gekenmerkt is door zijn lange, 

kronkelende veldwegen en stille straten met hoge kanado.b0me11 of elzen

struiken afgezoomd en waarlangs men de met stro bedekte hoven aantreft 

van de landbouwers met grote winning. Er is het akkerland met zijn wijdse 

horizonten en zijn wisselende kleurenschalkering van onkm1d en veldge

wassen. Er zijn de grote triestige vlekken van de vage braakliggende stroken 

in tijden van oorlog en rampspoed. Er zijn de weiden en de meersen met 

het karig vee en de duiten van opgestapeld hooi. Er is het spinneweb van 

tientallen beekjes en grachten die het landschap doorsnijden en de \Veid~n 
en percelen afzomen en hun babbelend water spelenderwijs naar de LievP

of de Brugse vaart slmven. Er zijn de ontelbare vijvers, putten, vennen 

en plassen met het waterwild, de vogels en de dans van miljoenen muggen. 

vlinders en waterjuffers, waarin de wever zijn vlas te roten zet, het vee 

gnat drinken of een paar bengels naar kraaienbliekjes jagen. Grote donker

groene vlekken, die de monotonie van het landschap komen mildert>n, 

liggen te dromen in het lommer van een troepje tronken of wat hazelnoot

struiken en aan het landschap zijn geheimzinnig karakter geven en aan de 

oudjes stof leveren voor hun spookverhalen. 
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Het is tevens in deze afgezonderde gebieden dat de oudste hoeven 

l1ggen waarvan de meeste van vóór de 14° eeuw dagtekenen. zoals het 

~Goed van R.apenburg», het «Goed van Schaubroeb, het «Goed Ie 

Rivers». het «Goed ter Heide>. het «Goed ter t-.leers». het «Goed van 

Schipdonb e.a. Deze grote pachthoeven met grote winning, liggen alle

maal lamelijk ver van de bewoonde plaatsen, omringd door v<.'le bunderen 

Huchtbare akkers en weiden. Zij liggen daar als veilige arken Noach c.•f 
dis sloere burchten ( Rapenburg) door brede wallen afgesloten en vergren

deld door een monumentale inrijpoort. waar in lijd van nood en hongers

nood de lieden uit de bijgelegen buurtschap, beschutting en voedsel konden 

~·inden. 

Op de hoogvlakten van R.ijvers, Nekke en Hoetsel en langs de flan

ken van de heuvelkam wiegen hoge dennebossen hun eeuwig lied, in 

volmaakte harmonie met het gekweel van de vogels, de roep van een 

fazant of van een kwartel. het hoe-hoe van een uil. de schreeuw van een 

sperwer, het gekraak van het dorre sprokkelhout onder de Z\vare slap van 

de houthakker of de doffe slag van zijn bijl. De d(ijverse bossen». zoals 

men ze hier sedert onheuglijke tijden noemt. die het begin zijn van het 

uilgestrekte <hulskampveld» of het beruchte <memus sine wisericordia). 

die zo vaak een veilige schuilplaats boden aan tientallen jongelingen dit' 

P-r zich kwamen verstoppen tegen de dwangwellen van een tiran of tot 

wrgaderplaals dienden voor struikrovers. hrandslichters. bandieten en «sus· 

pecteurs> van het zwaarste allooi, die er hun snode plv.nnen kwamen be

disselen. 

Zo zag Zomergem er uit in de voorbije eeuwen, het Zomergem, 

waarvan wij U. aan de hand van enkele karakteriserende toponiemen, een 

beeld hebhen trachten op te hangen. 

M. RYCKAERT. 
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PIETER ANASTASIUS DE J:UTTERE 

NIEU\VE GECI::\'EN~ O~lTREi'\T DE ZUID-NEDERl.A~D~E 

APOSTEL DI::R \'EI\DR.'\AGZAA;vJJii::ID 

In 11° 17 ----- 1966 van «Appeltjes van het !vlcetjesland:t lic"ten we een 

historische bijdrage verschijnen over Pieler Anastasius De Zultere, ce11 

merkwaardig en aantrekkelijk personage, dat in de hervormingsbeweging 

van de tweede helft van de XVI~ eeuw een eigenaardige, persoonlijke en 

moedige rol speelde als apostel van de verdraagzaamheid . 

«Uit oorzake der religie» was hij in de jaren 1551 of 1552 uit Gent 

gevlucht, werd nadien in 1557 in \Vezel in Westfalen gesignaleerd. trok 

vandaar naar Emden in Oost-Friesland, verhleef een tijd in Rotterdam, 

keerde tijdens het Calvinistisch Bewind terug naar Gent. verliet ten tijck 

Yan Parma weer zijn geboortestad, werd vastgezel in Oudenaarde en ging 

dan weer zwerven van Utrecht naar Leiden en Hoogmade tol hij belandde 

in Alfen in Noord-Nederland. Zonder een bepaald afgewogen standpunt 

inzake religie in te nemen, maar O\'ertuigd verdediger van de tolerantie 

O!ltmoette hij schier overal moeilijkheden vooral vanwege de Calvinisten. 

Op hoge ouderdom werd hij tenslotte «als een litmael der (Calvinislische) 

Kercke:» van Alfen opgenomen. 

Toen we in 1966 onze hijdrage leverden bleven nog heel wat punleTI 

betreffende Oe Zultere onopgehelderd. \Velk was zijn religie-gezindheid 

toen hij uit Gent wegvluchtte 7 \Vaar verbleef hij lussen de jaren 1551-

'52 t~n 1557, wal gebeurde er met de man na zijn verblijf in Alfen in 

1596 7 Dank zij enkele nieuwe aangeboord~ bronnen en vocral t'nkele 

zeer interessante gegevens in het geprezen werk d-lendrik van Schor el 

au tres Lraducteurs de David Joris ( 1 ) van de hand van de Zwitsers"' 

( 1) In <Studio b;b/iugrupflica in hullUrt'lll lierman de /u Fu11loirw V el'll'<')'>, i\mslt'r· 

dam 1966. We danken hier zeer speciaal Dr. E. Droz die zo vriendelijk was ons 

lc wijzen op Je persoon van Picler De ZullNc in zijn studie, merkwaardig <'n 

bijzonder rdevcn•nd in menig opzicht. 
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t'rmltet Dr. h.o. Eugenie Droz is het ons thuns mogelijk een en ander •Jm

lrenl de figuur van !'ieler De Zuttere beter te belichten. 

Hel is mogelijk. zelfs waarschijnlijk dat Pieter De Zultere in 1551 

of 1552 Gent verliet met bestemming naar Zwitserland. Volgens de 

t•vededen Poolse professor Stanislas Kot was De Zultere \Voarschijnlijk 

op 27 oktober. zeker in de winter 1553-54 in Zwitserland. Volgem 

Dr. Droz was hij op 27 oktober 1553 te Genève. ( 2 ). 

Allerlei motieven en omstandigheden kunnen De Zuttere naar 

Zwitserland hebben gedreven. Er was de aantrekkingskracht van Cah·ijn 

die sinds 1541 in Genève een soort theocratische staal had gevormd waarin 

geloofsvluchtelingen een toevlucht konden vinden. Uit hel latere leven 

van De Zuttere blijkt meermaals dat hij poogde in dienst van de hervonmle 

kerk te komen maar ook dat hij steeds hardnekkig werd legengewerkt 

\Vegens zijn leer die «onzuiver» werd bevonden. ( 3 ). Behalve op het einde 

vun zijn leven toen hij in Alfen vcrbleef heeft De Zultere nochtans eerder 

mel alle macht en overreding de Calvinisten bestreden die hem trouwens 

te Gen I in 1581 broodroofden. ( 4 ). 

Behalve Genève was ook Veigy op twee uren slappen van Genève, 

een van de protestantse parochies van de badlage de ChaL,Jais, een ref uge

cord voor religieactivisten. Daar was reeds op het kasteel vön de her

\ormingsgezinde Jacques de Bourgogne, baron van Falais, gehuwd md 

Y olande cle f1rederode. aan .leroorn Rolsec e.a .. door Calvijn gebannen, 

ten onderkomen gegeven. ( 5 ). 

Te Bazel leefde sinds 1544-45 een «:Nederlandse kolonie» van uil

gewekenen ( 6 ) geleid door David .Joris. (1). Joris, geboren in Vlaande

ren. ( 8 ) uil Hollandse ouders, was na de katastrofe van l\1unster ( 9 ) de 

(2) S. KOT, L'inrluencc de SPrv<"l sur Ie mouvement anlilrilair en Pulo~nc PI Tran 

sylvanic in <Autour de Michel Servd el rf,, Se/m~lien Coslt!l/iorn. Haarlem, 

I 953. p. 11 o. E. DROZ. o.c.. 1 13. 

(3) P. ROGGIII~. o.c. IÜvcrclnrk). 23-43. 

( 4) lh.. o.c., 23. 

('i) F. IIUISS0;\1. Sél><l.,li<•rr ('((,,,,.1/irm, s(( ui·· el <oll U'llVI"(• ( l::ïl'i-1'363) 11. ö0-63. 

( 6) I follan<lcrs, Friezen en Vlamingen. 

(ï) Dichl<'r en 1/<'W<'Z<'n gla~~childer. In I ';20 trok Joris naar Engeland in d.icn~l Vi'!1 

l.ord William Sanclys, schatmcc~t<'r van Koning llen<!rik VIII, om d<' vrn<l<'r ,an 

cle kaprl van •Th" \'yn<'> <'<'n lan<lhuis in Basingstokc in f lcm~hir<' uil l<' vot'r<•n. 

R. BAINTON. I Javi<f .lori.< in • Arclriv /iir f<.,•/omrrrliorrsgesc/ri<-lil,•> Er~iinzungs

han.f Vl. l.<"iwiv. I'J37, p. 1: 1-". BUISSON. "·"· 11. 1-13. 

(8) l\1o~t·liJks in Bru~ll" of (~ .. nt. l'aul BURCKI lARf H. I >avi<l .lori~ unrl St·in•" 

Gcmeinde in Base! in ,fl"sl<•r /.,.itschrdt /iir G,•.<clrwfJt,. rm.! ·\lterlumskunrl•••. 

I 'J49, Ban cl 48, p. 8. 

('I) .Juni 1535. 



leider geworden van Je Wederdopers in de Nederlandt·n. Hij moest 

echter uil Delft vluchten waar hij gebannen werd, leefde een tijd te Ant

werpen om tenslotte omstreeks 1544 in Bazel te belanden. (1°). Hier 

leefde hij onder de geleende naam, eerst van Jan van Brugge, nadien van 

Jan van Bit1llingen met zijn familie en enkele vrienden en dienaars op 

grote voet in het \Veiherschlosz te Binningen vlakbij Bazel. { 11
). 

De Joristen of Davidisten, zoals men ze ook noemde, en ., .... o. een 

lijd moelen gerekend worden Nicolaus l'vleynerlsz van Blesdijk en Hendrik 

van Schor, die secretaris werd van David Joris, hadden conladen m~t 

Castellio, de arts Jean Bouhin, huisdokter van Joris, en Celio Secundo 

Curione. { 12
). 

Dr. E. Droz acht het mogelijk. zelfs waarschijnlijk dat Pieter o~ 

Zuttere zich schuil hield op het kasteel van Veigy en dit sinds zijn vlucht 

uil Gent. ( 13
). Hij zou bovendien op 27 oktober op hel plateau van 

Champel te Genève ooggetuige ( 14
) zijn geweest van de verbrar.Jing van 

Je antitrinitaris l'v1ichel Servet. { 15
). De mededeling van Dr. Droz kan 

Wélar zijn. Pieter De Zultere kan asiel. al was het tijdelijk. heLLen ge

vonden op het kasteel van baron De F al ais, die trouwens goederen bezat 

in de Nederlanden. { 16
). Hij kon echter ook. en dit lijkt ons zelfs aan

nemelijker. verblijf hebben gehouden in Bazel bij de Jorister., landgenoten 

van hem en die naar de geest hem wellicht nader waren dan de omgeving 

van Jacques de Bourgogne te Veygy. Feil is dat David Joris heel wal 

bezoeken ontving uit Frankrijk, Friesland en de Nederlanden en corres

pondentie onderhield met dezelfde landen alsook met Denemarken en 

(10) P. BURCKHARDT. o.c .. 10-18. In !538 beloofde Je stad Den Haag 100 guiJ'.)n 

aan Jegenen Jie Joris konJen uitleveren. R. R'\INTON. o.c .. 48. 

( 11) P. BURCKIIARDT. o.c. 2-1-27. I lij kocht eerst het 1-laus zum ~pie,z op de 

1 Jeuberg in Bazel. Jaarna het slot. Jvlrt hem waren o.m. mePgekonwn naar Bazrl 

Cornclius Van LiPr en .lonkN lonrhim van Berchem uit hPL AnlwNpse. lb. 7. 

! 12) E. DROZ. o.c .. 114 : P BURCKIIARDT. o.c. 42-136. 

( t3) E. DROZ. o.c .. 117. 

( 14) E. DROZ. o.c .. 113. Stanislas Kol is nid zo affirmatief als !k Droz. 1 lanJc

lmd over J!" ddails van de tPrechl~LPIIing van SNvet nolP<'rt Kut verder : Je 
tels détails. Jeerits d' une manière aussi imagi·c ~ details uil cPn IH'rk van De 
Zultere - nc pcuvPnt prov<'nir que d'un L<'moin oculaire. Fut-cc I lyperphragmus 

(Pieter De 7uttPres Jeknaam) lui-même ou du sien informiltcur elireet ·1 S. KOT. 
o.c .. 110. 

( 15) Spaans medicus en rr·ligieactivist Jic. op last van C:ah-iin. in <'<'n proct'S te Gcnè1·e 

wcrJ gewikkeld en die veroordeeld wNd om vNbrnnd te worden als voorstanJer 

van het anlilrinitarisme en het anlipéJobaplismc. R. BAJNTON, Mic/,e/ .;;._,rvcf. 
1-Jérétique el marlyr (1553-1933) Gcni-vc. 19'i3, p. !26. 

( 16) In het prinsbisdom Luik. E. DROZ. o.c .. 116. 
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rle Duitse staten. (1 7
). Het is niet uitgesloten dat Oe Zuttere reeds met 

.Joris contact had gehad toen deze laatste nog in 1540-41 le Antwerpen 

verbleef. { 18
). 

Indien De Zultere in oktober 1553 in Genève was en mr~a<mde op 

J<' stelling van Dr. Droz dat De Zuttere van Gent naar Zwitsr~rland was 

gereisd onmiddellijk na zijn waarschijnlijke vrijwillige verbanning { 19
). Jun 

was de man toch al meer dan een jaar in het bergland. { 20
). \V as dit zo 7 

Verbleef hij voordien niet elders 7 In Frankrijk '? 7.werven schrok cl" 

man niet af. Dat wisten we al vroeger. Het is echter merkwaardig dat 

De 7.uttere zich zeer in het bijzonder interesseerde voor hel pijnlijk geval 

~ 1ichel Servet. Als het mogelijk geacht wordt. zoals Dr. Droz laat uit-

5rhijnen ( 21
} dat volgende Franse verzen 

;--toy, qui dans la cité des gehennes 

\'isitay Servet en prison 

Et qui vids Ie hruslant I ison 

Achever ses Jemières peines 

je t'acljure par Ie discours 

Oont il voulut finir ses jours 

De Ie veoir peinet dans cel ouvrage 

·:an de hand van De Zuttere zijn dan ging hij niet alleen O!) 27 oktober 

de verbranding van Sen·et ( 22
} hijwonen maar bezocht hij de martelaar 

ook in zijn gevangenis. Voegt men h1j dit alles nog dat De Zttttere, kort 

na de moord op Servet. in de winter 1553-54. te Bazel ef:'n h0ek «l--li~tori'l 
d(· ServPto et ejus morte:» ~chreef ( 2") en jaren later in ePn amiPr ho·~k 

(lï) H. BAINT0!\1. l>rll'ul /ori.<, o.r. ó3-ó-1. llij kon nniuurlijk ook rfrfPrs onriPTg<'

rfoken zijn. 

r 1s) P. BURCKIIAimT. o.c. 24. 

( 19) S. Kot nol('(•rl •ve>rjaagrl. naar P. B('JCK!V!OI.I ,, in .Nirllll' .'\'erlr•r/. Tliow. ll'oorrlen

boek. dl. IV ( llJ18) 1049Jj(J, ~- KOT. o.r .. 110. ])" Zutlrrr> z<>lf nolf'Prl rfat hij 

gevlucht was. P. l~OGGH(~. o.c .. -;. 

(20) f)p Zutt..rr vrrklanrrf,, in In Pi I ')8 I dat hit i<>ts rnin,fPr clan 30 jaar uil \"lnnncfcr,.n 

was gcvlurht. P. HOGG!I(·:. o.c .. 7. 

(2t J E. DROZ. o.r .. 113: E. F. PODAC!I. Di" Gcsrhicht,. d.-r .Christinnismi rP>Li 

lutio> im l.trhtP illff'f ;\hsrhriftc·n in ,,\ulour ''" .'-lir/w/ Sen.·c'l <'LC>. o.r. -\1-
fwrldml! 3 lus~Pn p. 4A "n 4'!. 

(22) E. DROZ. o.c. I t 3. 

(23J S. KOT. o.c. 110. 



\ an hem nog aan de terechtgeslelde Servel herinnerde ( 21
) dan kan he: 

Idet anders of De ZuiLere had bijzondere sympathie voor Servet. 

Kende De Zultere Servet voor hij werd Lerecht~estdd 'i Had hij 

t-.Iïchel De Villeneuve. zoals Servet ook soms werd genoemd. ontmoet in 

\"ienne. waar t-.1ichel de geneeskunde uitoefende en zich bezig h1eld mel 

uitgaven ? ( 2-') !-I ad De Zulten'. zwervend. met Servet kermis ~emaakt 

tijdens de vier maanden ( 26
) tussen zijn vlucht uil de gevangenis Le 

Vienne en zijn arreslatie door Cah•ijn op 13 augustus 1533 ? Het feit 

dat de Zultere Servet kan bezocht hebben in de kerker moet Loch op iets 

P.Jeer duiden dan louter nieuwsgierigheid vanwege De Zuttere. Of is het 

g~geven dat De Zutlere Servel in de gevangenis bezocht uil de lucht 

gegrepen. een poëtische inval I VerUaarde Servel inderdaad niet vo0r 

7ijn aanklagers dat hij in de kerker met niemand had r:ontact gehad tenzij 

met diegenen die hem te eten brachten. ( 27
). Of kreeg Oe Zultere het 

:zover gedaan dat hij zijn vriend het eten kon bezorgen ? ( 2 ~) En welke 

sympathie bond De Zuttere aan !vlichel Servel ? Zeter is het dat Je 

lerechtstPiling van Servet op zichzelf op de sensibele De Lotltere een on

vergetelijke indruk moet hebhen uilgeoefend zoals trouwens op vel~ andere 

I-, umanislen. Bellisten ( 2 !') e.a. liberale denkers. t--Iaar Servel op de brand

stupel \'eranlwoordt niet alleen de ijver die De Zultere voor Michel aan 

de dag legde. Het staal voor ons zo goed als vast dat De Zultere met de 

publicaties. met de hervormingsinhoud van Servel vertrouwd moet zijn 

gt:Weesl. 

Indien De Zultere Servet nooit heeft ontmoet voor hij terecht werd 

gfsleld dan is het loch mogelijk dat De Zultere een van de 1000 exem

plnn·n {'10
) van zijn hoek ~Chris I ianism i Rest ilutio» in hancl<.:n had ge-

(24) N<oar "" ZuttN<' in zijn !J<Jek <.Tsanwnsprekinge enz> mederl<'clt beroofde men 

Servf't niet nl!Pen van zijn waarhf'icl f'll zijn leven maar ook van lwt goud dat 

hij op zijn lichaam droeg : (\Vant die guld<'n l:etC'n ( welc hij nen zqn('n hal< 

hacldf' hang<'nrl(') noch rliC' goudPn croonen ( w<'lc hij niC'l WC'inich en hadd<') en 

zijn niC't vPrbrant gr•word<'n maar 7.iin hlijv<'n hangPnde en de\'C'nrle af'n cliP han

rlc>n van degf'nen die hPm also getmrlPPrl lwhbPn. P. DE ZUTTERE. 'TsnmNI

spr<>king<'>. D. \'J. 
(25) R. BAJNTO\!. ;\fiche/ S,.n•PI. llerel. el morlyr. o.c. 'il-7:-. 

(26) En tO dagen. 

(27) R. BAJNTON. o.r:. 108. 

(28J Eigenaardig de g<'liikmis van feiten tussen Joris en 1),. ZuttC're. Ook .Joris J lavid 

bezocht de martelaars in de gevang('nis. R. BAINT00J. Duvrd /oris. o.c. 3. 

(29) VrrdPdigers van de \'<'r<lraagzuam!wi<l w.o. l'vlartinus B<'lJius. P. BtJRCKJ !:\RIJT. 
o.c .. 4 t-•12. 

(30) E. F. PODACII. o.c. 47 ( t5'i3) 
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begen of een ander werk. \V as De Zultere toen voor het anlitrinilarisme 

van 5<:-rvet gewonnen '? .Jammer dat de Zutteres werk ( 31
) over de ge

schiedenis en de dood van Servet ( 32
) verloren is gegaan. we hadden 

daarin ongelwijfeld kennis kunnen maken mel de gronden van de sympa

thie van de Gentenaar voor de Spaanse martelaar en zijn ideeën. Een 

passus uit de <1-listoria de Servetm van De Zultere is echter bekend. Het 

is een on I roerend imago van Servet aan de vuurpaaL We geven hem hier 

zoals Stanislas Kot hem aanhaalt : Ainsi Servet. tout cmbrasé, grillalt à 

pelit feu. A ce feu il rótissait depuis plus de deux heun~s el ne pouvanl 

f'xpirer. lorsqu.un vent violent écarta les flammes. et que Ie bois manqua. 

il se mil à crier : rnisérable de rnoi qui ne peux en finir avec ma vie sur ce 

hucher! Les Jeux cents ducals el la rhaine d'or qu'on m'a pri~ après 

m'avoir emprisonné el qu'on n'a pas donnés pour mon brülemdll ,wraienl 

mffi pour acheter assez de bois el de jeter ei pour me bruler misé

rable ! ( 33
). 

Deze passus komt volkomen overeen met wat De Zultere in zijn 

ander werk ( Tsamensprekinge» over ;-...1ichel Servel mededeelde maar licht 

ons heldas niet in over het innig samengaan van De Zultere met Servet. 

\Val ervan zij, het is goed mogelijk dat De Zultere anlilrinitair en doops

gezind was toen hij in Zwitserland verbleef. Hel is zelfs mogelijk dat hij 

wegens zijn doopsgezindheid uii Gent moes! vluchten. Voor hij Vlaander,~n 

\'Prliet was er le Gent een bedekte doch intensieve bedrijvigheid van 

\V ederdopers te consla teren. ( 34
). J'vlaar hij al die acl iviteil wordt De 

Zulleres naam niet eenmaal vermeld. Later heeft !1ij meennaals blijk 

gq~even van enig begrip voor de Anabaptisten nel als voor nog anders

dPnkenden. LihPrtijnen. Coornherlisten en dies meer ( 31
'). l~n zeker hebben 

bepaalde protestanten. die beslist geen orthodoxen waren als llendrik 

Roll, .Jan Tauler. Andreas Osiander. Schwencfeld. op hem ingewerkt. C6
). 

i'-1aa; van een lidmaatschap hij de Wederdopers kan geen sprake zijn. 

/.elfs de C ah·inisten die dt~ Anabaptisten niel konclen luchten en ook 

Pieter De Zttltere op de neus hadden aanzagen De Zultere niet ëtls een 

I 31) I lhtorin rfc• S<"rv<'lo <'I <'jus morl<' r<'<'<ls !!<'<'il<'<'r<f. 

(32\ Ibidem. 

(33) S. KOT. o.c. 10'1. 

(j4) A.I..E. VERIIF.Yf)[l\:. De doop,gPzindPn l<' CPnt ( 1 'J30-tli3U) in •l•ii•lruw~l 

lul du rwsclti<'d<'nis "" de Oudh<'irll·und<'> (~pnl. l:aunn·C'ks l'J -13. Ook onze pPr 

soonlijb· navorsinl!<'n op h<'l stuk in ,1" (~<'ntsP archiPVC'Il l,.v!'nl,.n niet< op om

tn·nl I)" Zult Ne f'n ,J,. ( ~Pntsc• l!<'ffiP<'IISchap vnn \1./,.rJ,.nlnpPrs. 

(3'1) 1'. ROCCI IE. o.r. •1(•-·l'i 

I)(,) lf,. o.c., 30-31. 



doopsgezinde. ( 37
). Pi eter De Zultere was te onafhankelijk van geest en 

streven om zich te laten inlijven in een van de honderden hervormings

gezinde gemeenschappen ( ,R) van zijn tijd zo verschillend vafl strekking 

al< van activiteit. sekten die onder elkander en legen elkander opston

den. ( 3 u). 

Als De Zutlere zich interesseerde voor doopsgezinden of voor anders

denkenden dan de orthodoxe protestanten dan was dit in funktie van 

7.ijn pacifisme, zijn verdraagzaamheid. die hij luidop verkondigde ten 

koste van alles, lol zijn eigen welvaart en vrede loc. en verdedigde tegen 

wie ook. De theologische twisten. de «Duistere vragen van den doop. 

van den avontmael des Heren. van die gherechtmaeckinge, van de vrije'1 

wille enz.» waren voor hem «niet so kennelijck als het kcnneliJck is» ~n 
niet «meer weerdich om meller dool gestraft te worden». ('10

). \/oor hem 

was de geest van de mens vrij en moest hij \Tij zijn : want de geest blaest 

waar hij wilt ende wanneer hij wilt ende wordt vrijelijk gedrl~ven noch 

can niet bedwongen noch verhindert worden weynigher dar. de wint be

dwongen ofte belet wordt». ('JJ ). In een wereld van verbijsterende haal. 

onbegrip en onwil kampte De Zuttere. spijt al zijn mogelijke gezindheden. 

voor vrijheid van denken en vrijheid van geweten voor iedereen en ten 

voordele van elkeen. Partijen interesseerden hem niet. slechts mensen van 

~,;oeden wil al waren het Anahaptisten en Antitrinitarissen. e2
). 

Een ander punt hebben we omtrent Pi eter I )e Zultere kunnen op

helderen nl. wanneer hij precies geboren werd en wat et van de man was 

geworden toen hij op hoge leeftijd in Alfen verbleef. Dat was in 1596. 

Op zoek naar enkele inlich l in gen om !rent een paar hoogleraars die op 

heL einde van de XVle eeuw te Leiden college hieldF~fl vonden we toe

\allig een naam die ons deed opveren : Petrus Overdehnege, Gandensis. 

1 ot onze verwondering vonden we onze Pieter De !':ut tere. alias Petrus 

Overdehaege ( 43
) echter niet on(ler de professoren maar wel onder Je 

(3ï) P. ROGGilf.:. o.c. -JG. 

( 38) Tenzij, zoals gcmel<l. op 1~<•1 eind<' vnn zijn 1<'\'<'11 lo<"n hij nu>r<'<'l ~~·knakt "n W'"n 

lwstaansmiddclcn had. 

! 39) 16. o.c. -18. \Vat de st re kling Iw Ir'! ft venwliik<' m<"n even het antitrmilarisme Vil:l 

Servet met dil van David Joris. \\'at <'<'n afstand! R. RAINTCJN. ;l.ficf,,.f Ser<'c>l, 

o.c. 113 f'n R. HAI;\TON. /lot>id /oris, o.c. -3. 

('In) P. DE ZUTTERE. Sn<"clllnwer!iw· Tsnm<·nspn·kinrw. I. \'I <'n \ IJ. 

141) lb.CIIII. 

(42) Picter De ZultN<' bn beschouwd word<'n als <'<'n onaflwnkelqkt• hPr\·orrnN in ,j,. 

zin en de geest van Aggaeus Albmla rnPt wie hij trouw<"ns druk corr<'sponde<'ftiP. 

J. I.INDEBOOM. Ln place de CasiPIIion ,lans !'hisloir<' ,Je I'Psprit in <ouln!Jr .J,. 
Michel Seruel etc., o.c., 173. <'n P. I~OGGJII:. o.r .. 31-';J. 

(43) EldNs nam hij de cf,.knaarn van P!'lms llypNphragmus nan. 
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studiosi van de Leidense Academie toen geleid door rector Franciscus 

Comarus ('u). Achter zijn geboekten naam stond ook De Zutteres 

oudPrelom : 78 jaar. (lij was dus geboren in 1520 en. zoals we reeds 

wisten. te Gent. In de Academie te Leiden stond hij in 1598 opgetekend 

ais «magister» en daar kwam bij «gratis inscriptus». ( 45
) wat hetekent dat 

hij zijn inschrijving niet kon betalen wat niet vc~rwondert als men weet 

dat hij in Al fen in 1596 in armoede leefde en de Staten van Holland om 
~I eun had verzocht. ( ts). 

Pieler De Zuttere had dus blijkbaar Alfen. waar hij nog in 1596 

\'erbleef, verlaten om in Leiden de lessen aan de Academie ( 4 ;) te volgen. 

Hij was dus naar dat Leiden, dat hem als «perturbateur» \·an de kerk

wede (:ts) als het ware had uitgestoten. teruggekeerd. 

1'1en kan zich af\'ragen welke mobiliën de man. die men weds in 1594 

.-van ouderdom suf en op zijnen pul gaande» ( 49
) beschouwde en die men 

(44) De moeder van dPze rector was .loanna !'-1oerrnan t.Jil Brugge. 11. C. l!\NSSEI\:. 

De kerklwrporming in Vlnan<ler<'rl. 1\rnhem 1868. 1ste deel p. 87. 

(45) Album studiosorum t\cademiae Lugduno Batavie. llagae, 1875. p. 52. 

( 46) P. ROGGI IÉ. o.c. 28-29. Kort voor ()" Zultere op 10 JUni 1508 wPrd ingeschr<'

ven was diL ool het geval geweest op 12 f,.bruari voor ePn andPr Gentenaar. ,]e 

IS-jarige Cornelis Regius ongetwijfp]r[ een familielid van Jacob Regius, dichter 

en een van d., eerste Calvinistische prer!ikanten die te Gent opereerd!'n <'n die 

De Zultere te GPnt mee deed broodroven. A/bam. o.c. 50-52 : P. ROGGIIÉ. 

o.c. 27-33. 

(47) De oprichting van <Ie Academie of univ<:>rsill'il van l.!'id<'n in 1'175 was hel werk 
geweest van V..'illem van Oranje ,liP ,Ie stad l.<'iden wilde ln·lon<'n voor haar 

heldhaftige weerstand geboden aan c!e Spnanse gouverneur Requesens. Album, 
o.c., prat>/atio en RENÉ AIGRAIN. //isloire rles unwersllés, Paris. 19~9. p. 54. 

!leef wat Cal\'inisten, die I )e Zult<'re. l!'n tijde \'an het Cal\'inistisch bewind 

gekend had. waren professor<'n \'nn dP l.eidPns<' .'\endemie w·weesl. I-kt war<'n 

in de facul~it philosophiaP et arlium liberalium : A<lr. Damman (I ')85-88) phifo,. 

moral.. Alex De Ratloo ( 1577-80) philos. extraanl. In <Ie faculins tlwologica : 

!lub. Sturmius, ( 1 <;79-1583). Lamh. Dnnai'US ( 1581-83), Saravia ( 15R4-88). 

Deze was ook reelor in I ')85 Pn 1581î. En ll'nslott<' Jo. BoiiJUs (I ~•77-78) . .4.//.wn 
stud. o.c .. IX-XXX\"111- >CXXIX-18-19-8ó. 

Professor aan de Gentse Geuzenunivcrsit<'il W<'r<!<'n Sturmius, Dana<'IIS, D" Ratloo. 

I hmman. Saravia was in maart 1581 voorziller van de s:;nod<' I(• Gent en wn;: 

<'l'n van dP drie of vier Franssprf'kPn<le ministers. Bollitts wus vnn 1580 lot 158-1 

predikant te G<·nt. P. ROGGII(~. o.c. 10: 11. Q . .IAr-.;SSEN. o.c .. 100-201. 

(-18) P. ROGGIIÉ. o.c .. 2f,. 

( 49) 11. Q. JANSSEN. Pctrus llyp<'fphragmus of PiPI<'r OwrdhngP and<:>rs gezegd 

Pieter De Zuttere in .StwJu;n l'r! Tl;;drafll'n op ., rwf,;, . .f ,Jer ltistori.«·he tlwnlogie>, 

w·rzamel<l door \V. MOLL <'n S. Q. DF. IIO()P SCIIEI·TER . .'\msl••rrlnm. 1\'. 
31î2. 
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in 1596 als moreel geknakt en gebroken kon achten {" 0
) nog naar de 

universiteit sluwden ( liet feit is zo verrassend, zo frappant dat we moeten 

geloven dat hij op 78 jaar zijn levendige vlammende comhativiteil nog 

niet had opgebrand spijl al zijn bittere wreed nijpende ervaringen. I lel 

zou ons niet verbazen moest de vrijheidstrijder. die hij overal en toch 

altijd was geweest. er toen nog aan gedacht hebhen 1ets te moelen ver

dedigen in een universiteit die onder het rectoraat van de theoloog F ran

cisnis Comarus. orthodox Calvinist en theoreticus van de slaalskerk ( 51
) 

een gevaarlijke, le rigorislische weg was ingeslagen. \Vilde De Zuttere in 

positieve gesprekken mel jonge geeslen of in controversen met professor<!n 

zichzelf en de oude idealen waarvoor hij immer op de Lres sloncl. wakker 

houden en hesehermen op een ogenblik dat ze meer clan oo1l bedreigd 

leken 7 

Als we mogen geloven wal Stanislas Kot voor mogelijk en zelfs waar

schijnlijk ("" 2
) houdt dan had De Zuttere builen zijn lessen nog interes

sante ontmoetingen op de Academie. Hij zou er inderdaad iu contact zijn 

gekomen met de Pool Andreas \Vosdowicz. alias Voidovius. de ijverige 

propagandist van het socianisme in West-Europa. De Zuttere zou deze 

propagandist en verwoed verzamelaar van manuscripten, flmkwerken en 

ideeën zijn in de winter van 1553-54 le Bazel geschreven 4 Hisloria de 

Serveto el ejus morte» hebbeu overhandigd, waarschijnlijk in de hoop het 

nog gedrukt en wie weet verspreid te zien. Zonder twijfel was dil werk 

van Oe Zuttere een openbare aanklacht tegen diegenen die de vrijheid 

van geweten en denken wurgden en \vilden wurgen en een striemende 

wroordeling van diegenen die ter wille van hun kortzichlig wreed sec

larisme de dood opeisten voor hun slachtoffers. 

(50) <Üp dat den goeden fromcn olclcn man in zijn uit.-.rstPn n•ml moehiP gPholp<'n 

wc:rrl<>m.l-1. Q . .li\1\:SSEN. o.c. Yió. 

(5 I) R. AIGR;\IN. I listnirc des Wlirl(•rsilés, Paris. 19cJ9. p. 54. 

(52) S. KOT. o.c. 110. E. Droz acid hPl vasl>lnancl manr zoncl.-.r hwn ann l<' geven. 

298 

I-lij noteert Voidovius qui elfeduail son clerniN voyagc de propagande <ociuicnne 

en Europe occidentale l'y (P. De ZutiPrc op cle :\endemie) rPnconlra en juin 

( 1598). Ce collectionneur... oh lint alors ,-l'llypcrphrngmus r<'lui ( lwt mnnnsrripl) 

cle son .1-listoria dC' Serveto el cjus morte>. Ces trc'>sors partir<'nt pour la Polognc 

et y disparurent. E. DROZ o.c. 118. Dr. Droz acht hct blijkbaar ook mog<'lijk 

dat De Zulterp op 23 oktober <'Cn exemplaar vnn "crvels <Chrislianismi ReslilutiO> 

dat met Servel mPde moest branden cloch slechts licht gC'srhondt'n wNcl \'on cl" 

hranclstapd WPgnnm. ih. 11-;'. Dil <lorum<'nl 7011 bC'wanrcl zijn gehl"''<'n. 



Kortom, op hoge leeftijd en reeds als suf en Yersleten ten dode op

geschreven door Yelen. ijverde de onwrikbare en onblusbare Pieler De 

7uttere nog voor zijn oud en altijd nieuw gebleYen ideaal Yan pacifisme 

c·n nedig co(;xisteren langs wegen van verdraagzaamheid en begrip. 

]\ 1et deze nieuwe gegevens omtrent Pi eter Anaslasius De Zultere 

weten we echter nog niet waar en wanneer en hoe hij !Jestorven is. Het 

liikt wel of deze apostel van de verdraagzaamheid mel sterYen mag en 

of hij onder ons. in onze nog intolerante wereld moet blijven zwerven om 

zoals hij van zichzelf noteert «allen menschen nutlich te wesen». { 53
}. 

Dr. Paul ROGGHÉ. 

('i3) P. DE I':UTTEf~E. ,Soel'l.tmr"diw T«IITH'n.<pr<•ldnrw>. VoorrNf!'n. ,Nocf!'miiP[ 

lek l,<'gP<'r" "[[" m<'n'c·hpn nullich i<' Wl'Z<'n l'ncfc, ni<'mnnl .<rhilriPlijck '" zijn>, ih. 
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OUD ASSENEDE 

Assenede is een mooi en historisch dorp, in het Noorden van ons goede 

t'- !eetjesland. Landelijk en ruslig verrijst het centrum, met in zijn aanleg nog 

de allures van een stadje, vlak op de scheidingslijn van Polders en Houtland. 

Assenede is inderdaad steeds een residentiestadje geweest : daar ver

Lieven altijd de baljuws en griffiers van het Ambacht. En nu nog is het 

hoofdplaats van een kanton, dekenij en zetel van een vredegerecht. 

<Assenede is heel oud en kan terugzien op een veel bewogen, maar ook 

een rijk. bloeiend verleden : eens speelde het een belangt'ijke rol in de ge

~chiedenis van deze streek en was de hoofdplaats van één der vier toen

malige Ambachten. !'vlen sprak alsdan van «de Stede ende Ambachte 

\ëll1 Assen ede» ( G. Cocquyt). 

De vermelding van Assenede onder de regering van Boudewijn met 

de IJzeren Arm. in de tweede helft van de 9e eeuw, is echter slechts 

waarschijnlijk. De Potter en Broeckaert steunden hiervoor op een kaart 

van Vrcdius. doch wij welen allen hoe omzichtig wij moeten zijn met 

zogenaamde kopijen van kaarten, door onze vroegere cartografen opge

maakt nopens veel oudere toestanden. Hetzelfde geldt ook. voor wal een 

weinig verder zal aangehaald worden, in verband met de Braakman en de 

kaart van Beekman. 

\Vaarschijnlijk is het oorspronkelijke Assenede een Saksische neder

zetting geweest aan de rand van de zandgronden. hij het zeesl ib. Zeer 

lang bleef de kustlijn onstabiel en wisselvallig. Van de vroegste lijden af 

had het gewest ontzettend veel te lijden van overstromingen. I'-1en heeft 

de grond op de zee moelen bevechten en veroveren. Tussen 800 en 1 GOU 

is het ganse kaart beeld daar grondig gewijzigd. 

Aanvankelijk paalden de Vier Ambachten. naast mekaar. aan zee, 

nl. van west naar oost : Boekhoule, Assenecle. Axel en llulst. Daarvan 

7.flu Axel het oudste blijken le zijn. !'-1aar verschillende dorpen zijn ver

dronken in elk van (lie Vier Ambachten. Andere gebieden daarlegenover 

kwamen al!engskens hoven het water uil. Zo hego11 Terneuzen stilaan 

IJloot te komen. stak hij het eimle van de 16e eeuw als een meus> boven 

water uil, vooruilspringend in zee. 

SUl 



!'-!eerdere malen brachten hevige watervloeden ellende en rampspoed 

"'' kreeg ook hel Amhachl Assenede hel zwaar te verduren, zo onder 

meer lijdens de winter 1375/76, «toen een geweldig orkaun het on

~luimige water hoog opzweepte, waardoor de slechl onderhouden dijken 

bezweken en de zee vrij spel had : verscheidene dorpen verdronken en 

verdwenen in de golven. Algemeen wordt aangenomen dut die over

s!roming De Braakman of Dullaerl - hel woeste water ---- deed ontstaan. 

( Jp een kaart van Beekman, del. omstreeks 1300. komt de Braakman 

<'eh I er rt'eds voor ... » ( G. Cocquyt). 

In de 13e eeuw was de latere Braukman ongetwijfeld niet veel méér 

dan een plaatselijke oeverafbrokkeling (A. Verhulst). 

Ten einde hel achterland le beschermen, na de grote ramp van 

1375/76, werd de zogenaamde Grave .lansdijk aangelegd. lopend vanaf 

Knokke tol aan het Waasland. I lij bestond in elk geval reeds in 1394 

Yoor hel gebied Bentille-Boekhoule-Assencde. I )eze dijk hood echter nog 

geen volledige veiligheid. 

Al zeer vroeg bezal Assenede een haven, evenals Boekhaute en 

\\'aten· liet ; voor Boekhou te word i zelfs het jaar 870 aangegeven en 

voor het huidige Watervliet spreekt men van hel jaar 992. 

«De in de 13e eeuw door de monniken van verschillend<:; abdijen uit· 

gevoerde ontginningswerken, het hezil va1~ een haven, de vishandel en 

de zoutwinning gaven Assenede bloei en welvaart; \'illl dat riJke verleden 

\'alt thans niet veel meer waar le nemen» ( G. Cocquyl). 
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I. ~ Alnemene dorpsuonblik vw 1 A 'Senede, met fw t Sch.ull erslwj op de 

uoorurond. 

Prenlkaarl uil d e verzam e li11 g va 11 A. Ryse rhovc , 1\.n e , dare. 

Üp hel oge11blik echt er dal .J ohanna, Gravin va11 Vlaanderen , e11 

haar echtgenoo t Thomas van Savo ie , in 1'2LJ2 e ·n kcure aan d t> 

jurisdicli e van d e Vi er Ambachten ver leendett , teld e As enedc

am iJachL (dal a mt'n mel d eze van xe l, I-lul sl en Bockh ou le d e 

Vi er Ambachten vormd e ) een lwaalftal parochi es . In d - 15e eeuw 

waren daarvan re d s l lerlingen . M oPrkerke , iek rk , Peerboom <> n 

Leenlanl voorga d d or d , go lv n verzwolgen . <Tijd >ns de troe

bPien in de lweed e helfl d r 16e eeuw zoud n o k 11 0g Vroondijk 

t' ll Wil! •mskerke d or dez, lfde oorzaak voor hel ambuchl d efinili ef 

le loo r gaa n : aldus resso rl ercl en OJ hel inde d e r I Ge eeuw nog 

si •ch L vijf paro hi , nl . A s enede ,_J d e h o fdpl aa ls ,_J Art veld 

fFrlv ld ) . Iu Pn (Kluizen). W a hL b k n Wink 1 ( inl-

Krui s-Wnk I) onder A 'n ·d -Aml a hL , (J. Adriaons ). 
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«Assenede zelf was een uilgebreide parochie welke uiet alleen 

de tegenwoordige Belgische gernePrllen Assenede er1 Zeizate om·· 

vatte, doch daarenboven de grootste zuidelijke helft van Sas van 

Genl, welke stad in 1400 nog niet bestond. Zeizate van haar kant, 

vandaag de dag, dank zij haar uilstekende ligging langs het kanaal 

Gent-Terneuzen bijna tot het peil van stad gestegen, bleef. althans 

administratief. lol 1766 één geheel vormen mel Assenecle. 

In hel Noorden was het ambacht Assenede begrensd door het am· 

bacht Axel, in het Oosten paalde hel. aan het Land van Waas ; 

zuidwaarts lagen de «prochies» van de Kasseirij van de Oudburg 

van Gen!, wijl in het Westen hel ambacht door de parochies van 

Boekhoute-Ambacht werd begrensd» (Lic. 0. Pauwels). ZD was 

de toestand althans in de 17e eeuw. 

Assenede is mr een groot plallelandsdorp, gelegen vlak op de 

Grave .lansdijk, een gemeente echter met een specifiek eigen karak

ter en met een aparte bevolking, als het \Vare bewust van haar 

vroegere standing. Dil hlijkl ook uit het idyllische ;-.,tarktplein en 

vooral uil de geheel vrijstaande, eerbiedwaardige St-Pieter en 1\lar

timrskerk, met haar sloere en trotse toren. 



' ~ I )e kerk uw1 1\sseuede ill I <J I 0. 

Fo lo uil «: ( )ud hei clkulldi ge lnve nLari s va n Üos L-V Iaa nd t; te iJ », 1\' . 

Cenl, 19 11. 

I )c· kerk van Asse 11 ede koml in openhare a kL n d eersle maa l Le 

voorsc hijn in hel jaar 1108. wa nn eer l")urcharcl , bis chop van U LrcchL 

haa r samen meL de kerken van A xel en 13oekh ouLe, benevens de 

kape l van I lul l , an d inl-. a lva lorskerk van U LrechL af Land . 

H et is immers slc·cht , bij pau (' lijk I u il · va n 156 1 da l de Vi er 

/\mbachl en van hel bi [om Lr chL naM hel ni euw opgcri chL · 

bi dom Cenl ovNgin gen. 

C ramay verzek rl dal d' k rk van A s ene [(' in I l LJ2 gewijd of 

h JWJj d w rJ , oncl <• r d li l I va n het 11. Krui . [o h daarvo r i 
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geen on:rluigend bewijs le vinden. De alleroudste nog bewaarde 

gedeelten van de houwconstructie kunnen echter wel lol die Lijd 

teruggaan. 

Van de primitieve kerk kunnen er hoogstens nog enkele grond

vesten overgebleven zijn. \V el licht dateren deze uil de Jaren van 

l~ohrechl de fries, die na zijn overwinning op Richildis 111 de sla11 

van Kassei op 22 februari 1071. feestdag ook van Sifll-Pielersstoel 

le Antiochië. een groot aanlal kerken in onze streken liet bouwen, 

toegewijd aan Sint eieter. 

Aan Romaanse gebouwen is het l\1eeljesland zd·er niel rijk meer. 

\Vij bezitten enkel nog hel kerktorentje van Adegem en belangrijke 

gedeelten van deze merkwaardige Asseneedse hallekerk. nl. de 

v:ering, de benedengeleding van de toren. het middenkoor en het 

lransepl. Al de genoemde delen zijn opgetrokken. net als cl<~ 

Adegemse toren. in natuursleen en dateren ongetwijfeld nog uil 

de laatste helft van de 12e eeuw, van kort vóór 120U. «Door haar 

merkwaardige keperhoogversiering is de kerk van Assenede ver

want met de Gentse St. .lacobskerb (Dr. E. Dhanens). 

De wrsiering van de puntgevel van de zuidelijke arm der kruis 

beuk doel ons eveneens denken aan de puntgevels der kerken van 

Nevele en Zomergem, maar vooral aan die van de verdwenen kerk 

van Landegem. vol! edig vemield in mei 1940. 

Algemeen neem! men aan dat omstreeks 1200 schepen die hier 

graan en zout kwamen laden, de Doornikse hardsteen voor de kerk 

van Assenede meebrachten. 



f\ ssenede 
De Kerk 
L't.glisc 

--'· Oe Sin l-Pie ler en forli11u skerk. m et een deel UCI/1 cle Morkl , I 920. 

Prentkaa rt ui l de ve1za n1C' Ii1l g va ll A . l ~ yserh o, c. 1\.ll cs::darc. 

lerkwaard ige go li sc he fragnwn le ll zijn ck zijkoren . Vv'anl de kerk 

werd in la lere eeuwen nog dri emaa l V<' rbouwd en vc rgrool. Lij 
beslaat nu ui l dr ie bij na even hoge, punlgcvc: lige Leuken , Lwce 

zijbeuken, een d ri ebeul ig koor nw l Lwee zijka pellell 0n een hogP, 

achtkantige vierings lore n in dr ie ge ledin gen , ru slend op een vi er

kante basis . 

.: In de I ()e eeuw. Li jden de Beeld nslorm . werd de kerk verm oe

delijk gedeeltelijk verwoesl. In de 1 ïe eeuw ond ~:: rg in g zij een be

la ngrijke re taura li e. I lel bovenste deel va n de Loren werd in 1809 

ges loopt en in 1 20 opni euw h erbo uwd : in I 4 l'es lauree rd e men 

d<' westelijke voorgl·vel en de zijbeuken mel buk leen in ll eo-go lhi -

he lijl : ook in 1906 werd en er ondcr leidin g van bouwm ees ter 

Cei rn aerl herstellin gswerken verricht , ( o Ju yl- d. I l' 

Pul en r). 

IJ c· Lwe de g>lcd in g \'t.lll d Lor ·n d <L rl va n de 15· ,euw ell he l 

bov ·n l deel, in bu k l •n , \'é.l ll cl I ÏP uw . durC11d e d e · ·rsl • 

wcr· ldoor log bi pf cl · k rk va n A ·n cl <' ges paa rd , do h in ep

L ·mhc·r 1944 gin!.( :ti j Lol aa l in de vl amm •n p. V ooral voor de 

IJc·mc·u lJ lin g wa h l v •rli • on lw rsl lhoa r. 
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1\ssenede Puloen der Kerk. 

I . - I ) l' luluuf uitpelmlllde kl'rk I 'UII ;\ ssenedu in / 9-/(J . 

:JUS 

IJrcltib<trl uil d,· \'l' r/llllll' lil lg \'ll ll d e \ '1ïj c Gt·> tdJ., icl. i'I L~ i s j cs

,;choo l l c / \ sst' Ji cd c. 

!11 I {) -18 l)('go 11 ll1 t' JJ md d e w cd eropbcllt\\' \ï lJI rl c zo L\\' aiiJ' gc

l c isl erd t• kerk . in d t· oorspronk elijke slijl . 7o \\' crd c Jl de sierlijke 

1\ om a<tn st· Zllillj cs in d e oncl<·rsle torenge leding ,,·eer vrijgemaakt 

e11 hersl elcl . !)iJ heL n pruiltll'n \ï \11 hel puin onl ckkl e Joll 'n ee n dw· · 

l <,l ot1cl e grarslcne JJ. 

,, I ) c re;;La urali c. ge leid door dt• Ccnl~<· bouwkuncligc e1 1 kenn er \ ' éll! 

Ot1cl e slrcckgehou\\'C il , A. i( .Janssf'ns, werd nwl suk ses vo lt no iel 

en ;o lroon l cl e CC ll\\T ilOliC!v kl oe ke kerk \\'CCr in nl h ilar vroq~Cr" 

glori e t'n sc hoonh<'icl in heL hMI \'é1 Jl hel dorp t'll imponccrl door 

haar rra ai silh otJCI. Nicl all een hel tlil crlijk \ ï tn cl e kerk is lwziens

wnarclig , oo k heL inleri cur is nanlrckkclijk . hoe\vc l de mee l.c kcrk 

mcuhcls , schild crij en <' ll lll'e ld< 'Jl . hij cl c bevrijding verni(•ld \\'crde n ~ 
(C. C'ocq u y l) . 



In de middeleeuwen zou men, volgens de volksmond, op de oor

spronkelijke !oren grole vuren aangestoken hehhen, om de schepen 

elP weg te wijzen ... 

Nog in de 17 e eeuw droeg ciP kerk van Assenede de titPl van 

hoofd- of moederkerk. De kerken en bielplaatsen van \Vachtebeke. 

Erlvelde. WinkPI. Zelzate, Nieuwkerke. Kluizen en het BPgijnhof 

\'an AssenPde waren eerlijels eraan onderhorig en moesten aan de 

pastorij. als erkenning. een zeker jaargeld betalen. 

Evl'nals te Boekhaute en Kaprijke was de pastorele bediening 

hier lol in de 16e Peuw in twee «porlies» verdeeld, een kenmerk 

voor de grote. middeleeuwse parochies. Er waren bijge,·olg twee 

pastoors. die elk hun deel mochten verhuren. Jan van Overheb~ 

slonel aldus in 1-149. voor een termijn van negen jaar. zijn portie 

af aan Gillis Goetman. pa~loor van Winkel, mits zeven pond 

groot per jaar. 

Voor bevolen diensten werden heide pastoors van Assenede door 

hel Ambacht officiëel bezoldigd. Zo lezen wij hv. in de rekening 

van 1519 : <Item hetaelt de lwee prochicpapen van AssPnede. 

die ter uulvaert quamPn. xvi scheil. par.» 

De pastoors genoten, boven hun inkomsten van renten en Lienden. 

het vruchtgebruik van de bomen op het kerkhof. de opbrengst van 

het offerwas, de helft van het «kruipgeld» op Goede Vrijdag, 

een jaarlijkse omhaling van paaseieren en vlees, enz. 

In 1611 echter, toen beide porlies reeds verenigd waren, bedroeg 

de jaarlijkse compelenlie van de pastoor vanwege de tiendeheffers 

in tolaal sierhts 9 pond 15 schellingen ; dil bewijst ons hoe zwaar 

ook Assenede door de Geuzenlwroerlen getroffen en verarmd 

werd. Doch deze rorn pel enlie werd in 1 () 12 reeds tol 30 pond ver .. 

hoogd, om in 1712 Ie worden vastgesteld. hij dekreel van de 

Grote l~aacl te i'-1erhelen, op 6() poncl 13 scheil. -1 gr .. plus een 

som van 45 poncl groot voor hel lwclienen van de inwoners vRn 

elf' Sini-Aihertspolclr·r. 



ïiO 

le~crJo\' f'r (Ie kerk . op Iw! 0 hrkiplcin . hc\'in cll i'ich h el Ccnwcnlc 

hll i~ nw l zijn \\'amclig . ,; pil s kl okkc lon ·nlj c . I )i ! Cc r n<' (' Jil c hlli ~ ~
CHII,;prorlk(•lijk Landh11i :; \ ' illl hei 1\ mlwrhl - i~ een vr iJ l' l'll \'Oudig 

ucho ll\\' in l _ollis \ \ stijl . opge trokken in J T; 1 - ~2 d oor d e C cnl-;e 

hou\\'lll CPs l cr ~imocns. I l el kos ll c !oen 5 1 ') port(! grool. 

lr t cl c \·oorgC'\·cl hemerken \\'i j ec r1 Jt is rnd hel lwtl! \'RI1 \ ·ro(\\v 

.lu sli lia t'n el P lilll[Hil i:; \'(•rsicrd nwl h el in slccn gclwitclde wapen 

\'itJJ -; w ncclc . \'('1\'aarcligt l door 'Cn Rn(kr<' (~cnlemwr . I ominicus 



Cruyt. Dit wapen stelt een fiere gouden leeuw op zwarte grom! 

\'oor, met de Oostenrijkse dubhele keizerlijke arend in de rechter

klauw geheven. Zoals een gedenkplaat in de trapzaal het aangeeft. 

werd ctil Gemeentehuis hersteld en inwendig Yerhouwd onder de 

jongste oorlog ( 1942). 

* * * 
Van de plaatsnaam Assenede bleven geen uilzonderlijk vroege 

vermelctingen bewaard ; het archief van de Sint-Pietersabdij le 

Cent geeft .:Hasnethe» in 1120. rvt. Gysselinfl verklaart die naam 

als een afleid;ng op -ipja van aslan. asta. ast. in de betekenis van 

lak. twijg. es. in elk geval een hosnaam en Germaanse verzamel

naam. 

Verdt:>r vinden wij nog de schrijfwijzen : 

llasnelha. in 11 )5. Fonds Affligem. Stadsarchit:>f le Antwerpen; 

f-lasnetha. in 1199. Archief Abdij van Dendermonde; en Alg. 

l~ijksarchief Brussel. archives ecclésiasliques. 4608/35 ( I) ; 
Hasneda. in 1187. Archives Communales de ;v1etz, 11. 252/1 

I-lasnecle. in 1 I 90. Alg. l~ijksarch. Brussel. archives ecclés .. 

7013/32; 

lla5necle. in 1218. Sinl-Haafsahdij. Gent; 

llaxenede. in 1222. Vaucelles. Nieuwenhosse. Gen!; 

llasnede. in 122) en 1224. Archief Nieuwenhosse. Genl. 

De mPeste stukken van latere lijd, zeker vanaf de 1-'le eeuw. 

spellt>n «Assenede» zoals legenwoonlig (Cfr. f-.1. Gysseling : 

Toponymisch Woordenboek van Bt·lgië. Nederland. Luxemburg. 

Noorri-Franbijk en \Vest-Duitsland. vc'>ór 1226; 19fi0. deel 1. 
hlz. 7'5 e.a.). 

De keur!', re<·ds cloor l:,lips van de Elzas aan het Amhacht loe

geslaan. werd in 12~12 door Graaf Thomas en zij11 echtgenote 

.loanrm van Konslanlinopel opnieuw hevesligd. I )e vollt·dige teksl 

daarvan komt onder m<~er voor i11 I )e Potler/Bnwckaert : Gt>schie

clt'nis rl<·r gemc<'rilc /\ssenerle. hlz. )fJ-'57. 

)I I 
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l :o ln I( Tonrl ni . h ·kl o. JlJ(>(>. 

I )il kl l' in c. ourl l' h11isjc. 0l nrkl . 2J. eige nel om \'<I n l~ om an n De 
\\ 'ac lc en h:inrl ercn . \\'C i d in J()(Jl) gcs loo pl. I l el hoYendPcl d al cer

cle \ ' a ll hel eind e d er JSc ecu\\' , rloc h de slor·l va n hei gehouwl jc 

\\'as \'cr· l ourl cr. 0 1cn :ticl h eL clu icl c lijk aa n hel langw erpige, pl att e 

fornwa l \ 'il ll cl e haksi encn cl 1' r p lin l (fo lo). I iel nmg-cGogcn en 

mo~<e lijk herbruikl anker . 11Îlersl rec hl s. 70 11 l'<'ll maa l hel cijfer 'i 

k111111 Cn \'oorgesl t· lr l hPhlw n . 



-:. ~ E en van de scflilderochtige achterslroaljes, bij de kerk , 1946. 

Prenlkrw rl uil d e~ V<'rz<un e lin g Vr n A . R yserh ove. 

abij d e M arkl lr ft m en dil zeer a rli sli k en slemmig slraalje aan . 

igenlijk maar een sleegje, mel kle in e wilgekalkte huizekens en de 
slugg , monum enlal e k rklo r n a ls a hlergrond . 

!l e l beeld do l on d nk n aa n d e b egijnh of lopj s van Bru gge 

en Lie r. ok A s en d bezat een maa l n b gijnho[ n h osp ilaal . 

waa rvan reed meld ing g m, a kL worcll in 1 3'34. Een a klc va n 1476 
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~ee fL aa n de l':usters de naa m van reguli ere kanunnikessen ,·an 

S inl-A ugtt slinu s en aa n hel ges licht de Lilel van 0 . L. V rouw-van 

:\iazarelh . !l eL vroegere begijnh oF. nadien kl ooster, ·was in 1614 

nog havE'r- en penni ngrenle11 verschuldigd aa n de Gra felijk e Spijk er 

te Gen t P il aan de Bri even va n Aalter ; h el lond ir. de Kl oo ler

,; Lraa t en had in zijn bez ittingen enorm \'P-e l te lijden vanwege de 

m·ers lrom in gen c> n de plund eringen in de Ceuzenlijd . 

D e Zus lers ,·an cl e Kin dsheid .J esu kwamen pas Le As en ed e aan 

i11 1880. vo lop midd en de schoolstrijd . Z ij verzorgen er echter niel 

enbl hel onderwij s, want aan h et Kl oos ter zijn nu ook verbonct c> n 

ern kliniek . een mnlcmi l(' il en een tehuis voo r bejaa rd en. 

Assenede 

F>rmlkaar t 11il d r· vcrza nwling von A . Ryserhove. 

IJ c:ze foto werd genomt· n vla k bij hel C emem tehu i,;. D e grot e 

heer mei hui shocd. op de vc rh oogde dorpel. is d e tOt> nmali ge bur

gcmcPslcr vnn / \ sscncde . 



1\ssenede -- De Markt · Le Marché. 

IJ ~ De f\ forkt , uóór 19 11 . 

E r is si nd sdi en h ee l wal verand e rd aa n dil slemmi ge hec lcl. wn d " r 

schreeuwerig reclam es , ve rk eersho rd en . e le klri c ite il spal (-' n . e nz ... 

Op d e plaals van he l h oekhui s. reehls o p d e fo lo. zo u cenm oa l 

he t vroegere sch epenhuis geslaa n he hhen. Binn e n in clr·:t.l' h11idi g1' 

woning is <· r nog een m erkwRR rclige. oud r sc ho uw . 
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f\ssenede -- De T r l estslra~l 

!0 . ~ /)i' Tries/slrnu l. l'r',r\r I C)JJ . 

3 16 

Prc ·nib <t rl 11il rl1' \'C' IZo nll' lin g \'on A . l<ysP rh o\' e. 

l) r plu a l verl oonl ons reehls de \' erdwenen schoolg·ebouwen Pn 

li nb de bri evenb C's Lell er. toen di e nog mcl een gaanstok op rond e 

wos P il loen hel a nivangen ,·an een bri eF nog een 4: gebeurlenis» was 

'vVij krij iJ Pn hi er P\'eneens een duid elijk hee ld van de lw ru r hl c 

«kind erk oppen:.>. d C' erbmm elijk e bes lrating van « \ rm Vlaand Pren » 

ronrl d e Pr'I IW\\'i sselin g c11 vao k nog lan g daarna . 



IJ . - Bf'e /cl uan cle \ V esfsirout geil omen in cfe ri cl1fi11g UC!n cle 1'-Jorkt, 

omstreeks 1900. 

Prenlkaarl uil de verza melin g van R . T onda l. 

Z eer oude stadjes verlonen in hun aanleg vaak d e loo p van slra te r1 

naar d e markLpl aa ls toe.: , \'an uit d e vi er wmdri ch lin gen ; liltekens 

van d eze structuur bleven dikwijls oo k nog b ewaa rd in hun to po

ni emen. Z o bv. : O os tstr aat en Zuidstraa t te Roesela re ; N oord

straa l en W esteind eken le J'VIald egem : N oord straa l en 'vV es lslraa l 

le Boekh a ute: Zuidstraa l le Ka pr ijke en W eslslraa l le S lcidin ge 

en le A~senede. 

In scpt emher 1950 is men op enkele overb lijfsel en gcs luit van d e 

haven va n /\ssened c. 

l3ij graa fwerk en voor d e ri olerin g legd e men in d e 'vV L·s lslraa l , du s 

in d e kom van d e gcme ·nl e, vier meerpa l n bloo t, waa raa n d e 

vi sserssch epen vroeger aanl "gd en ; oo k oud vlechlwerJ, werd d aa r 

l ru ggcvond ' 11 . 
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De Weststraa L 
f\ ssenedt - la Rue de I"Ouest. 

! J - /) u \ Vl' s ls lruu.t. l'r)ur / !j /1 . 

3 18 

Prl'nlb<u'L uil de \'l:rza meli11 g \'an 1<. T ond ul. 

t-"u lo ge il omen nabij het IJi ed erikplcin. D e moo ie o ud e h uize n reehls 

z ip1 sind sdi en gcsloopl. 

I le l eersle hui s reehls vvas d e oud e smis van Ca m. Vnn V ooren 

e n hel groo l hui s daarnaasl d e herb erg «D e n r\ppeb. reed s ver

me ld in 1702. 

,. D e Prins Cardi11 ae l». bij hel Gem ecnlehuis, bes la nd al in 1663. 



73. - D e \ V est /ra at, in 19 11 . 

Pre 11Lkaa rl uit d e verzamelin g va n A . R yserh ove. 

D ez" o pnam e werd gemaakt een vijfli gla l mele r v rdcr d e Lraal 

in , naM d e l'v1arkl loe. ln d e achtergrond bemerkt men nog ne l d e 

pomp van het Dicderikple in . 

3 19 
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D eze openbur e wnlerpomp dalee rt blijkbaar uil de Franse Lijd , 

ttélJlvnng \'i:l Jl de 19e eeuw. In de volkrijke buurlen beschikte imm ers 

lang ni el iederee n O\'Pr een bronput. 

I let Di ed ~rikp/ e in ontleent zijn naam aan Dirk nm \ ssenedc, 

schrijver \'ttn ..:1-:;" lori s t·nclc 13/a ncc fl ocr» ( 13 lJ). D e pluals noemde 
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vroeger de « \ 'erckensplaets» en wordt in de volksmond nog vaak 

de .:Zwijnsmarkt» geheten. 

De naam dJiederik van Assenede» is zeer populair binnen de 

gemeente. De Groeningefeesten, met IJiederik van Assenede. op 

29 juni 1913, zijn Gekend gebleven. De Kçminklijke Zang- en 
I 

]\ luziekmaatschappij «Diederik van Assenede» werd in feite op-

gericht de 16 oktolwr 18o4 en haar reglement aangenomen op 

8 januaii 1865. zodat de fanfare terecht haar honderdjarig be .. 

slaan vierde in 1965. 

De Asseneedse Rederijkerskamer «Leerzuchte en Redenkonsl min

nende Uveraers» wordt voor de eerste maal vernoemd in 1769. 

Toen verloonde zij, tot dertienmaal toe, het treurspel ,.:d' Afgunstige 

zielvercoopende kinderen van Jacob. ofte d'uytgevrochte broede~

lycke nydigheyt legen den onnooselen Joseph ... onder de regeeringe 

van den coning \'an Pharao». De opvoeringen, «verrykt met schoo

ne decoralien. vertooningen, gezang en balletten», onder leiding 

van de onderwijzer P. F. Rodrigos, begonnen de zondag, na de 

vespers van één uur, en waren vóór zes uur 's avonds ten einde. 

Men speelde op het hof van de herberg Sinl-Sebasliaun, in de 

toen «onlungs nieuw geslichte Rethoricakarnen (De Potter/ 

Broeckaerl). 

De opbrengst van de verloningen was volledig bestemd voor de 

kerk van Assenede. zoals het «Argument» ons meedeelt : 

Nu al 't profyt van (lil thooneel, 

Dient voor de kerck geheel ; 

Doel elck dan jongstig werck 

I lier voor 't cieraet der kerck. 

In 1777 verwierf de Rederijkerskamer van Assenede de tweede 

prijs te Geraardsbergen. in een groot toernooi, en hekwam een 

gouden medalje en twee zilveren kamlelaars. 

In 1783 speelden de n~derijkers in (Ie herberg Sint-Arnoul, wijk 

Nieuwhurg, doch in 1784 opnieuw in «liet Hof van St-Sehas

liacn>. 
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A~se n ede 
De Zwij nsnurkt 
La Pe ~ 1t e Place. 

/:) . ~ / )e l.u·ij ii Stl/urkt uf /J iud erikp/eill , l'cJ<)r 19 11 . 

[Jr l' nlkc~t~rl uil clc ,·crzam clillg van Luc S toc km a 11. 

In 138lJ \\"Ordt er Le A,;se nede oo k ee 11 ~ Cor enm c rc l l> \T rm eld . 

<'\"t•na ls in 1-12(). D e plaat s hPzal immers ec· u,,·enlan g Ct'll be langnJkc 

mmkLhancl el. i1ij keurc Yaslge lcgd . D aaromtrent bcs tnnn er heel 

\\" a l we ll elijke ,·c·ro rcl enin gen . o .a. die ,·an 26 fel)l" uari 1635 : 

,, ~i emanl pn sa ! lw m ,·en ·oordcrc11 o p de maerl t. 'AsscneJc een i eh 

voo rcoo p te doene ,·an een ighe goc·d r ren van gra 11 en . harl of morwt•. 

ronl of p lat ,;acl. hoecl an ich cLII sy. van andere goederen end e 

\\"acrcn. als ga rl'n. yJas , polgeryc. voghdrye end e l111Lkre di ergh e · 

I~T k e l' ielyc ke ,,·acren . a ls c·yen'n ende boter. gh een uulgh csleken 

noc ht e gherescrvcerl. ten sy Ler hehoorli cke ln a<·rL. Le ,,·clcn va11 

he t 13a ll yncs lr acljen nchler hel Caudcn 1 looft. lollen greppcn \ëln 

he t slmPijen loopende nae r het C loos ler \'ill l A ssencdc. te welen 

lsomerdacchs Len acht hu ercn . end e ls,Y in tcrdacchs Len neghen 

hu ercn . op verheurl e va11 gocci Ncn oft e wal' rcn, end e Le vall en 1n 

<it• h(l(•lc \'i.\ 11 vier pond pnr. Lclck r reysl' ... » 



tl ssent-de - Ka steels traal 

16. - ne l\as/celslroa/, uóór 1911. 

PreJ1lk aa rl uil d (' \'erzumc li11 g van A . R. ysc rh ove. 

D eze straat ond een l haa r näa m aa n hel verdwenen käslec l van 

Assenedc. l-::en a nd er oud kastee l slonel eerlijel s in ck- Uijkslraal · 

\'a ndaar de h uid ige bena min g «Kaslee ldijkslraa l». 

!l el kas tee l van d e erfel ijk e schouten va n A ssened e-a mhac hl slon el 

i11 de Kas lee /dree f e n gin g Len ond er in Je beroert en va n d e I Ge 

eeuw. D e beru chte R yhove. uil G enl. /iel hel in 1584 openha nr 

vcrko pc11 , mel verplic hting voo r d e ni euwe eigenaa r hel onmidd el

li jk le slopen. Dit kas lec· l was voorzien van wa ll en , bru ggen en een 

neerh of : enkc ·l diL laa lsle lws lo11d nog in I (,27. 

N iellemin is Pr nu nog altijd een ka lee· / va n jongere d ntum i11 ck 
huirligt• Kas L P<~ I s Lraal : de hov in gen l' rva n bemerkt nw n op de• 
/illkerk alll va n bovcnslüéiiHi c foto. 



l)c kapel op de C ra,·l' JHn,;cl iJk . locgewijd aa 11 U. L. Vrouw en in 

hmokkc si ijl . \\'erd opgcri chl in I ï73. %ij schijnl echter een oudere 

\ 'cr\'angeJJ l e hebben. l ·'rnns dt' Boes sc honk 2000 lm kste11 en en een 

nij\\'illige i11Lekenin g hracht I...J 0 gulden -1 stuivers op . voor de bouw 

,·an d ezl' ka p<' !. 

In de vo lk smond heet hei ci <ll een Î' l arinb eeld in het \\'aler geworpen 

\\'ii S <'ll <lanr hij dt' dijk opf.!l'\ ' i' l w erd : dil zou d t' aanl cidi,lg ge

\\'t·<·s l zijn l ol hel ll pri ch lcJl \ ' il ll dil heiligdom . 



JR. - Op de Gro ve /on sclijk. noc)f(/e/ijk r>w1 IH! I ci'nlrum, rr rro /0'20. 

Prf' nlka ;ul uil de Vf'r7.nnwling vnr1 A. Rysc rhm·c, KIH'!' se lnr <'. 

Deze foto werd genomen o p d e dijk . in d e ri c hting va n oosl n a m 

w es l. D e w eg op he l voorp lan koml van de wijk • l <:tuk en loopt 

reehl s naar he l H o ll e ken. links (op de G rave .lansd ijk ) naar I P 

Kape ll f'. l: r wns tOP n r1 og gc"n c• lc ·ktri c ilcit le s~f' n (;d c. 



; <J.- Op cl r Gull '< ' /nn srlijk . Il Oordelijk POn Iw/ CC' IIInun , 0111~/rreb: I l)], 

)26 

I)<' folo werd genom en op ckzelfd e plaals a ls de \ 'Oor;.(aallCle. doch 

i11 rle anrlcrr• ri chl in f.! .. cltt s ,·an wtsl naar oos l. D e Laan koml \'éllt 

i) l' Ka pr· llc op de Cravl' .b1sdijk en loopl rec hldotl r nail r de "'IJk 

~laak. \ 'oo rhiJ cl e ee rsle hui zr·n rl~c hl ~ ,daa l de weg af. in de ri chl iPQ 

\ ë lll hel n·nlrum r·n de kNk . I lie r lwnwrkl men rer·d, clc c lcklri :-;c h,. 

I ei cl ingen. 



~IJ.~ /) e L eens /rn(l/ , (J f11 Sireeks / 9'20. 

1-:::en heeld Yan h el l w~ in van cl (' l ~ec~s lrnnl . m ei de· kerk in cl (' 
voo roorl ogse Lrw~ L <llld l' ll cl (' Vl'rdwcnen p<dronn ;ll zaal . rli c noor/k erk 

wn s rr n cl <' hrcln rlrnmp in 1 9 <1 ~1 . 

I )i e pn lro rl ilill za al werc l i11 clc •rf'ml w r JCJ'j I vo /I Pcli g g c~ l o opl. 

3'27 



Assenede 

Leegstraat 

2 / . - ne f. <'c>f!Siruol . r irro I OOG. 

328 

D eze oucl e f"olo gee rt recht ,; 110g een panr Ynn d e klein e. will e 

h11i ;; jcs . zoill , <' r ' '<'< 'I voorkwnmen in de smalle ;; tr nn t jt'~ hij cl<· 
kerk <'n wanrin ml>eicl<' n< l \ ' lann< l <·r<' n . nwl zi jn gro te ).!e7.11ll1 en . ce r

lijcL; lee rcJ, .. 



IJf te g_.tr~.- f 
~.a Rue bas~e 

22. ~ / ) (' L eegsl ra.a l , Póór 19 1 I . 

Prenlbnrl 11 il cl r~ , ·e rznmc li ng \ ' i tn /\ . R.y~Nh ovc. 

f en beel d van d P7Pird P slroal, P n wPint g v(' rclcr t•n enkel P ja ren 

l<ti er. T oen was Pf rr·e rls gasvN ii r hling I e ss<' ncclP. 

D(' nn nm Lecgs lranl. in LcgcnsiPIIi ng mPI ll oogslron l. wij s! or dl' 
In ge hor! cm vr>rh cvr·nh f' iel. 
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lt t d e \'OiksmotHI wen ! rLI romplex genaamrl ~ I l el Brouwershof >' . 

l ~cm<'rk rl <' S [ J<'<i<~ k hi c t\\'él gcn voor hel \'l 'f\'flt'r van lon;J Cil en valen . 

In cle punlgt·vc l \ëJtl rit- hrouwer iJ i> hei kawklt'rtsli< k muurkapel -

1<·1 je zic hLhaa r. Cclo,·ig \'/ ;wntben sl elrlc , ·noral ri t' l)('d ritfsgc· 

hou\\Til onrl l' r rl<' hoeri <' \ëltJ rl<' heili gen. Nap<'ttocg a l tt jd \\ ' {!' hrt 

c<·n ~ lar iahce lrlj c . dal nwn i11 ri t· 11i;; \ë'ill r l ~' r~c lijk c kapcllt'ljc' 

ko11 il<tnln· ffr•n. 



24 . - Foto ge nomen op de S moulersclijk in 1935. 

L il d e verza m elin g van C hri sli aa n Oi f' ri c b . Assen cd f'. 

Nie ts van dil a ll es bl eef bew aa rd : gans d e aa nblik w e rd \!ewijzi gd 

bij h e L aan leggen van d e ni e uwe w eg op d ez dijk . 

D e fo to geeft o ns vo lkome 11 d e inriruk rep rodukti e vr.r1 en srhil 

d erij t zijn. lloe schild èrac htig ind erd rw d vva rE· n cÏie 1 :-tli ~e 
ho me mij n o p d e dijk . d e ka rr es po re n , d e kno tw il gen . h e t h1ti sjc 

m t d ~" h o uten lw rgpla a ls en d e z il verglimm end e kreek d unrachter 

- 11 1l es ec·n na. t• vnn la llfl e lijkc ru s l f' n sch oon h e id . 

33 1 
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F o to R . T onda l. 196h. 

I )c·ze hdsled e w u bijn a legelijk an onic·m m synoni em kunn en 

z ijr, \'OO r all e d orp en va n he l H ee ljesland . 

Dil eigend om van Cesa r D e V ild er daleert van omstree ks 1780. 

\'Oor wa l he l oo rspronkelijk woonhui s be lre fl. lle l ged eelte recht ~ 

( I wee vens ters) werd PVP m\·el led er hij ge bouwc-L D e ra mPn me i 

d e kl e in e ruitj es zijn ven ·a ngen geword Pn . maa r d e d eur is nog 

o ri gineel. 

A ssened e Lell nog w e inig o ud e hoeven di e o n ge~rho ncl en bl even . 

D e jo ng le w ereld oorl og e n d e mod erni serin gsw oed e dragen d aa r

va n d e s huld. 

D e «Oud he idkundige Inventa ri s va n O o, t-Vl aanderen verm eldt 

d a l er in 19 10. op he l geh,, r ht Pos th oorn . nog een moo ie ho fsted " 

me l to rentj e IJes lond . nvaa rsrhijnlijk va n d e 17e o f van de 1 e 

eeu w ». doch geeft gee n a fheelding erva n. 



26. ~ Pijlerkop c:>/fetje, fweuC' /o gon g, De f\Joal slroul , 2. 

Fo lo R . T onda L. 19()6. 

Bchoorl hij vorige ho ,ve , ·ig 11dom va n csar De Vilder. Dil h o f

ka pe ll e lj klaarblijkend opgel ouwd in d , zelfde malcrialen van 

he t oude woonhuis en d a gleker1L bijgevolg Pven en van circa 1780. 

J I L is van een zeer c nvo udig Lypc en af ged ekt m L gewon e dak

pannen . 



.:-: . - 1/uet '<:. Tri l's l ~ /ruul , JIJ . 
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I )1'/ t' llliH>ic hoc\'1' . hczil \'illl l~ mit·l f\ cke. \\'u' oorspronkelijk voor

z ien \ 'itll een slro lw clt ·kkin g. I )iL wordt ;wn gcl c.ond d oor d e op

sl ancl cn \'éll l ck zijge,·elmurl'n . I lel is voo ral de pl atle bovenl1jsl 

\'itll hel cl l' urporli ek cl ie 0 11 ' l oe l<ml dil gebouw Le sit ueren in de 
peri od e I ';"")0 à 1750 . O ok h ier w erckn ck kleine ruiljes l al er vl'r · 

\'ungen. \ Vann eer m en d e hoe,·e hi 1H 1enkoml, henwrkl m en links 

in cl t> gang nog een kam elcl l' tlr ml'l d t·zclfdc om lij sting a ls de voor 

cl l'ur . doch ;ij i,- een \\'ein ig kl ein er \'illl afmclingcll. 

I ) t· pi <Hllsnaam Tri es t is zeer o tJcl <' 11 \\' ordl reeel s vc rm t• l t l gc

\'o llcl l'n in 1200. i)p Tri l's l wa s eerlijel s ee11 \'OLH'Jwum l een in s-t•

necl e. Lem •ijl d e heerlijkh ei d Nicuwenhorg o f J ieu\\'burg omstreeks 

I cJOO in hPzil wa :; \ ( IJl .loo:; l Tri es t en 7ijn VI'OU\\' , j\ bri a van 

l .m ·cndl'gem . 



..!1-i.- /3ukfwrs. \ 'u fh slruul , _! <) . 

Fo lo R . T <Jllcial. l ~u ( J . 

I ) i l bakhu is lw huorl bij de hoevt~. IH' \\'Ooncl door .iusl'ph Î' k ir<·

son . I lel moel gel uuwd zij11 in d e jan·r1 17 0-<)0 <' Jl IJewl oor

spronkelijk een ~troclak . li et raa mpje is nog origin l'e l. 

[) <' v li eg o f lu r hl gu l en in dl' l op va r1 dl' zij gcvr l wijz •n erop cl i1 L 

h I zolcl <·rlj e IJo\·<·n cl <' hakoven nog clienst hee ft gedaa n <t ls dui W Jl 

zo ld c· r o f i1 1 ~ droogr olcl r . 

11n khu !z<'n tr eft m <' rr sl eeel s aa n op h choorlijke a fsl ami va n dl' 
horJd geborrwen . IJ<' z • verwijcl<·rin g w il ,; \·aa k gl'~ HJJid op oud <· 

v<·ro rcl cni ngcn in VPrhancl md hrar1dgrvaar. 
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f o lo R. T omla L, I%(). 

Is d e ~cnweJJl c A sst' ll ccl e n icl rijk mee r aa n oud e hoeven , z ij b ez it 

ci aaren I cg en no~ ee n prac h I i ~e ree ks ~e h uren e n wagen huizen mel 

slro d a k. l.~ovcn s l aa nd wagcnhui ~. C' \'t' llal s voornoemd ovenbuur, in 

~ebruik hij .J oseph M c in·son , is grol endee ls vervaa rdi gd uil ho ul 

l' Jl slro en voo rzie n \'an ee 11 moo i ,;childdak . I leL daleerl van vóór 

1830. 



j(). ~ \ \'uul'fl/lllis, \ ' u/f<:; lruul , I 'J. 

22 

Dil oude wagenhui \'iln l::dgarcl Groolaerl is eveneens van hel 

schildd aktype en di en t gcs1lu ecrd vóó r 1800. I leL bev indt zich in 

een vrij bouwvallige Loes la11d . 

D e Valk is d(' oude l)(' nami ng van een wijk in hel pold erland , 111 

hel noord oos ten van A s,cnecle. nabij d<' Nederlandse r ijk sg rens. 

J)p noorcl <'lij kc helft va n d e hu id ige genwent Assenede bchoorl 

Lo l h L pol(lergcbi ed en hel wid C' n lo l het I !outlwld ; d e opper

vlakte van beide d Pic ·n i bijn a cl eze lrd e: clc Grave Jai1Sd ijk vor ml 

een srherpc grens lu ssPn heide gedeelten. 

li et uil zich l Vdll dC' Polcl('r is lolaal VC' rschill end van heL [ loul

lan d . 7.ijn hi r. zoa ls de naam heL trouwen s aandu 1 lL, h Oillgew<IS 

s ·n La lriJk a<.li!WCI'ig , clc po lei ers I'IJI claare nl •gc 11 gckcnlllc·rkl cl oor hun 
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wejdse, uilgestrekte akkers, steeds vochtig gehouden door de vele 

kreken welke men hier aantreft. De hoeven liggen ver van elkaar 

verspreid en oYerlreffen in uitgestrektheid van heelrijf ver de uil

hatingen van de zandstreek. De bevolking der polders, welke prak

Usch geheel haar hestaan in de landbouw vindt, is dan ook heel 

wal minder dicht dun in de meer zuidvvaarls gelegen gemeenten 

van zandig \'I aanderen ( R. Blanchard-A. Oe Hoon). 

I )c \'liet ontslaat bij het centrum, doorloopt de polders en mondt 

uil le Phdippine in de Schelde. De vroegere overstromingen lieten 

grote kreken na in de noordelijke helft van A%enede : de Rode 

Geul, de Grote Geul, de Kleine Geul. de Killen. de Vercruyss:o

krcek en het Hollands Gat. 

In het poldergebied scheiden vele mindere dijken de vruchtbare 

gronden. die eerlijels op de zee veroverd werden. van elkaar af in 

binnenpolders. met de volgende benamingen : cle Rode Polder. 

de Sint-Aiherlspolder, de Bakkerspolder, de Pennemanspolder. de 

Sinl-Anclriespolder, de l'lariapolder, de Nicasiuspold2r. 

«Van de welbeplante dijken op de breecle polders starende. en 

met den geest et•n drietal eeuwen achteruil ziende, beseft men 

wal al arbeid, beleid en goucl cle vorming van dit land heeft 

gekost. De polders loch zijn eene schepping van onze wakkere. 

geduldige voorvaders. die altijd goed en leven voor hun zoo nullig 

doel veil hadden» (De Potter/Broeckaerl. blz. 15). 

Gans Assenede-Binnen bevindt zich bij de grens van het polder

gebied, aangeleund legen de zuidzijde van de Grave Jansdijk. 



--,,_- \ \ 'uwn f11u~. fltuuslru ul . ') . 

\ \';,~cllhtt, s 111 ·l cltd l/w/ .t!!.!l'l,,ol sc hilrlr/ ;,k . r l.tl c rt· JHI \'i t/1 I Ti..! <'I J 

lh an~ r·i~enc lom \ ' (1 11 1/i/ ilin· \ 'c rlwcckc. li d IH'/ il cco~ lïl inw ho()J 
of clroo~;~o /cl r· r . ,, T er ,\JiC'U\\'C/1 /)mr hi » \ ' inrl cn \\iJ \'t' Jïl ll' /d in I))). 

- I )(' ( ~pnls1· j<li lffl'l!h l crs \'il n r i l' K e11 n· \'r'r1Hh'll1t 11 voor , \ ,,,. 

IIU/,. 111 l) ï C<' l1 Crwrl J('r Pl!'k c . \'c•rp;w hl ' '"" /Jil'lt· r ~ 11 ccrc : 
<'<' 11 Crwr l Ir· A ssl' ll< 'c /1' . in h cl;~<· lf r l <· jililr \'t' rhltllrcl i1ill1 Wi// c· n1 

~ l o ttlh,,/ ,: in I ')27 C'\' ll 1-(flC'ci \ 'il/1 _() ~~· nwl o p cl (' /\.oc·clitk : 11 1 

I '))() r•• 11 J>ilf' hi ~oC'r / l Jte11 hm ·t· \' il/1 R() gc·md : C!' l1 hoi' Vi\11 ï U 

!!<' li J('[ , 111 cl, . (Ïacys/CHIIISJHI/c /,·r . l! t'JI<IC' h l clo"" F'il'l t· l / /;ll lll'r /y 111 

11 1 I ))(): \'<·r t l t· r IlO!-( <'1 '11 ( ~ o('(l Ie I )"'" ·k;" ·rl scec k" ( I ')) 1. I )r• 

!-!<' 11 11'1) . ('('/l c.l('(l IC'n Trwsl . ('('/] C()( •( l i (' I ti ·kin ( I ))<)) (' 1\ C\' 11 

Cocci I <' l k<"ksh"l' k ( I ')))). in rl< · ~ i lil i r< • ~i tt s pol c l ,•r ( /ll\'t' ll l. 

A. I),. Vos). 

))'! 
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I )it oucl l' r mod< ·i \'u il wagenhuis met ~c hildcl a k lll' hoorl loc aan 

cl e \ V er!. Ca mi el \ 'a 11 cle W a l/ e. li et is voorzien van een hooi- of 

droogzolckr, zeer primilief gebouwd en da lee rt ongelwijFeld Vél!l 

\'Cr \'ÓÓr 1800. Ook de O\'l'rkappin g van de zolderdt•ur is ken

schetsend \'OO r de hoge oud erdom. 

- l) e Polter en 13roeckacrl venn elden eve Jl cen;; nog enkele oude 

pucht ho<' \'C il Ie Assenede : hel \ ' renh of, mel ï3 gemel cijn sland : 

het Goed len F>oe le, 52 ge met in hel heg in \'éln de l7e eeuw ; 

de warle llod ( 13-18) ; de Duivckccle. een oud e h eerlijke 

woo 11 sl ; hel Reinh of : het • tok!foecl. Th of Lo l V oghcldijk ( 1-163). 

t•nz ... 



J J . ~ :)du,ur en stul!eu . 5 toepeslrcwl . I ). 

l )c·zc sr·huur. C'iJ.!cnrlom \'iln lsicl oor Naucll s. wcrcl opgeri cht c irco 

1820-)() . l~ r 7ijn spon·11 Vnll vc·rsrhillcnclt• kl ein e \'l'rhottWiiJgcn. 7 il 

lwzil een :tad e/dnk in slrn . m c l \ 'Crhoogd c srh11urpnnrl . voor h el 

hinne11rijclc·n van gl' la ci C'n WHJ.!en s. 

~ 1-~,. 11 Cocci l r Stoc •pc wcrrl in 1-I()H door .lan \'<lil cl<'ll \Vin r l!' 

vt· rparhl \'(Hlr 0 jaar aan A ,1dri cs cl,. (Ï l' rc. ll'l.(<: n \'o lgcnd<' voo;. 

wnmcl<·n : cPr Ie 3 jnar : 3 sch eil . IH' r hund er : lwC'cclc ) jéli:lr : 

) :- r hc ll . <J gr . per IHinclt·r ; l;,alslc 3 jnar : · I sr h <:: ll . pl'r h,,ncl (' r 

+ I zak <q>pc l c• !t ( w inlc·roo fl) . 1/2 :tak lml<tclpcr!' n vnn lwcc vcr

,rhiii Pnclt · ho,nc ·n en )()() llllll Sil<trcls (lmtllclhot!l) . I kt n· lfcle CoC'cl 

Ier S io C' p C' was in I ) () V<'rpnc hl ilil ll C'orn c l is o lpélt'rl. 

"'H l 



i I.~ l\/ei11 u ·uçw, tfwis en st uilen. Oe laa.l /root , 3. 

3·12 

l)il land elijk bouwwerk behoorl bij J e ho ve van amie l an 

\ tv' ynsberghe en is een lypische combinati e van vvagenhui je, huu:· 

m \'a rk e 11 shokken. Het geheel is veilig afgedekt J oor een luss n

vorm van schildd ak en argeknoL schildda k in lro. \ Vaar chijnlijk 

da leerl hel sleehls van korl \' ÓÓr I 50. 

D <' naam De lvJaa lslraa l herinn erl aan een vrocger . aanzi nlijk 

lecngocd .t D c i'laa l». sa mengcsLeid uil dri e hor leden. 



35. ~ chuur, Ka /ee ldijkslraa l, 3. 

F o to R . T ond al, 1966. 

D eze zeer mooie , do h b uwva llig s huur van Fran Perneel i nu 

a fgebrand . Zij was van h e l Lype m t duJ bel afg b1 L h ilcldak . 

geb uwd in h el b gin van de I e uw. l~l et 'l a e dak mel d e er· 

hoogde , h uurpoort ga v ·n aan h L g h f' l een . f er van warm (' 

g borgenh ·id. 



3ü. ~ \\'ugen lu lis, 1\.us/ee/J;jkstrcw/, 16. 

344 

r o lo R. T on d al . 1 CJó6. 

Dil jongere wagenhuis van ndrea Ryckaerl kon creran gs hik l 

word en bij de tenld a ken. I lel zo u seder! h el ncm n van deze folo. 

dri e jaa r geleden . ga ns verbouwd zijn . 



3:- . ...---' : huur en tallen, Kasteeldtj kstraal, 1 . 

Foto R . T onda t, 19 6. 

E igendom van G eorges O e ev . H l gebouw, voorz ien van een 

afgeknot schilddak in slrob dekkin g, vr ij recenl en werd h r

h aald lijk v rbouwd . V erm oedelijk i h L rechl e ged elLe op de 

fo lo nog h el 0 11 d l . 



5· Sc/lUur, 1\apc//es /ro al, 73. 

f7o lo I~ . T o Jl(l il l. I 066. 

l) eze schuur . e igendom va n l~ ob erl , tockm an en nu ga ns verbo uwd , 

beza t in 1966 nog een overd e k va n een zeer eig naa rdi g Lype. D il 

overd ek. h oewel vrij recent . w as vo ll eeli g ve ra nkerd in h l d a kge

bint. 

O nze zegs ma n le A ssened e noemd e d eze zijd el ing e, n aa r bu ilen 

uilste kend e ove rk appin g «een pardij s». Zelf h add en wij oo il no,:! 

geh oord over een «pa ra lij scl cm e» (vgl. C. •ezcll e, Loquela) .. 



39. ___. cfwur, G ezu lersslraal , 4. 

Foto R. T ndal, 196 . 

D eze prach lige chuur , in gebruik bij M aurice hy . w rd in 1969 

gesloopl. H el ged elle r chl , m t aFgeknot childdak , op n wagen 

hu i en v rh oogd poort , was h el oud le. daterend van om Lr k 
1730-40. D e hijgehollw(l slnll n wnrcn van jong re dalum . 



' 10. ~ Pofcl erfonclsclwp Ie 1\ ssenecfe. me/ l1 ercfer en iwdcfe, 1946. 

348 

Prc nlkrt nrt 11il d e verzam elin g va n A . Ry~crh ove. 

T oL vóór enk ele ja ren kon men , la ngs de Lill e veldwegel di e d oor 

de met struikgewas omzoomd e a kk ers lopen , nog een sch aaph erd r 

met zijn kudde ontmoeten . D e schapenFokkerij is van a f de middel

eeuvven sterk verspre id gew oesl in het ambacht zod a nig d a t z lf, 

daardoor veel ch ad e aa ngeri cht en cl bodem ni e l sleeels inlcnsicÎ 

in waa rde werd ges teld . V a na f de l7e eeuw w erd daa r

legen gereageerd en h eeft men heL h ouden va n s h ap n f I be

kn ot. Ü p 28 december 163 verbood d e gemeenl raad an e.. 

nede hel houden va n ch apen aan al wi e geen d rli g gem t gron I 

bewerkte en bezaa ide. Wie d e vere iste derti g gem l 6 za t. mo hL 

gaa n Lot vijftig sch a pen ; wie vijflig oF meer gemet aebruikl , mo h t 

lot h onderd sch a pen ho ud en. 



ASSENEDE HoogJtrut 

" 

·11.- /Je 1/oog ·lraa/, in de richtin g uan de lw rk, vóór 19 11. 

Pr ntkaarl uit d e verzamelin g van d e V rij e Cesubsid . isje · 

chool le ened e. 

Z eer lyp i eh is hi r h et dorp winkeltj e mel uilh anghor l. re hl 

op d e foto. tegenov r d e h erenhui zen link . 

G ans de buurl h a p ,_...; jong en oud ,_...; troomd amen voor deze 

opname, waaruil blijkL hoe z ldzaam h · l fo logra feren loen nog 

wa in onz la nd >lijke dorpen . 

3-i<J 



ASS E F.fH' 11 J• "' 
I I/ I ;r~tr 

-/2 ~ /l et Ilo/leken, om ·/ree ks 1920. 

3"0 

Prentkaa rt ui l de verzameling va n A. Ry erhove. 

D e wijk , vla k bij Ie N ed rland e gren , zou zijn naam ontlenen 

aan een la ng verdwenen herberg < ' t Boeren h ol> ; vandaar h et ver

kl einwoord .:T oll ekeJU of he l .: H oll ken >. D e " cg r cht komL an 

de wijk de V alk n loo pL li n ks naa r 1ed rla nd , ri hling Phili p

pine. 

Üp d e fo lo verlon n de gebom en nog duidelijk J e poren va n de 

hesehie lin g in 19 1 . \'l a k achl er d eze huizen li ep . onder d e e r t 

wereldoorlog, de d e kLri h e draa lv r perrin g, waa rop de dood 

ronkte. 

Re hts op de foLo bemerkL men nog cl oude lui s. 



'13.- De inl-/\/ber/usmolen op lw l Il o/leken . 

F olo uil «M olen in o L vlaa nderen ». 11. 

M n l lde in 1940 vier mo lens Le ss nede : een o p d e Hil, aan 

de zuidzijd e van h el d orp ; e n op het ~ oordhende> (de laLer'' 

H endc'k n lraaL) ; en in de WaL rga ng en een in de loer Lraat. 

ln 1 73 waren er zev n mo lens : een in de inl- lberl pold er ; 

n L i uwburg ; dri p d e wijk hel T'1eulek n ; een op d 

Tri c~ l <.: 11 en Lcn zuid ' n van h eL d orp . Al d z mol n zijr r nu ge-

lo pl. 

I ez mooie h ul n kor ·nwindmo l n lo rrd op h l lloll k n er 

besLond reed hij h l aa nlt•gg n van h el ku la lcr in 5. 1:-l ij be

ho()rd c• cl an Loc· n 11 Mnrin e N cv •, m I ' naa r Le A · ' ncd •, kwam 

'H:: I 
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in 1860 door verkoop aan Charl es-Lodcwijk Van de ~loere en viel 

bij erf en is aan de weduwe en kinderen ten deel in 187,l De later.ê 

IJezitlers waren : Piel er en Jan Vande l'v1oere ( 1895) ; Pieler "v' ande 

:f\1oere-Van Hamme ( 1901) ; Emiel Bracke-Van Hamme (naakte 

eigendom. 1928); Petrus Vande Moere-Van I-lamme (verkoop 

1938), maalder te Assenccle, en Emiel-Lucien Baecke-Van I lamme 

(schenking 1944). In 1953 volgde de totale afbraak van deze molen. 

Hel kadasterarchief noemde hem «Molen Sint Huberl:., doch het 

was de ,~Sint-Aibertusmolen». 

De Yrijheerlijkheid St-Albert werd pas ingericht onder de regering 

van Albrecht en lsabella. in 1612-14 ; haar gebied bestond uil 

de bedijkte schorren. de nieuwe gronden, aanslibbingen en aan

wassen van de St-Jansschorre in hel Asseneeclse, lussen Sas van 

Gent en het fort van Philippine. 

I lel oclrooi tol inrichting van de heerlijkheid St-AlLert (9 nov. 

1 CliO) slipldeerl dat de helft van de gronden, door bedijking ge

wonnen, aan genoemde aartshertogen blijven zou. De bedijkers 

bekwamen de andere helft. Het herwonnen land dat aan de aarts

hertogen toekwam zou gedurende de eerste acht Jaar vrij blijven 

van alle kosten voor het onderhoud van dijken en sluizen en van 

eventuele herbedijking. 

De bedijkers waren ook gehouden de helft van de vruchten, jaar

lijks op de schorren geteeld. benevens de vis, vogels. koeien, 

schapen, enz .. aan de aartshertogen af te staan, totdat die schorren 

groot genoeg zouden zijn, om ook te kunnen bepolderd worden. 

Daarentegen bekwamen zij voor zichzelf en voor hun opvolgers 

hel recht op de «vrye vogelderye, visscherye ende recht van \Vint 

ofte multer inde selve {hun) helft. mielts by hemlieden betaelende 

voor conincx recht ses guldens van elcken meulen. daer op le 

rechten, voor elck jaer ... » ( Polderarchief van Assenede). 

Ongetwijfeld liggen dit octrooi en deze tekst aan de basis van 

hel oprichten van deze Sint-Aihertusmolen. 



-14.,.......... U e int-Aibertu molen en omgeving, uoór / 928. 

2.3 

Prentkaart uit de verzam eling van de 

chool le A enede. 

rije Ge ub id. 1ei jes-

I-lier wa d e molen nog volop in werking , mi ld >n de moo ie, lande

lijke omg ving van de inl-Alberl polder. 

D e vrij heerlijkheid van inL-Albe rL polder was ze r b elangrijk en 

bezat d ju lilie in a ll e graden . Zij besloeg een uitgestrektheid van 

-.073 gem el 239 roed en , waarvan in 1648 1 .599 gem el op "' taa lsP 

bodem en d overige ond r h l g bi d van Ie paans koning lagen . 

Bijna de helft van de inl-Aiherl polder kwam aldu , door dP 

ong lukkig > limietschei ding van 1 4 in Ned rland Le ligg n . D 

he rlijkh eid bc·hoord Lo,·n aan Marl n Prael, vicari -g neraa l en 

d<·k n van d 1<-' te Bru 1. la L r Li s h p van lep r, daar -

na bij alhnrina Pr l. 

- ) 
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P, cntkaarl uil dt' \'l' l .. ü tlll l' l i ,t )! \ ' cl/I cl e \ ' rij c Ce~uLs ! cl. 

sc hoo l Le Asscnede. 

leis jes-

D e mole11 komt hi er \'oo r i11 Vt'rva ll cn loesltt 11d . sleehls l'nkc lc 

jarc 11 \ 'ÓÓr de slop in g. I l el is nogm aa ls de zo)!cnac~md e h inL-A1 6Pr 

I u;:mo len ». in het ]\ lo lenslraa lj c. 



;.\SS EN~Pl': 
. .. . ~ ' . 

• 

• 

FoLo uil de· vcrzameling van A. R yserh v ·. 

Op 20 augu Lus I 11 wa dez · molen reed irr w erking op heL 

gehu chl ieuwbur g, 11 ndek n l rau L, I . In 1 45 in bez iL van l i Ler 

I uponl. mol naar l A er cd . kwam hij in 1 66 door verkoop 

in handen an irgir1i c, ViLal i , luLhali c , Pcl agi , u Ju L n 

C'harl!'s r uponl. in I 99 aan d l' rfg nam n. Th o fi cl LLcva re-

\ an cl ldP kochL d e mol n in I 07 ; vandaa r d l c-Llcr 4Th . 

. > in d e· rerhL rbo enh ot> k v " onzt> fo to. 

ng ko hL in 19 17 do r l::':d mon I-D om i n- "'yri l LyL ·rL •n in 

1919 door Vi Lcr I yha rt -Timm('rm an , laa t l m dder op [ z 

mo lc·n . vol gd • Lolalc· afbruak in I _3. 



C . - :::. tenen fwre i/Ll'illcln/(J fpn /3r ol'l , Dorp , uóór I 9 10. 
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f oto uil « ~ l o l c ll !i in Oosl,·laamlercll>>, 11 . 

J\l éd)ij heL l)orp . na;1, l de spoorwq!. vcn'l'CS lo l in l C(j l een wille . 

slcnen korl' nwin dm olcn. I lij behoord e oor pronkclijk na n J a obu , 

J)ernard Brael. mo lenaa r I A se 11 ed e, en in 1 3 aa n zijn kind eren. 

\ ' iclo ria 13rae l werd E' igen<Jrcs door erf en i> in 18C) I . Tll' ee jaar laler 

verkoc ht zij cle molen aa n Lea nd er C'orncli -H ae . mu ld er. li e de 

zaa k uilbreidd e en door p laa tsing va n een be 11 Zi11 emolor in 19 1_ 

d e mo len lol mcch ani chc korenw indm olen omvo rm de. ln 19-

ll'crd hel bedrijf door verkoop eige'ndom va n Tri ph on-Pru' [ . n I 

1-twLekeele, h andelaar. en in 19 _'2 p dezelfd e wij ze a n \ iclo 

D e S uil er-Van de S leene. in 1C)'27 va n zijn weeluwe en rfgenrt , 

men. De molen werd Lolaa l ge loo pl in 1 3 1. 



' ' lenen korenw indmolen [\:ey l, u0ór 191 </. 

Foto uil " 'lo lens in Üo Lv iaand er 11» , 11 . 

Oo k deze lenen korenwind- en loommolen, op de 1\.raa ienakker. 

b tond reed bij he l aanleggen van h et kad a ler. In I ' 4:.:> b hoorde 

hij Lo aa n Ja ob-F ra ns n Pie ler N eyl, molena ar · le r\ ened c> . 

H ij i teed in h et bezil van de famil i 1eyl geblev n . In 1902 

plaal l men een toomm a hin , d h oo k de kor nwindm olen 

bl eef nog in vverkin g, zoda t er, op h el vcrd lde perceel. fei l liJk 

lwee mu lder-bedrij ven w rkzaam wa r n . 

D "indm len w r I in 1923 ed e ltelijk a fgebr ker en m 1evormd 

lol n gev o n land g bouw . In 1 I I ra k n en d' sloo mm a hin c> 

uil. O e maald rij zelf w rd in I 94 verg ro l en 0111 gebouwd lol 

ga rag<' n woor plaa l . 

T w and r oud . houl n korenwin lmo l n ened ,. rel en 

b id f! I opl in 19 : d " v ' rdijkm ol n> van Kar I 'orn l i 

in h l D orp, r d nt la keld in 190 en en <k r nm olen m l ro 

kol>, rlijd s geb uwd cl or cl hrouv r fa mili Pu mi r, " ijk 

V rynhof, i I 7'J v •rk hl aa n I dewijk \ V a lp 1l, in 1 r 0 l aa n 

l::dm nd I ipp n , mol naar l I.J z nelij k . en in I CO_ l r 

U e V I ' hauw r-1 c W <'w ir . la r 11 O LI W r l ' cl 

mol c> n zeven jaa r la l r zo u a fl rPk ·n . 

3"7 
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b) 

c) 

J<i. -- \ 'e' -''<'1 1/<' /()1/",Um sl <'ll : u ) I .<'C'fi.'' imu l . L . 
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/1) \ \'es /slrnul . )]. 

c) \ \ ' us /slruol . 8. 

li et a<liJwencl en va11 versier< /<' ro lluikk a:; l en zo u on i , Laa n 7ijn in 

I )uil :; lnnd (!ll r; rankrijk. /l el 1\'erd h ier reerL 0\'('rg ' llOilWn \'iln VÓ<'>r 

JlJ 1-1. /) iL gebruik kcnd(' zijn woolsl c bl oe i ge< lt trendt· d e pcriod l' 

J<I JO à J<) .J 5. om vóór J<)'){) vo ll <' c/ ig l e \'erc/,,ij ncn . 

T <' l<aprijk e L<' li m en nu nog een l winli gl al d t' rge li jlc · I 0c inwn . 

'''anron cl t' r enk el<' i'CCr moo ie. /)e nard t' ll clc kwal il<'i i van de ,·er-



s1ermgen hingen natuurlijk af van de vakmanschap van de schrijn

werker of snijder. Het valt bv. op. hoe afbeelding ü) het eerder 

grof werk \'an een do i pstimmerman vertoont. terwijl b) reeds veel 

zuiverder van lijn en meer uilgediept voorkomt en c) zo prachtig 

uilgt>schelpt en gesculptecrcl is. ebt men hier van een echte volks

kunstenaar kan gewagen. 

I liellnee loopt onze rondrit cloor Assenede ten einde en zijn wij 

lcmg in het centrum. 

De gemeente telt nu ongeveer 5.550 invvoners (in 1fJil8 5.547). 

I )e stalus animmum van 1675 komt tot volgencle totalen 

kommunikanlen. circa 14 jaar en ouder : 1208 

lichtk·nderen, ö/7 à 13/14 jaar: 3/,i 

onbekwame kinderen. onder de 7 jaar 396 

Samen 2068 

Ook de h:.:volk:ng van de heerlijkheid St-Alberl is hierin hegrepen 

C.u do Vanlaere. aan wie wij deze getallen ontlenen. geeft voor 

Assenede volgende benaderende bevolkingscijfers 

jaren 1 ö 1Ci- 1 625 1281 inwoners; 

» 1 ()36-1645 1525 » 

» 1656-1665 215Cl » 

» 1686-1695 2042 » 

» 1726-1735 2224 » 

» 17h6-1775 2481 » 

In 1801 Lelde Assenede 3120 zielen. waaronder 18li ingeschreven 

behoeftigen. I )it aantal bewoners was in 184ö gestegen lol 4242. 

l)e telling van 1866 verloonde een lwvolking \'RIJ 1321 zielen. 

vPrcleeld over 877 gezinnen. 

liet aantal huizen dnt. volgens Van l\1aek in 1834 -103 hcclroeg, 

was in 1866 geklomm<"fl lol 893, waarvan er toen evenwel 19 

onbewoond hieven. 

I )e hPift van rle hc~volking van AssPnede was in 18<i6 nog onge

ldtercl; sl<'rhts 107R mannen <'n <JOl vrmtwen konrlen I<'ZE'n en 

srhrijV<"n. 

35<.) 
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S temmig he ld va n het oud e sened in de lij l Loen nz cl rp n 

nog ni el gemod erni seerd , verfraaid > n t Laai geëaal1 r l ' er n 

lVIaa r na tuurlijk , hel leven gaal v rd r en d o rui laa na kan f 
mag ni el ges tuil word n. Wi wil nu 1 g g-hui ve L 1 ge k! cl 
zij n zoals in groo tm oeder lij r[ ? ... 



1. ~ 1 lereu!wis, 1 loog. l ro 1/, 22. 

i'o i (J 1(. T onclnl , 19 J . 

il pra hlig g bouw, n zog naa md ( p il a Leehui >, da Lekent van 

m Lr k 17 . ll L ig nJ m va n Joz. f D m I , Ka t 1-
lra al. M el lra pg v I , kr nlij l n vo lul n vt' r ~ l ring 0 1 d dri 

ka pil lcn bi" r h [ V 11 di g gac r h 'Wflard . 

3 I 
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Fr, lo 1<. T on cl a i. 196(). 

O ok de prachli gr ingangsdeur va n v orgaa 11 I he1'rnh ui . m -L haar 

rijk e vpr i ring n zee r so hr rc mlij . lin g, i well i hL onverminkl o ·
spronkelijk g bl even. 

h t r zulk deun, n en in Iergelijke palri iër' onin g n h rl l) n 

eerli jel s d r gebi ed r gehu i I, de ma ch li gen, di 1 rakli s l all ZCt,f-



genschap en rechtspraak bezaten. over de «Stede en Amhachle van 

Assenede» in een wereld die wij ons thans maar moeilijk meer 

kunnen indenken en voorstellen. De gewone werkende mensen en 

cle armen hebben niel zoveel sporen nagelaten. Doch hun geesl 

\vunrt nog rond de pittoreske hoeven. de kleine landelijke huisjes 

de zilvert>n kreken. mel riet en struikgewas omzoomd en over cl_• 

we'clshe<d van de vlakte. Hun lied hangt over de Assenedepolder 

en in de forse hoomparlijen op de binnendijken; het herinner! 

ons aan de vele. voorbije zorgen <'n komlller. !oen de mens van de 

lage landen. uit levensnood. hier nog mel uiterst beperkte midde

len een gigunlische strijd voerde tegen de golven. zijn oude erf

vijanden. !lulde en dank aan onze voorouder . .; die in de eeuwig

heid zijn opgegaan. maar niet zonder ook die strijd gewonnen te 

hebhen I Het waren de boer en de onbekende werkman. die sleeels 

opn;euw herheginnend. mPL de sleun van monniken en grote ah

dijen. het zo lwkoorlijke r\.:;senede eenmaal voor ons op de zee 

\'erovc·rcl en. 

Alfons RYSERJIOVE 

Romano TONDAT 
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KRONIEK 

VERG1\DERINGEN TUl )ENS liET \ \'ERKJ/\AR 1 %8-190'.1 

27 okt(Jber 19ö8. - Üp de openingsvergadering van het werkjaar 

19C>8-1969 schetste lic. Willy Buntinx ons het ontstaan en de betekeni3 

van het Transport van Vlaanderen. Het Iransport is een laat gevolg van 

de slag der gulden sporen : het ontstond in de jaren 1321-1325 om de 

i11ning van een grondrente van 10.000 lb. een gevolg van de wede van 

Athis-sur-Orge, mogelijk te maken. Hel is een repartilielijst over de steden 

• 11 kus~cLijen om ieders aandeel Le kunnen bepalen in die som van 

10.000 lb. Dit TmiiSport bleek echter een goede basis te zijn voor het hef

fen van andere belastingen zodat het Transport van Vlaanderen een 

l'lijvendc fiskale betekenis heeft gekregen. 

In 1408 wordt een repartitielijst per kasseirij opgemaakt : het parU

culier transport. In 1517 volgt dan nog een herziening van het Transport 

om die lijst aan de gewijzigde economische omstandigheden aan le passen. 

Uit zijn voordracht. die een samenvalling was van zijn licenliaatsverhan

deling blijkt dat de spreker de \'OO!naamste prohlemèn betreffende net 

'I ransport van Vlaanderen reeds heeft opgelost. Wel h],jven er nog enkele 

detailvmagstukken onbeantwoord. o.m. in verband met de stad Eeklo 

De keure van Eeklo verschijnt slechts in 1517 voor hel eerst in de repar

lilielijst. tef\vijl de rekeningen \'Uil het Sint .lanshospitaal uil Rrugge reeds 

Îll 1370 uitgaven \"uil dransporle in Eecln» vermelden. Volgens de lijst 

van 1517 betaalden Adegem, Oost-Eeklo. een deel van Sint Lameins en 

Eeklo een gcmeenschappelijke bijdrage. Lembeke ciaurenlegen betaalde 

afzonderlijk ! We hopen dat onze spreker in zijn dortoraal proefschrift 

claarop een aniwoord zal weten le vinden. 

Ei december 1968 - Ons medelid. meester Dt~ \' ogelaere uit Stro

Lrugge-l"vlaldegem leidde ons door «ourl Î'laldegenn met behulp \'an dia's 

van oude prentbriefkaarten. Hel was een reportage van ['.1alclegem van 

rond de eeuwwisseling. !lel gemeenteplein mei de sfeervolle linde, de 

stralen met de palricierswoningen, de oude gezellige staminees, de boeren-
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huizt n. cl mol e! IS . hel oud e 

(·én \'Oor bij. I aa rb ij w rel d 

sln' 1 l \·oor h L b houd \'all 

·h pc11hll i en d e kerk d ,ril ercl en één o r 

b lan",rijke rol van iclor D e Lill e o nder

Ie kerk e n werd z ijn kulLurcl e a ti e in h r-

1nn r;ng oebracht d oor d e Duim pje uilgaven en he t ver pr iel n van z ijn 

door h •e l V laand eren bekend vveckblad ·<' t C e lrou we iVlald eoem » . 

Î' lu iel eg m w a oo k toe n a l b eru ch t doo r zij n Lorma h Li ge gemec Jl l ·

tnad zi llin gen : z d e ou d n zo ngen , z.o piepen d e jongen ! 

D ie voo rdracht luit zeer go d aan b ij e n b loe ien d e ta k van d e h eem

~chuL n l. h et v rzamel n van ude pre n tbrie fk aarte n di e ons een bee ld 

o ven van h L uilz icht \'all d e dorpen in h e t M eeljesland in h e l b eg in van 

deze e uw. D e recente Lentoon ste lli ngen Le 1ald egem , Le Kle il e n Le Eekl o 

hebb n \'oldoend e aange loond dal cl gewo n e ma n slerk d oor dil genre 

wordt aange trokken. 

. ___ _.... . . . "' .. ~ -~~-~- ......... -.... '-' -
1-:"' : ... ·, .~ , - -. -

l• "~•"L • J '~~f -.'• •• • ,· • : • ·. ' ,' '" • • •' 

Ontv.mgsl von lw t li P ·mkundig Gr·n l hop Vltn lwt Jc. c·ljt• land l<' E rl V<' lrlC' 

op zondn~ 2'3 august us I <)(>8 . 

(Zie v rsl<tg ht <'I'IJV<'r t n v or~un nc l )nu rb"'·k) 

- 7 



9 maart 1969 ~ f-.laldt>gem kwam voor de tweede maal aan de beurt 

Jit jaar met et>n spreekbeurt van Daniel Verslraelè over de bewoning 

te t-.laldegem in vroeger lijden. Hel oudst vermelde gehucht van Î' lalde

gem is Vake, gelegen nabij de Ede. Andere reeds vroeg bewoonde 

plaatsen zijn Resinge, Hallinge en Warhem ( = \V arme). Te Resinge 

slonel hel slot van de machtige hert>n van J'vlaldegem. Zij verschijnen reeds 

in de elfde eeuw i.n de bronnen zodat de heerlijkheid van i'-laldegem, die 

~'laldegem. Adegem en Sint La ureins omvatte, reeds rond llü(J moet Lot 

stand zijn gekomen. Zij waren ook de erfelijke ontvangers van de brieven 

van Î'1aldegem Een andere vrot>g bewoonde plek is Hallinx of Hallinge. 

Vlak daarbij ligt Warme of Warhem. Het hof Le \V arme en omgeving 

was een bezitting van de heren van J'vlaldegem. In de tweede helft van 

de dertiende eeuw was Arnout van i'-1aldegem eigenaar van dit hof. Zijn 

zoon Arnout. kanunnik van Doornik, zal een groot deel van de gronden 

rnnd \ Varhem en veel renten Le i'v1aldegem aan hel Sint Janshospitaal Le 

Brugge schenken om een hospitaal te J'vlaldegem op te richten. Een laatste 

belangrijke woonkern is het dorpscentrum zelf dat ontslaan is op de kruisin~ 

Yan de Antwerpse heerweg en_de Aardenburgse haringweg. Tot slot merkle 

de spreker op dat zijn voordracht slechts een inleiding is tol de studie 

van hel oude IV!aldegem, wanl er blijven nog heel wal problemen onaan

geroerd. 

27 april 1969 ~ Onze bibliotekaris Alfons l~yserhove kwam enkele 

nm zijn belevenissen en ervaringen vertellen bij zijn genealogische onder

?oekingen. Eerst gaf hij in het kort de voornaamste bronnen op voor de 

beoefenaars van de familiekunde. Vooral de parochieregisters, zoals trouw

en doopboeken zijn uiterst belangrijk. maar er zijn ook burgerlijke docu

menten zoals poortersboeken en slaten van goed ter beschikkog van de 

genealogische vorsers. Daarna verduidelijkte hij aan de hand van twee 

vcorheelden "velke problemen er zich bij het opstellen van een stamboom 

kunnen voordoen. Daaruil bleek zeer duidelijk dat het toeval een handje 

moel toesteken om het zo gevreesde dode punt te kunnen overwinnen. 

Daar zijn soms jaren mee gemoeid zoals hij bij zijn eigen stamboom er

varen heeft : slechts na twintig jaar kwam hij op hel spoor van zijn Duitse 

voorvader (Robert Ruysserhoffer fs Leuchas) ! 

6 ju/i 1969 ~ Tijdens de laatste werkvergadering van dil seizoen 

sprak Luk Stockman o\'er de Brieven van Aalter. I lel grafelijk domein in 

Vlaanderen werd beheerd door middel van een net van spijkers, larduria, 

vaccaria en brevia. De brevia de I laltra was het onlvangslhuremt voor de 

368 



moulr nlen te a lt er, Zomergern , 1'1 rendree, Lar1de•,em en l- lijfle, oo r 

d e gerstrent n Le a lter, Zornergem. 1erendree en in de R ente rgh emslraa l 

le Landegern . en voor d e evenre nten le Assened e. Bas evelde, Boe kh oulc 

·n E rtvell e. Ook d e werkin a en d e organisatie van dil ontvang tbureau 

werd ond er d e loep genorn n. Di e Ludie over de Bri eve n va n \alLer zal 

in f\ppe llj s XX aepubli c erd worden . 

L. 

OP BEZOEK TE ZOtviERGEtvl 

In l 9--i6 werd te Zom ergem het heemkundi g genoo tschap ge Li cht Len 

h u ize , ·an apo teker Pr. Ryc ku. erl , onze e re-ondervoorzitter. Dil fe it '..verd 

in h erinnerin a gebracht Lijdens d e recepti e aa ngebod en d oor h et gern e nte

h e tuu r vóór onze lochl d oor Zomergern. Tijdens z ijn w ed e rvvoord steld e 

onze ' 'oo rzitler de verdi en len va n apo te ker R yckaert voo r onze krin g in 

hel li ch t. I-lij wa jaren la ng penn in ameester. di e rn eL orn zichu gh ' id d e 

kn. b eheerd en hij ,. a oo k d e wijze raad man va r1 h eL jonge genootsch ap. 

ok 1auril R ycka ert werd in dil huld ebetoon be Lro kken wegens zijn Lal

rijke b ijdragen over Z omergem in Appeltjes van h et Î' 1eeljesla nd . H el 

wa werke lijk jamm er dat hij er niet bij was loen onze voorz ilter h em in 

l ngn ng,p orl von lw l Coc·rl lL- l{n p<·nbu q.( 



\ ' oorgc:,·t•l ' '" " hei CoeJ lc Rapen burg 

dl' hl ocnwljcs zdle in aam ez igheid va 11 zijn ei!]en dorpsgena len ! ln ZiJn 

locspra a k deed Achi el D e Vos oo k een bero p p de gemeentehe-Luren 

om de lokaa lhistori ci le sleun en bij hun opzoekingswerk en de h eem

kund igen Le hclpen bij heL bewaren en verzamelen van de res len va n de 

~i o fTe lijk e V laa mse volkskulluur. 

Nö het drink en va n een «pre enlwijn » vverd de tocht door Zom "rgem 

ingeze t met ·een bezoek aan de kerk. ln a rwezigh eid va n laurit Ryclaert 

werd de laa k va n gids door A lfon R yserh ove waargenom n. D - kerk , di 

toegewijd i aa n inL-iV!aa rlen, i een ni g voo rb eld van ·en cro ti sch e hall '!

kerk in h eL f'11ee tj e land . Bill!l en de kerk zien we nocr de vier ro maan s 

~ L e unpij l e rs. opge trokken in daarnik e arduin . Het k rkm eubila ir en cl 
kcr ksi rade1 da leren meesla l uil de achlli end e en de neg ntiencle euwen. 

N iel ver van de kerk op hel dorp pleintje slaat hel Lor tbce!d nn 

een Zomergcm e beroemdh eid , primus t ya rl di e doelor in de Th eologie 

wa . D e deken bewoonl nocr een merk waardig' oude pa3lori in de D ke

llijslraa t. Dil moo i kl as i k gebou> , dat een b schermd monum nt i-. werd 

01 ge lrokken in 1773. In de vo rhof van dit prachtig hui s kond ' n w e n 

kijkje nemen in de oud e ru in1 e paa rd e Lall en n bergplaa t- n voord koet n. 

A hL r de dekenij slrekl zich no cr een grote groententuin uil, di h rinn rl 

uan de tijd dat d " pa toor OIJ heL plall land nor1 aecl lL lijk een bo r 

geblev n was. H eel lil 1ch eel a [ md e nog do: ge l van het n i n 
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réoim e uil. H el 

rij k r . 

e n moo i bewaard plt: kj uil d e lijd van d e Oo ·Len-

d e wand elin g i11 d luin va n d e d eken slapte d e groe p in d e 

ë.u to ' n vertrok d e a utokaravaan naar d e oude h erberg ,. Je Rondom >) . 

Op di e pl aa l verd vroeger recht ges proken voor de h eerlijkh eid chnu

broek. Ni e l ver vandaar slaa l nog a llijd d e Foncierhoeve va n d ie h eer

liJ kh eid. Ze h eeft no go cl h aa r la nd elijk kara kter bewaard, alh oewel de 

m es le strooien daken reeds verdwe nen zijn . Di e hoeve staa t via het 

ch a ubroeklei ken in verbinding me l d e G entse Lieve. Bij d e uilm ondin ~ 
,·an dil Leiken jn d e Li ev slonel eertijds d e molen van de wijk Beke. Nu 

h erinn ert all en nog h t rosmol nkot aa n het vroegere molenbedril 

Aan de overk ant van d e Li eve ligt zeer eenzaa m Lu sen d e velden 

d e mooie Rapenburgh oeve . Een ged e lle va n d e omwallin g is n og be

houden en h el fr aaie boere nhui verbergt achter zijn mure n d e wapen leen 

' 'a n de Fa mil ie d Dra eek. V ooral d e monum entale inrijpoort trok de 

aandach t va n d e bezoekers. H e l geh eel heeft nog ie ts va n zijn ka rakter 

\ 'uil ver lerk in g e n loevlu ch l in nood bewaa rd . Rapenburg i een mooi 

YOorbeeld va n een omwald e en vcrslerkle hoeve di e d e naa m ,·a n bu rcht 

stellig w·rdi ent. 

I c gr c p op lu•l 
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l)uivcnlil na bij ."chiprlon k 

D e ,.o Jgend e h a lte was het ge hucht Durm en dal vo ll edi g aan d 

und t' re ka nl \'an Zomergem /igl zoda t ,, e d e gemeente van noord naa r 

;•u iel doo rkrui sten. I c Durm en aa n d e overk an l ,·an h el kanaa l ma rkeert 

l'en groe p canadabomen nog sleed de plaal vvaa r in d e 17d e eeuw he l 

D urm enfort opgeworpen was. D oor h et oude la ndbouwgel ied van Ro 
en I- lage red en we d an naar H oelselk ru is, dal in d e sch aduw slaa t van 

een eeuwenoude lind e. Uit krui zo u l ruogaan op een gr n kruis d at 

daa r geplaa t l werd door W alter van Marvi s bij d a fb a kening va n nieuwe 

pa rochi e . 0 1 d e wijk H oetse l slaal ee n va n d e oud te hui jes van h et 

H ee ljesland mel kenm erkend portaaltj e en ra me n. Ook Ie h oeYe \\'a arr:>p 

P ri mu s leya rl in 16 ï w rel gel oren i er noa te zien. 

I t:: laalste hal te va n on ze to h t doo r Zomergem wa \s I-krui s, 

d a l \'O l:?en Dani el V erstr aete een kn ooppunt was va n ,·erschill end e h eer

wege n . Nu laa l het er eenzaam tu en e n weeld e van uroene s pa rr ~"
bo sen en be ul endrev n , waar he l aan enaam is om l wa ,,d ele n en te 

verpozen . D aa r e ind !gd e onze uil lap onder d e kundiae l id ing van onze 

gelegenh eid sg-id AlFon R yserh ove, die zijn hi lori sch comm ent, a r lot 

in d e 1Junlj e had verzo rgd . 

In sam enwerk in g met I. Ryckaerl bezo rode hij ev n ns n mooi 

~Pï ll u s tr eerde brochure <T e Zomerg m op bezoek, JO aug. 6 >, di · 

g1a li s aan a lle d elnemer ler h and g sl ld werd . 

Luk ·Lo km an. 



!let historisch kerkorgel van \ Vnieru/ie/ ~ Pastoor lgnaas Stockman 

schreef naar aanleiding van het herslel van het kerkorgel v,.n W ater\·1 iet 

een historische bijdrage over dit orgel in het weekblad d)e Eecloonaar» 

van 2-t/ I/ 1969. Dit orgel werd gebouwd door de Bruggeling Ledou in 

I 6-13. Door de oorlogsgebeurlenissen van 1944 werd het grotendeels ver

woest. maar nu werd het hersteld naar de oorspronkelijke plannen van 

Ledou die door organist Gabriel Verschraegen uit de archiéven werden 

opgediept. Het heeft 24 jaar genaagd vooraleer de herstelling voltooid 

werd. Het resultaat is echter schitterend, want nu bezit de kathedraal 

'· an het ]\ 1eeljesland ( dixit pastoor Stockman) een der mooiste orgels in 

Vla;mderen. Alle muziekliefhebbers en heemkundigen mogen met na·· 

iaten eem le gaan luisteren naar het orgelspel in de kathedraal van het 

j\'leetjesland. Op 13 april 1969 werd dit orgel door de Gentse bisschop 

:f\1gi. Van Peteghem plechtig gewijd. Bij die gelegenheid werd een ten

loonstelling \'an de kerkschat van Waten·liet ingericht. 

f>e !leren uan Besefore tol 1-118 ~ In het tijdschrift Vlaamse Stam 

( jrg 11 nr. 1) hebben E. \Varlop en .1. J'vlaes nagegaan wie de heerlijk

heid Beselare in handen gehad heeft tol in het begin van de vijftiende 

eeuw. \'oor de l\1eetjeslandse lokaalhistorici is vooral het l weede hu is. 

dat leenhouder was van die heerlijkheid. van belang nl. de familie Hauweel. 

Leden van die familie waren immers tot in het begin van de achttiende 

eeuw heren van Aveschool. Bardelare en Lendonk. In die bijdrage wordt 

hun oorsprong en hun opneming in de adel behandeld. 

liet artikel is echter onvolledig wal lngelram lil Hamveel en zijn 

opvolgers betreft. In 1372 betaalt lngelram 111 40 pond verhefgeld voor 

zijn vier lenen te Kaprijke en te Lembeke (ARA-RI< nr. 1797). In 1399 

komen die lenen in handen van zijn broer l<oeland (AI<.A-l~R m. 1807). 

l~oeland 1-lall\veel sneuvelt in 1396 in de slag hq Nicopolis in Bulgarije 

<'11 laat rle erfenis over aan riP derrie broer l<.oegier (ARA-1\1( 11r. 1814). 

L.S. 

( ril de kronieken urm Sin/ Luureins ~ Pastoor Theodoor De Swaef 

rnaaki e I ijdens zijn verblijf te Sint-Laureins van I 887 lol 15 augustus 1898. 

dag van zijn onverwach I over! ijrlen. heel wal historische aan tekeningen 

c,ver (l1• parochie Sint I ,ameins die hij echter nooit publiceerde. Thans 

worden die nota's bewerkt voor het Vrije Î''lalrlegern door onderpastoor 

l~ol>erl Remaert orHier rle titPI t:Uil de kronieken van Sint Laureins». De 

eerste Lijrlra~en hrenge11 ons rlc· IH'schrijving va11 de I )orpslraal of BrievPrs· 



\Veg met de alelaar gebouwde huizen. Van elk huis worden de bewoners 

en de eigenaars meegedeeld in de negentiende en achttiende eeuw en 

soms wel van vroeger, en van sommige bewoners krijgen we zelfs een uil

gebreide stamboom. Ue kroniek van Sint Lameins wordt geïllustreerd met 

platlegronden en oude prentbarten van die gemeente. 

Dank ZiJ die publicatie worden de aantekeningen van pastoor De 

Swaef toegankelijk voor de huidige generatie heemkundigen en vooral 

voor de Sentenaren die in de reeks artikelen het Sint Laurdn~ van vorige 

ecuwen zullen terugvinden. 

L. S. 

Op hezoek bij de uoorziller uwz de 11. K. ucm f1el "\leeljesland Ie 

tuergem ~ In hel dagblad De Landwacht van donderdag 12 juni 1969 

verscheen een verslag \'an André De Ké over een gesprek met onze voor

zitter Achiel De Vos. In dil interview werd het opzet en het doel van 

een heemkundige kring aan de lezers van De Landwacht duidtlijk gemaakt. 

Ze vernamen ook iets over de historiek en de activiteiten van onze kring. 

Uit krantenartikel is een uitstekende propaganda om cle W(;l-king van het 

genoobchap hij een mimf'r publiek l)f'kencl te maken. 

L. S. 

Volkskunde en slerke uofksuer/wlen uil de sireek ___...J Op 25 maart 

1%9 evakeerde Alfons Ryserhove voor het Davidsfonds van iv1aldegem 

de tijd waarin de mensen nog VE'ftelden rond het haardvuur. Op een hoei~n

dc wijze verhaalde hiJ enkele straffe spookgeschiede111ssen uit de streek 

van Î'1alclegem en Knesselare. Over de 1-lellewagen, de zwarte l\ladam. 

rle spoken Osschaert. Slahhaerl en Prinne. Ze werden opnieuw Lot leven 

çeroepen om hun verschrikkingen en plagerijen uit le voeren. Ook be

schreef hij in dit verhand enkele rare «types» uil Knesselare. Nu is dit 

soort mensen uitgestorven, maar tol kort na de oorlog leefL\en er in elk 

dorp nog enkele eigenaardige mensen. waarover allerhande slerke verhalen 

de ronde deden. \Ve hopen dat Alfons Ryserhove eens de Lijd zal vinden 

vrn enkele van die volksverhalen te puhliceren in Appeltjes en zo iels 

van de vertelselschat van onze voorouders voor het nage5lacht te he-

warPn. 

L. S. 
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!let archief van de abdij van nrongen ~ Onlangs werd het archief 

van d<" voormalige Norbertijnenabdij van Drongen door de ctbdij van 

Crimhergen aan het rijksarchief te Gent in bruikleen ctfgestaan. Daardoor 

wordt dit rijk bronnenmateriaal gemakkelijk toegankelijk voor de lokal~ 
\ orsers. I )e abdij van Drongen bezat heel wal eigendommen in het l\leel

je~land zodat dit ook voor de Î'leetjeslandse heemkundigen goed nieuw~ 

i~ ! 
L. S. 

De 0 J /icialiteit van Gent ~ In de Handelingen van de Korünklijke 

~uidnederlandse l\laatschappij voor Taal- en Lelterkunde en Geschiedenis 

\·an 19()8 deel XXII ( p. 87-173) verscheen een uil voerige bijdrage van 

pastoor De Brouwer over de werking van de officialiteil van Gent in de 

l bde, 17de en 18de eeuwen. De verzamelde gegevens zijn in vier hoofd

stukken vel\verkt : de o\·ertreding van kuisheids- en huwelijks·wetgeving, de 

l··•ertrt>ding van de welten omtrent de geloofsbeleving, de moeilijkheden 

hij de geestelijkheid en tenslotte over diverse overtredingen. Dit artikel 

geeft ons een goed inzicht in de werking van de officialiteil en bovendien 

\·inden we t>r heel wal gegevens in verwerkt die hetrekking hebhen op voor

vallen in de parochies van het ]\ leetjesland. 

L. S. 

I )e mePsier van \,Y c.!en:fiel ~ In de reeks uitzendingen in het kader 

van Openhaar Kunstbezit in Vlaanderen hesprak J. Vervael op 14 april 

I 9(J9 voor de Vlaamse Televisie het hekende drieluik ~De Nood Gods» 

uit de kerk van Watervliet Rond dit schilderij bleven er ilOg heel wal 

problemen op le lossen. De kunsthistorici weten niets over de opdracht· 

gever noch over de schilder van het paneel. Vroeger dacht men dat 

Quinten Matsijs of .Jan Gossaert er de auteur van was en lot voor korl 

dacht men aan de meester van frankforl. maar op grond van schilder· 

kunstige verschillen heeft men clie veronderstellingen moeten laten varen. 

/'odat men de noodnaam. cle meester van Walen•lieL, in hel leven heeft 

~?errwpen. Als mogelijke hesteller kom! J-lieronymtts I ,nuwerijn, de stichter 

'lilJI \Vatervliet. in aanmr,rking, mnar ook clie hypotese kon niet door ar

rhieflekslen wnrrlen hr•vc~sligcl. 

L.S. 

I Juiuentor<'fiS in ()os/-Vloonderen - Oscar' Deprael, een Gentse 

rlu ivenl iel hebher heef I heel rle provirlf'ie Oosl-VI aand,•ren af gereisd om 

,Je nog hestaande ciiiÎ\'Cillorens op te sporPil en op rlr• gevoelige plaat va"l 

Ie l('~~en. I lel rr,sultaat van clie speurtocht wercl gepullliceerd door de 

1\•Jninklijke f)oJl(l van Ooslvlaamsc· Volksbnrligen in een hrochtir<' onder 
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de titel <d)uiventorens in Oost-Vlaanderen». UiL dit werkje blijkt dat het 

l'-leeljesland het grootst aantal autentieke duiventorens bezit : één te 

Kaprijke. één te Lembeke, één le R.onsele, één te l':omergem, drie te 

Bellem en twee te \Vippelgem. De duiventoren van het Drongengoed is 

een herbouwde toren en Ie Evergem treft men nog twee later gebouwde 

duivenketen aan. Ook te llansbeke en te Lovendegem slaat er nog een 

cfuivPntoren. maar de auteur rekent die heide gemeenten niet Lot het 

tvieeljesland l Dit boekje is een uilstekende bijdrage tol een der aspecten 

Hlll de landelijke houwkunst in \'laanderen. 

L. S. 

Archief ~ In het Vrije Maldegem publiceert Noel R_yheul onder de 

litd «Archief» wekelijks een groepsfoto van personen uit het f'.hldegemse. 

Die foto's zijn allen genomen in het begin van deze eeuw. i'1et mede

werking van oudere lezers worden dan alle afgebeelde persoLten geïdenti

ficeerd. Op die wijze krijgen we een mozaiek van het i'1aldegemse volks

leven van de periode 1900-1930. Alle vroegere bestaande verenigingen 

zoals sportclubs, zangmaatschappijen, vriendenkringen en dgl. komen één 

\oor één aan de heurl. De eerste reeks foto's vormt reeds ee11 mooie por

trelt eng alerij. 

L. S. 

l.anrl uon de \ Voestijne ~ De Vlaamse Vereniging voor familiekunde 

•: V.V.F.). Gouw Oost-Vlaanderen. publiceert thans al de Stalen van 

Goedf' van de zo voorname heerlijkheid van het Land van de \Voeslijne, 

die zich uitstrekte over Aalter. Knesselare. Lotenhulle, Ursel. Hellem. 

Beernem. Tiell, 1\uiselede, Zomergem. WaarschooL enz. 

Elke slaat wordt genealogisch ontleed : datum. naam van de over

ledene. van de overblijvende echtgenoot. met de namen en voornamen 

van hun ouders. vermelding van alle kinderen met opgave \'illl hun leeftijd. 

nnmen van de voogden en andere bijzonderheden. l-Iet wordt dus een 

echte goudmijn voor alle geschiedkundigen. genealogen en zoekers. I lel 

is een werk van M. i'larcel Smessaerl. mel inleiding van l\1. Alfons Ryser

hove, Inspekteur L. 0. Het verschijnt in twee delen en zal slechts gelrok

ken worden op 100 exemplaren. \\'ie het eerste deel wenst te unl\'angen. 

~elieve 140 fr te storten op postreL nr 38()6.13 van ~l \V. van J--lille, 

Casinoplein 24. Gent. !-let tweede deel. Legen dezelfde voorwaarden. is 

nungekoncligd voor einde januari 1970. 

\V. V. 1-I. 
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\' erdwenen heerliJke ho/steden te Aalter ,.......... De reeds ver gevorderde 

industrialisatie van Aalter en de dammee \'erband houdende uitbreiding 

'-·an cle urbanisate. zijn onvermijdelijk ook weerom niet geLeurd zonder 

schade voor de lokale heemkunde. Nadat reeds al de landbouwgroml 

,·an de gewezen heerlijkheid /er Lake bij het industrieterrein ingelijfd 

was, werd nu ook - herfst 1969 - het woonhuis. dat dateerde van 1700 

met de stallingen afgebroken. 

Het gewezen huis van plaisance, dat eens foncier was van de heer

lijkheid Ier \\'alle (vlak legenover de Rijkswachtkazerne) en dagtekende 

Yan het begin van de 17de ee4w, wordt eveneens dit jaar nog gesloopt. 

De afbraak is noodzakelijk om de Brugstraat (weg Eeklo-Tielt), die aan 

de rand van het industrieterrein ligt. le verbreden en van parkeerstroken 

te voorzien. Daarmee verdwijnt hier het oudste woonhuis van Aalter. 

De westelijke kouter uan Aalter zal eerlang als dusdanig ophouden 

l~ beslaan. Het projekt om hier 456 woningen (hoogbouw, eengezin.;;

woningen en huizen voor ouden van dagen) te bouwen is reeds zo ver 

gevorderd. dat weldra met de onteigening van gans deze < l'-1eulekouter» 

nl begonnen worden. Een fraai herenhuis met grote hof. dat met de we:.t

:tijde aan de kouter paalt en met de oostkant a.~n de Stationsstraat, wordt 

mede onteigend. Het Gemeentebestuur is van zins hier çen kultureel 

centrum op te richten en een parkje aan te leggen. (Andere groenzones 

worrlen trouwens voorzien in de onteigende kouter zelf). 

Zie : Appeltjes v. h. Meetjesl.. XVII. blz. 82 en XV. hlz. 252. Ook 

rle bijdrage van Luk Stockman in Appeltjes XIX. hlz. 12. 

A.V. 

1/o]stede Schoonberge - In «Appeltjes> XV, blz. 246, schreef ik 

dat er geen hofstede noch enig ander huis op het foncier van de heerlijk

heid Schoonberge stond en dat de thans bestaande hofstede slechts in 

1825 of 182() gebouwd werd. 

Deskundigen konden nochtans niet aar1vaar(len dat het woonhui;; 

~dechls uil fle gezegde jarPn zou dagtekenen. En inderdaad. dat huis is 

ouder. want cle hoeve Schoonbergh slaat geleken(! op de kabinetskaart 

van fle Ft~rraris, clîe tussen 1771 en 177<J verschenen is. Dit heeft mij 

aangezel fle znak eens nader te bekijken. 

liet woonhuis van de hofstede Schoonberge staal in hel kruispunt 

van de Schoonbergedreef met een andere flreef. Ten westen van de eerste 

clreef lag hel fonder van cle heerlijkheid Schoonlwrge en het lanrl ten 

oosten van die dreef lag onflf'r Woeste. I )e grens lussen cle twee heer

lijkhedPrl liep clwars door hct woonhuis. terwijl fle stallingen op Schoon-
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berge stonden en rte schuren op \Voeste (Zie rle kaart hij mijn bijdrage 

in gezegd deel van de «Appeltjes»). 

Karei-Filiep I'-1aelcamp, overleden in 1766, had de grond gekocht 

ten oosten van de dreef. doch zijn douairière liet de koopakte pas in oktoher 

l 768 registreren (Land van de Woeslijne, nr 390, foho 5). Daaruit kan 

men besluiten dat de hofstede slechts in 1769 of kort daarna gebouwd 

werd. In Land van de Woeslijne nr 253 steekt er een staal van het goed, 

nagel aten door .loseph Schoormerl. overleden in J 783 op het goed te 

Schoonberge en daarin ziel men dat de weduwe een tegoed heeft op de 

graaf !'vlaelcamp, wegens werken aan de stalling. Bijgevolg mnet de hof

o:tecle toen n~eds een zekere tijd bestaan hebben. 

Op de Franse kadastrale kaarten van 18 J 1 vormt de Schoonberge

dreef de scheiding tussen de sekt i es Q en R.. maar zij draagt geen nummer. 

De hoevegehouwen staan op geen van die heide kaarten. Ik vond het jaar

I a! 1827 op een van de st alf ingcn en dit is voor mij de aanleiding gf'wee;:t 

om te hesluiten dat gans de hofstede rond dat jaar gebouwd was. 

hrare humanum est I 

Art hur \' erhoustraete. 

Gcsclücdenisprijs Pro C'iuitale 1969 ~ In de geschiedeniswedstrijd 

Pro Civitate J 969. die voorbehouden was aan de lokale vorsers, werd onze 

voorzitter Achiel De Vos tol laureaat uilgeroepen met zijn studie owr 

de parochiale geschiedenis van Ertvelde-Kluizen tot äan het Ancien 

1\égime. 'Vv' e feliciteren onze \'oorzitter zeer hartelijk met die bekroning 

I )ie officiële erkenning van zijn waarde als lokale geschiedschrijver strekt 

~ans het genootschap tot eer. ~let is een welverdiende beloning voor 

25 jaar volgehouden vorserswerk. Wij wachten dan ook met spanning op 

,Je volledige publicatie van zijn geschiedenis van F:rtvelde-Kiuizen. waar

YRn het bekroonde hondschrift een onrtPrdePI vormt. 

L. S. 

Promotie ~ Ons rnedehestuursli(l en bibliotekaris, Alfons Ryser

hove. werd op 5 juli 1969 aangesteld lol Diocesaan Inspekteur L. 0. 

voor de schoolkantons Eeklo. Drongen en Deinze. Gans het I'-leetjesland 

Lehoorl hijgevolg tol zijn gebied. 

Ir, naam van het ganse besluur en van al onze leden feliciteren wij hem 

hit,rvoor van harte. Onder meer dan een oogpunt kan dit een yerrijkinQ' 

hetekenen voor de werking van ons Genootschap. 

A.D. V. 
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/fel Leen Ie Eeklo __.J De ontruiming van hel munitiedepot «Het 

Leen» door het leger. heeft voor gevolg dat een hosrijk domein va'l. 

100 ha op de grens der gemeen'en Eeklo, Waarschoot en Oostwinkel 

voor recreatiedoeleinden zou kunnen vrijkomen. 

De wakkere \'.\'.V. van Eeklo voert daarvoor sinds maanden een 

vinnige strijd. die op 6 december 1969 een hoogtepunt bereikte met een 

T each-in op het Stadhuis en de verspreiding van ~en speciaal gratis

,,ummer ,·an «De Eecloonaar» in alle Eeklose gezinnen. 

!lel Heemkundig Genootschap verklaart zich volledig solidair met 

rk \'.\'.\'. Eeklo in haar strijd om het behoud van «Het Leen». 

A.D. V. 

Sclri/derijeulenloonslel/ing Eeklo ~ Op 8 februari 1970 opent binnen 

het raam van de Culturele Veertiendaagse en met medewerking van ons 

Cenootschap. een lentoonstelling gewijd aan overleden Eeklo~e schilders. 

Een zeer omstandige catalogus, verlucht met een 60-tal foto's. v.:ordt ter 

beschikking gesteld van onze leden aan de prijs van 100 fr. Zij hoeven 

.hipn·oor sl<'chts de hiPringesloten kaar! terug te sturen. 

A. IJ. V. 

I\'ieuwe puh/iknlie. ~ Vcrdient de volle aandacht van al onze leden : 

/)" jur. P/1. uan I !i/Ie : I let I lof uwt Beroep PaT! Brussel en de reehl

/Jonken Uatt Oost- en Wesl- Vloa/l(leren onder het Frans B•·winrl ( 1800-

1811). Historisch verrassende feiten in hun waar daglicht geplaatst; heel 

wal blarlzijrlen gewijd aan de rechtbank van Eeklo. Ediliepapier. 

2'5 x 16 cm. circa 400 hlz., prijs : 400 fr. hij vóórintekening en vooruit

lwtaling vóór 1 mei 1 <J70 ; na verschijnen. per 15 juni 1970 : 500 fr. 

Uitgaven "Familia el Patria». llan<lzame ; Kredietbank Kortem ark. voor 

rek. 2244/10.727; of posln·k. 1223.C>4 van P.V.B.A Familia el Patria. 

llanrl;ram<~. 

A. R. 
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IN IJ OUD 

Heer R Arthur V PrhoustraeiP 

A DE VOS. - nii PPn huleliging 

A. RYSERIIOVE. - Arthur VPrhouslraetc, 75 jaar 

G. A. C. VAN VOOREN. - f)p toestand eb Staatse Kalholichn 

Pn de Middelburgse i'>1issie van 1737 lol 1804 

\\'. IIAJ1.1ERI.Y~CK. - E<>n roofovPrval LP EPklo in 1 79'i 

I. STOCKMAN. - De Rrieven van AaltPr . 

\V. VAN \\'1\ESnERGIIE. - !)" R<>giPm<>ntPring van de 

traditionele Brugse TextielamhachtPn in de 1 'iP pn I (}p cPuw 

1.. STOCKivJJ\N. - De \VatPring van fpkJo ( 1240 - t40G) 

Dr. r. ROGGIIÉ. - GPnl in de XIVc en elP X\'p PPUW 

\\'. VAN \\'AESBERGHE. - De lm•opring van dP ni<>UII'P T<>xliPinijvPrl1<'<l<'n 

lP Brugge en hun I<PglPm<'nlcring (Einde !Se · I óe PPU\1) 

\V. STEEGIIERS. - .lulius J)" llulsiNs 18'i7-1938 

Dr. P. HOGGIIf-:. - Ost<> rlc Saint Omer 

:"-1 RYCKAERT. -· I let Kulluurlandschap van Zonlf'rgPm in d" voorhijP <'PliW<'n 

geschetst door een brok loponymiP 

Dr. P. ROGGIIÉ. PiPier Anaslasius De Zull<>rP 

A. RYSERI lOVE. - R. TONDAT. - Oucl AssPn<>de 
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