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DE HANDBOEKEN 

\'AN DE F Ai'-IILIE DE NEVE 

TE ZOl\1ERGEM 

Het Heemkundig Genootschap van het ivleetjesland doet gewoonlijk 

niet aan tekst- of hronnenuitgave. Wanneer wij gemeend hebben ditmaal 

hierop een uitzondering te mogen maken, dan is het omdat de ontdekt~ 

notitieboeken ons zo zeldzaam en belangrijk genoeg voorkwamen. Wellicht 

vormen zij een unicum in gans het gewest. 

Het was eerwaarde Pater Cyriel. van het Minderbroedersklooster Ie 

Tielt. die ~ einde 1969 ,........, onze aandacht vestigde op deze bescheiden 

schriften, in het bezit van l\levrouw J. De Smet-Var.. de Weghe, Markt. 

te Zomergem. Dank zij zijn bemiddeling kregen wij ook inzage van deze 

bronnen en, nad<'rhand. toelating tot publikatie. 

Het gaat om niet minder dan drie onderscheiden « livres de raison>. 

uit de papieren van de familie De Neve, die verwant is aan genoemde 

l\levrouw De Smet. 

Het oudste handboek is een schriftje van 38 bladzijden, formaat 

16.5 x 19.5 cm. g'enaaid in een schamel kaftje van blauw behangsel

papier uit de periode omstreeks 1800. Het behandelt gebeurlenissen uil 

de jaren 1783 à 17CJ6. in de sirPek van Evergem en Gent. Deze werden 

opgetekend. zoals blijkt uil rtf' eindregels vnn cle tek~t. door .loannes

Baptist Dossche. <wonnencle in zijn Leven lot Evergem ten Dorpe~. Het 

hoekje draagt geen titel Pn was rt~eds in 17CJ6 cCompeterende aen pieter 

de Neve, wonnendc- tol Som<'rgem>. Volgens cle aanhef was het opge

~tdd c:Tot een Eeuwige memorie>. I )it schrift werd ~ 1•n clit is zeer 

uilzonderlijk ! ,........, versierel mr·l een lierllal pentekeningen. wanronfiN zelfs 

een paar gekleu.rde. rlic rnf'rkwaarclig rnoJ,!cn genm·rncl worr!Pn l'n clic Wij 

clan ook hierl>ij afdrukken. 

In 18(>2 heeft elf' owlt• HNmHrlus I)(' Neve, zoon van gezegde Pieter 

( = Petrus-Livinlls). rJ,. tekst van rlit eerste hamlbcwk helemnal overge

schrcvt~n. zondc·r c·r een wonrel ann te wijzigen Pn zonclf'r cle schetsen na 

te tekenen : dc·ze kopij WPTrl aan het oriJ,!inet·l tol'aevoc·gd en is 111 f'Cil 

v,.,.j clllicl•·lijkt•r schrift aestelrl. 



Hel tweede dokument telt 48 bladzijden, waarvan de laatste twintig 

onbeschreven, formaat 10 x 15,5 cm : hel is een onooglijk horkje, zonder 

illuslmlies, met dichtbeschreven blaadjes : het heval de biografie van 

Joannes-Baptisla De Neve, zoon van Pelrus-Livinu~ Pil broer van Ber

narclus. Joannes-Baplistn overleed te Cent de 21 april 1852. Zijn levens

beschrijving is van de hand van zijn broer Bernnrdus en moet klaarhlijkeml 

zeer kor! na zijn overlijden neergepend zijn. dus in 1852 of '33. Dil schriftje 

is gewikkeld in een gevouwen. gele kaft. afkomstig van een omslag van 

een oud schoolschrift uil de GemPenteschool van Zomf'rgem. tial eenmaal 

toebehoorde aan Emilius-.Justinus De Neve. zoon van Bernarclus uit zijn 

tweede huwelijk. Die knaap, geboren de 26 juni 1849. begon school te 

lopen hij 1'1eesler Ed. De Vogelaere. te 7.omergern. de 3 okloh<>r 183). 

liet derde dokument draagt voor titel : «Hanclboeksken va11 B. De 

Neve. Voorgevallene tol Zomergem sedert 1820». Het is een 3 cm dik 

groen handje, formaat 9.5 x 15.5 cm. dat oorspronkelijk 302 genummerde 

hladzijclen hevalle.Na hel eerste blad werden 14 (ongenummerde I) blad

zijden uitgesneden. Verder ontbreken nog de pagina·~ 41-46, 149-152. 

251-252 en 261-268 : deze zijn wèl beschreven ~weest en werden blijk

haar later weggenomen. volgens de nagebleven sporen. voorzeker omdat 

zij àl te persoonlijke of voor iemand kompromiterencle inschrijvingen he

helsden. 

Alle notities in dit schrift zijn van de hnnd van Bernarclus De New, 

uit Zomergem. op het slot na. De eerste aantekening dateert van 

10 februari 1820 en de laatste van 7 oktober 1865, zijn sterfdag. Deze 

allerlaalsle is ongetvvijfeld van zijn lwecdp \Touw en vermt·ldt -- vrij 

aniwwogen ......- zijn over! ijrlen. De inschrijvingen zijn nlle gedateerd. doch 

slaan veelal kriskras door elkaar. soms wel ielwal per rubriek. Er komm 

ook enkele lolaal onlwlangrijke zaken en zelfs bijna letterlijke herhalingen 

in voor. Waar wij voor de eerste lwee doktunenten nlles in dezelfde volg

orde ovemnmen. met aanduiding vnn de nummers f!t'r bladzijden Prhij. 

hlePk dit hier lolaal onmogelijk. Uit dil lnntsle hnndhof'k hebben wij dan 

maar nlfe3 geschift wal eni~szins hrnikhaar leek Pn dil nnuwkeurig 

chronolo~isch gerangschikt. Doch allijrl hehhen wij het ook hier hij de 

lelterlijke tekst gehoudm. in de oorspronkelijke spelling. nl moesten Wij 

soms rle puncltwl ie een weinig VPrhel ert'n. om de leeshnarheitl Ie \'<'i

hogen. 

\\'ij noemden hel gehPPI van de flric werkjes nanr de .:familie f),, 

Neve le Zomergem». omdat de vncler ~ Pelms-Livinus ~ nldaar gehort'n 

wPrd Pn stierf. l'erwijl ook zijn heide zonen onnfsclwicldijk md clt>7t' 

gemeen Ie vPrbonden hiPven ( dP t'ne zelfs als hurgcmt'<·siN) 1'11 hf'l he

lnngrijkste gedeelte van elP nolilit's aan 7omergcm t'n omgcYing g<'Wijd is. 
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\\'ij gebruikten de betiteling .. Handbot>k'ern. omdat Bernardus De Neve 

zelf zijn schrift. - het laatste en het lijvigste van de drie . .........- een «hand

büt•ksken> heeft genoemd. 

De aantekeningen uit de drie onderschPiclen dokumenten bestrijken 

dus de periode 1783-1865 ; zelfs de laatste inschrijving is reeds méér dan 

een eeuw oud. De notities lopen ow'r een tijdperk van ruim tachtig jaar 

dat tamelijk bewogen was en waarin er veel gebeurd is. ook op het politieke 

dak : Oostenrijkse tijd. Brabantse omwenteling. f' ranse tijd. Verenigde 

0Jederlanden. Belgische omwenteling. Onafhankelijk tijdperk. 

\Vat in de officiële bronnen. met een bepaald doel opgesteld. maar 

al te vaak ontbreekt. \'inden wij hier meermaals treffend \Veergegeven : de 

indrukken van de gewone volksmens. beschouwingen van de landslieden 

op politiek. godsdienstig en financiëel terrein. reacties en bespiegelingen 

van burger Pn dorpeling tegenover de gebeurtenissen. heet van de naald 

genoteerd. soms wel eens naïef. maar toch steeds vrijmoedig en eerlijk 

uitgedrukt. Heel wat pittige en vertrouwelijke details. andPrs nooit opge

tekend. komen hier aan bod. 

Burgemeester Bernarclus De Neve was daarenboven een vrij ontwik

keld man. die belang stelde in aardrijkskunde en geschiedenis. Dil merken 

wij duidelijk op in zijn reisverhaal betreffend de ballingschap van zijn 

broer. anno 1830. en in zijn geschiedkundige nota's over ZomergPm, ook 

in \Toegere tijden. I-lij moet zelf enkelP opzoekingen gedaan hebben. terwijl 

wij van hem weten dat hij ook heel wat stambomen heeft opgemaakt. 

Interessant in het oudste schriftje zijn onder meer : de pentekenin~n. 

vooral die van de brand van de kerk Ie Evergem in 1783; de veroverinq 

van Gent door de rebellen. met de moord op een Oostenrijks officier; de 

opslanel van dt> landsliec!Pn in het Oudenaardse : de houding van de 

geestelijkheid. bv. van de Evergemse pastoor ; de eerste rechtspraak van de 

Fransen te Gent. in 179ó. enz ... 

liet tweede dokument. dat in de eerste plaats een merkwaardige 

reislwschrijving bevat. typeert toch ook zeer gewei cle stemming van de 

.- Hr-lgischc·> hmgerij legefHJvc·r het I lollarHls lwwincl. V('rhaah het ontstaan 

van de !Jiarlt~n <Den \' arlerlanclPr >. ·d .<· \al hol ique cl es Puys-has> en 

later rlr· c-.lournal cles flamlr<'S>, maar ook clr· ieuwljnrcn en stttclielijcl van 

.loanrws-Bapti~ta r )<· Nf'Vf•, onclt·r hel srhrikllf'wiml ('fl getlttrc·ncle elP 

mocilijkhc:clen lussen Napolc•on Honapurle er1 l'1onst•igneur elf' Rrodie 

!Jis~rhop van Gerll. Verclt·r worclen zijn lerttaket•r in Bl'lgii: t>Jl zijn freslclijk 

or,thaal te Zorrwraern in JA)O hier go,·<l llf'schrr·vr•n. 

Een massa in I Prt·ssanle j.!<~a•·VPfiS korrwn voor in hel cl(·rde hnnclhoek 

in v,.rlHsrlcl rrwl het volksl,·v<·n I<! Zom,.ra<·rn. cl•· ornwcnt..lina van 18'10, 

,J,. Vl·rki('l'irtgc·n. cl,. cloorlorhl Vilfl I ,t•opolcl I I!• flwkc·. clc hnnj.!rr~r.oocls-
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l lur~ <' mf'< '> it ·r n!'rn~ rrlu .- I )p :'\ ('\'(' ('() zijn [\\' !'Nk t•c hlg C' n O[(', 

.ltdi itrlit l'r~ n Ct,cil ll nnp lblrwl. in I -<(J) 

Foto'.- N. SchoffN> . G <'n l. 

jaren IR-1'1 -· 18. de plclal ;;c lijke :,!ee;; le lij kh e id . ck klokken l'l1 r[ ,. J,l'nwubelin g 

,·a n clt· kr rk . cl l' oor;; Jmmg \'illl hel kloosler . « primtl :''> lar linus , leynerl. 

dr rn slorij c·n nog ,·rt· l meer . Ttl >>cn d e fnm ili a ll' hijznndPrhrden duiken 

oo k lij sten op VHi l ril' lwl' illin gen der fnmi li e D e Nt '\'t' . nwt OJ1[lan· van 

\'PN·hil lt· IJd t· pl <l il lsnarn en. 7rcr nwnsr lijk . \'iw k oJti roPn':lcl . is clc be
srhrij,·in g \'il /1 clt· rinoe i clt•r jnnge . ee r;; le erht ge nole ,. ,,n Bemnrrltt:- D t· 

Ncv<' in 1 38. 

TCil slnll e 11 ng enk el<' pcrsnnr~liH : 

I Jelru s - l ~h · inu :; [) <' Nt'\'t'. hezillcr \ ' i lll hel ,) ttd , lc halll lboi:'k. werd 

gchorc·n te ?:omcrgem cl <' 2 il pril 1:--J'J (hoek -; , fol. 5">-1) . uil een hon k

,·ast c:1 zee r \\'e lste ll,·ml hot•n•nges lar hl . clnl in d t• loo1) cl,· r tijd en ,·cel 

prit·s lers. kl nos tcr li11 gen t·n lwgijn lj es hee ft l-!e lt' \'t•r d . I lij wa,; een zoon ,·an 

.lon lt l1t':i en van i' I aria -i' lagda lt•nn \ Vill enH. uil ?:onwrgem. Bij zijn 

hu welijk md .loa nn a-i' la ri a \ ' ereerken (" \ V t)mkl gem l ï -10 t, n 'I' 7onwrgem 

18 december I ) -1. 8'3 jaar oud) vc ·s ligcl c h ij z ich te l::vNgcm . alwnflf ook 

7ijn kindt ·ren gehorc·n werclt'll . Op 1-1 r chruilri I ïC)') \'Crhu isct t' hij met zijn 

gezin INti !.( \'il n f,·,•rgcm ll ililr / nnwr!.,!C /11 , alwililr hij in 181!i woon Ir nl;; 



<particulieren op het Lindekern en overleed de 26 oktober 1824. 79 1/2 jaar 

oud . 

.loannes-Baptista De New. zijn zoon. professor te Tielt. uilgever van 

nieuwsbladen te Gent en balling in 1830, was geboren te Evergem de 

21 november 1778 en stierf ongehuwd te Gent de 21 april 1852. 

Bernardus De Neve. een jongere zoon van Petms-Livinus en hijge 

volg een broer van .loannes-Baptista. is de auteur van het tweede en derde 

handboek. !--lij leefde als rentenier en was burgemeester van Zomergem van 

1830 lot 1837; hij stond bekend als katholiek, conservatie! en zeer Bel. 

gicistisch. Geboren te Evergem de 3 april 1785. is hij overleden te Zomer

gem de 7 oktober 1865, 80 jaar oud. \\'ij bezitten van hem een mooie 

foto, genomen door Nestor Schaff.ers. te Gent, in 1863. 

Bemardus Oe Neve huwde tweemaal : I ) de 7 januari 1833. in de 

kerk van Zomergem. met Paulina-Ghislena De Vriend!, dochter van de 

plaatselijke notaris ; 2) de 16 februari 1843. in de St-.lacobskerk le Gent. 

met .luliana-Franscisca Hooghstoel, geboren te Gent de 8 juli 1808. dochter 

van Joseph-Aibert en van Catharina Seghers, brouwers en stokers op de 

Brabantdam te Gent. Er waren kinderen uit beide huwelijken. 

De Potter en Broeckaert hebben in 1870 het derde handboek gezien 

en gebruikt. Üp blz. ·12 van hun (Geschiedenis van l':omergem>. waar 

gehandeld wordt owr de stichting van het klooster, spreken zij over een 

<I'-lemorieboekske. handschriftelijke kroniek. aan de familie Oe Neve. le 

Zomergem. toebehoorende>. En dat beide gebroeders. .loannes-Baptista 

en Boernardus Oe Neve. in hun tijd werkelijk figuren geweest zijn voor hun 

omgeving wordt bewezen door een paar strofen uit het lied <Meetjesland> 

van Pastoor Duvillers. nlen wijdvermaarden en hooggeleerden I'-1eester 

Lieven>. in zijn almanak van 1862 : 

<Dat staat al lang geschrevPn 

Ja. 'k wil. maar wat ik zingen kan 

Den dichter Struivelcl. meester .Jan. 

En uwe twee J) E N E V E N. 

En Ledeganrk. Pn nog al meer. 

Bezongen uwen lof weleer. 

Dus kom ik vec•l te late : 

Wat kan ik zingen t'uwcr eer. 

Dat gij niet hoort np slmle 7 ... 
,.._.. n :'Vl~·et jeslnncl. o SomPrghcm ! 
Ik zeg hc>t hiPT m1·l krarht Pil klem 

Ik zal 11 nooit vi'Tgelc>tl. 

Maar peis! rlan nok al PNlS op hem 

I )jpn I! ij ~11'1 ,, kincl gPWC'I c>n). 

Alf. I~YSERllOVE. 

C) 



EERSTE HANDBOEK 

Compe/erencle aen pieler cle Neve wonnencle tol Somergem 1796 f' 
T o/ een Eeuwige memorie. 

Berninden Lezer. ik schrijver dezer zal UI. ten deele verhaelen de 

droevige onlwentclynge ende oproeren die wij hier onderstaen hebben 

in onze ooslenrijksche Nederlanden ende provincien van Vlaend'ren. 

brahand en henegauw, ten jaere 1788 en 1789 en 1790 en 1792 en 

1793, dat er geschiet en voorgevallen is hel gonne waerachtig is: 

doorleest desen boek gijhe zult bevinden wal haed endr nijd den 

Eenen mensch tot den anderen geelregen heeft. want dat den Eenen 

den anderen in Eenen druppel waeler haed kannen versrnaoren het 

was zeker dat hij daerloe geenen hackier en zond gebezigt hebben. 

Voor Eerst hebhen wij hier moelen onderstaen Een revolte die ge

duenord heeft derlhien rnaenden Jank, maer Godt loonder van alle 

goed en straffer van alle qwaed en heeft hun hel geluk niet verleend 

van !ank te regeren ; en ten tweeden van de Fransche Natie : en len 

derden nog Eens van de fransche Republieke, het gonn~ gijlie hier 

achter zult beschreven vinden, 

2 waerdoor ons Belschysche Riomme geheel geschonden is, ja zoo ver

re dat zij noeijd haeren glans meer v,·eder en zal krijgen gelyk als 

vooren ; en de Lelie Blom die haeren glans door geheel de weireld 

spreijde is nu zoodaenig onder den voel gelrampeld dat zij op geende,· 

maniere de zelfste meer en gelijkt. Den 25 october 1789 is het fort 

Lillo aen de palriolische troepen bij Capiltelaetie overgegaen en het 

fort Liefkenshock is van dezelfste ook verovert en den 26 dito heeft 

den generael van der !'-1eirsch de Keijzerlijke troepen tot turnhoud 

geslaegen en drij stukken kanon verovert; den zesdpn Nowmber 1789 

trokken Eenige brabandsche palrialten de Schelde over en vielen in 

het land van Waes in het dorp Lokkeren en in de stede Sintc 

Nicolaeijs, zij zijn daer gebleven lot den helfsten november. 

Gene!, Den 13 november 1789 is ieds wonders aen dese stad voor

gevallen; smorgens onlrend den zevm uren hebben de patrioltsche 

troepen hun aen dese stad laeten vinden 

3 aen de !'-1uijclepoorle en aen de Brugsche poorle, den schildwacht 

van de Keyzerlijke hun ziende heeft sigenael aen cl<~ wacht gege\'t'n. 

de wacht hun aenslond veirdig Maekende hehhen de patriolen tot 

drymael toe doen cleynsen maer door het geweld van de bor~rs rtie 

de poorle opendeden hebhen de soldnf'len genoodzaekt gewPest de 

vlucht te nemen naer het Casled en de C'azeirenen. De palrioten 
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/ _ 
<De Ca'f•Jrnen l<' Genl> . te k<'ning midd(' n de t c l ~ t . 

hillrw<'l! <Ie ' ' i<'nl r• bladzij<lc ,.iln hd Ecr>lC' llanrll.ork. 

;. 

Foto I. \l ,d ckC'. St- l.aurr in ' 

door dP poorte gekomen zijnde hebben nog flenige gevonden die 

geqw ls waeren. dees so ldaelen biddende en smeekend e om hun 

IPven te behou d n ; maer de rebell en a ls vPrwoet zijnd hebben die 

mPn. chen dP dood doen stervC'n , hel gollfre geen krij gs gebruijk en is: 

vandaN zijn de rebell e rr geloopen naer Ie vcl lstmele maer op de 

vri jdagm ei rl ziende Eencn kapit ijn mC' t acme D izerdeyn . zij heb

ben dPzf'n men eh va lgcno m(·n . di ën men eh bidd ende om zijn 

leven te b houd rr. maer het wa s vru chteloos . zij hebben h em de 

dood doen sterven ·n b r ofd van zijn juwel n en op slac rr lrarnpeler. 

n dan . r·n g liJk op Een beestc . 

4 /:ij in de v ldslnwt korn nel!' , slonel h el garni7oC'n gepos teerd ae rr 

d Rr· oll r· len. hc·bb n vu r op malkandrcn , ma er de I< bell rend 

J,org r~ va n nel viclr·n a ll mnr·l m<> t de fl• lrlol n , z oda ni g dal. de 

mil il ei rP g cl wong ·n waer 11 naPr • inl Pi lcr in d ' 

vluchtten : rlr· sn lrlad c>n zi nel da l clc bor1-1 rij hun I I g n vi len 

hr·hh '11 E nigc· horg r. door! g ~c h o l rn. nm da t rlr patriot n ge n 

pardon Prr gnr·vrn. Pil wrPvr·n rlr• oo . l rnrqk~rlw ook !:!" .n pardon , nl cli c 

'l ij krijg n knnrlr·n cl nl n 7lj. 
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Maer den 15sten s'zondags 'smorgens zijnder ter hulp gekomen on

trend hondert vijflig dragonders en voelvolk van de Bendersche langs 

de mnijde poorte in de stad Gend en hebhen op de prochic van 

HelikNsl zoociaenig gevochten en geplunterd. doch niet konnende 

weerhouden zijn zij vertraken naar Derrimonde; en den 16 zijn de 

Cazeirenen overgegeven en de Krijgsgevangenen zijn gedaen in de 

Kloosters ook hij hunne 

5 veijanden. Eenige daegen daernaer zijn zij gedaen in den blouwen 

Leute en in stinkende Kotten gesleken, Eten krijgende te veel om le 

sterven en te letter om te leven ; en den 17s!en hebben de Rebellen 

hel Kassteel verovert na er dat de solciaeten de v! ucht haeden genomen, 

want hij gebrek van poer en hallen moesten zij de ,.Jucht nemer.; en 

alzoo hebhen de Rebellen Gend de Rebelleerende ~tad verhowrt. 

Den 12slen December waeren Keijzerlijke soldaeten genoodzaekt 

nner verscheyde bloedige gevechten de stad Bmssel te verlae!en ; in 

den nacht tusschen den 12 en den 13 dito hebhen de Keij7erhjke 

troepen de stad Mechelen ver! a eten en dP vlucht 1tenomen : den 

13slen dito heeft den generani Van der Meirsch d" stad Love:1 ver

overt, en den 17 dito is het Rehelsch Leger binnen Naemen getrokken 

naerdat de oostenrijksche de stad !·weden verlaeten, van daer zijn 

de patriolen gelrokken naer Limhorg en die omliggende steden. 

6 l\1aer Godt Loonder van alle goed en ~traffer van alle qwaed en 

heeft niet kannen verdraegen den hae! ende nijd. hij heeft de 

Oostenrijksche de Couragie en den moed verleend om de patrioten 

in schrik en vreeze te jaegen en te niet te hringen. Eender gelijk 

vers!roijde schaepen. in de l\laeml December 1790 en alzoo zijn d,. 

Ooslenrijksche troepen weder in rleze provinden gekomen. 

Den 29 l\1aerle 1790 heeft het Casteel van aniwerpen zig aen de 

pa!riotsche met Capiltilatie overgegeven en or1trencl duijzent mannen 

zijnctPr Krijgsgevangenen genomen : zij hebhen ctaPr gevonden 80 

me!aelen stukken Kanon. vier melnelen ohi!zen. 28 Inorlierf'n en 

honderf ijzerP mortieren en Een overgroote menigte van Krijgslwhopf

len, waer op de weirele geschat was op nchl à negen milloenen. 

7 Amgaende rle vern•ijlsels die de polriolen rlPn KeyZl'l Josephm cle 

2rlen Roomsch Keijzer hebhen nengeclaen ten tijde vnn hunne RegP

rijnge, W nnl in diën tijd was den 1\:pijzer ziek gewordPil rlaer hij op 

het leste van gestorven is ; ctP geestelijke ctie ctPsPn oprc>t>r markten 

die kondigen de mPnschen aPn dat het \'oor 't geloo\'f' wa ... t'n clat 

alle menschen hun LPven moesten wnegen voor het gploow-. dut 

de(.!enP die Keijzers gezind waeren gPPil ?LI!:'IighPijrl ,·oor en was. "11 

dat de huyzen daer Keijzt>rsgezinrlP woondPn me!l mot-sten ,chouw('n 
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til ' (Yt 

<l-Iet Casteel van ntwerpen >. teken in g midden de teks t . 

halfweg de zesde bladzijde van he t Eerste llan d hock. 

Fol.:J .J. V a lckc. l-La ur\' in>. 

gelijk de pe le. jac de gee Lelijke die ze ijd en nog wel in hel publi ek 

op den toel der wa erh ei jd in hel huijs God ls a ls den 1\.cijzer ver

domt was. jae zoo verre al dat hij op difrente schilderij en uijlge chil 

derl stond al daL den Duijvel Lu c , fi er ond er zijn Ledan e was ge

reed om hem met lijf en zie l om hem in de hell e le slep n. 

8 Aenga nde d n Oroc·vigcn oproPr die ge hi el is in h el land van 

A elst on lr nd Audenaerd e in ljae r 17d negenlig, in de rna end jun ius 

Twee Bo ren gena md .Jacobu JansPns en .Jacobu s de Kl nin g. 2ij 

haed •n in h l sli ll Vo ll: g werft om legen de palriolen c·n d 'hand le 

gaen ; de Vol! nl<"irP palri van aud na rd dil v •r laen hebb ndc 

7ijn daPr naertoe g komc!n, ma<>r h l wns vru c hLe l oo~. zij m t' l n 

wijk n t•n w d rom mwr cl . I ad k ren. mac·r zij chr even ::ten lond 

om hulp r.aer d ,.. Lad end . de· vo ll r·n l 1rc van g nel zi jn dacr ok 

na ·r lo g ga n. rnac·r de· pa triot n konwndc· op h l d rp q nn em d 

Ald rh <'i) llg ·n lc·r 7.wa lll w n dnc•r cl lnnds liecl n v ·rg, •rl wn cren . 

h -1 h ·n zij vu r op ma ll c·bndc·ren g 'j:WV n. ma r d r h l g br 1: vun 

po r l' n bnll c·n h,.bh n d land I; • I ·n g n dz<H'kl ~ " r i d • vlucht 

l n m n, wa rvan N va n d <:' land I; dl:'n 
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1J c/ ,·l'n ·lil c gl! \ëlll gc ll zijn g<' IHllll l' ll l' l l ,.,.j, . hu, , \'uPr dt en lijd moelen 

,·lurht ig m<H'kt'll . ('11 ''~ JI' <l ic ht lll 1,. ,.,.,1 IIHll' l ell m ts'' ''l hebben. \\'acr

v<~ n •.·r d r ij lo l / \tlci <' ll i ll'rr l, • 11111 llpgchH tH.!C i t <' 11 :\\'cc l ol < ·_~ end op d e 

1\oor<' l ll l' irl : h <' l \\'il ,; 1111("1/l nw: g; 111,;ch konlro tw . w ant haccl cn de 
pulri o l t' ll h111 1 l1 c l 1\ elw ll ,·n ·IJ nt el vooren :.!C[:!<wn .. b n,C II:< en 1\ontn g 

c· n lw<·clct t het 11 iel n ll crgt•d ;H'tt. 

r11 \'i ll l <i ill'l' /.ijl l di t• d ood <• l i i" IWt 'llll ' ll \ ' t'!" [l" d ll ~ j> (ll\' CI'< l !HIC!' ~ l euk 
,; l ed ,· g; ,lge. 1 -~ < ' l t ha l f 11 1' <' h 1t ylt' tt t i,, ~ to d Cctt d : ?ij lwhben da,·r 

F cn igc \\'eken gch il ttgcn l o l tb t d t• itl\\'<liH\er,; d,·p <l il ttk niet. m eer 

<'11 ko ncl <' tt \' l' r<lrn egm . lw hl >ctt zij hij nn chl c d e l i h ncmcn afgcdnt•n 

l 'l l i l l cl <· ill 'rt l t• l>q! l'il l' \ 'C /1. 

10 In ' t jil<' l' l ï'JO in cl c ll lii <' lld t·tt .1111 1i u ,; <' 11 .lu lq kondigt' lt d,· pr it',;l c r' 

d e !il ncl ,; l icd ctt om ci <•tt 1-:t•cl \'illl :.!<'ll'<l ll\\ l:.!h eijd ll' g<w n i' \\'<' 11<' 11 \"\1<>1' 

cl ,. St;ll'll' ll \'l<lt \ ' h <' tHin, ·tt . l ,,d ,·r t•t •tJ pi i., l <> r , li <' lllnl':it't•rd ig<' liP mt"l 
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zijn prochiaen met alle plechtegheijd om hunnen Eed voor het geloovc 

te gaen doen, maer de Landslieden wel wetende dat het meer voor 

het geld als ,·oor het geloove was wisten het altemael wel hoe en op 

wat maniere dat het zoude gekomen hebben. Want op de prochic 

van En'rgem gink den pastor op den Nieuwjaerdag in den predikstoel 

op om te prediken en zeijde publiek voor al zijn prochieaenen : 

Zouden wij niet Eenen schoonen heere geweest hebben met 700 Gul

dekens die den Keijzer ons wilde peijlen ? In t' plaets van wijn le 

drijnken, wij zouden wel mogen waeter drijnken ; \ Vaer uijl te be

merken was dat zij wel den oorlog voerden \'Oor 

11 t' ge loon'. ~ laer nochtans en mochten de Keijzersgezinde niet spreken 

of zij waeren in perykel van in t' kot gesteken te woorden en opge

hangen le woorden, want het was het Eerste spreekwoord dat zij 

zeijden : Zwijgd. vervloekte vijge of wij zullen u ophangen brJ 

d'andere ! 

]\ laer dat leutig was. de patriolen plan!en wijslaeken met Een vier

kante vleggc op, geluwe van Couleur. en r:len Eenen kont van de 

vlegge onse Lieve Vrouwenbeeld en den anderen kant Eenen Leuw 

met het zweirel in den pool. en onder den Lcuw dt:ze woorden 

VREY-OF-0000 

eTJ hoven op den staek Eenen ronden hoed met Eenen hoogen koop 

gemaekt. maer deze woorcle'l. stonden gansch kontrarie gelijk het 

gebleken is; zij moesten slaen VRIJ OF LOOPEN 't Geloove dat 

liep deure en t'geld bleef hier. 

13 In het jaer 1791 hebhen de lanrlsliedPn ook vrijslaeken gaen planten 

op difrenle dorpen als op Waerschool Sleijdinge Eetvelde en nog 

vele andere plaelsen. maer clie wat~rPn op Een andere maniere ge

maekt. Eerst vooral gemetst Eenen blouwen stoel in 't vierkant en 

Eenen hnogen slaek rlaN in. hoven op rlie(;r, slaek de wat·pPP van 

7ijne l\1ajesteijrt rlt·n Keijz,.r. ~enac·mrl rlen Awnrl in rlen Eenen poot 

den hoT van de weir,.Jd er1 in clPrJ anrleri'IJ pool hel zweircl. t·n ge

heel in hel Eersic slonciPn alle narhletJ schilrlwachten van de Lnnrls

lir!dl·n hij rm Ie wa1·ken van \'ft•t•zt· of rial rlc palriolschczinllc rlt•n 

sl<lf'k ornvc!m· zoudt·ll f,(f'lrokkcn lwl,l,etJ. 

14 (Op l~lz. 1,1 wil een owlllirlclijk krlips1·l rit! vrijheidsboom vun de lunds

li<~rlcn. 179 I. uiLlw,·lrlt•rJ. I lel is waarddoos voor foto of tekening). 

Ir; In l.'jner 1792 rlen lwadfslcn nnvemlwr zijn elP Franschc Nnlion hiN 

in ,1,. slarl c,.,)l[ gckorrwn. WHIJI rl·· l)(lfl-(!'fij ,,j(' snarkli'Tl nog Eens ui 

15 
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l:: t·n \' rij >ln<' ck ' ' " ' " " Pnlriol<'n . > \ 'Nkl <' inde nflw<' lding 

\'(111 de ~ekll'urdt· l ek l' nin~ op hln<lziid<' 12 ,·nn hei J::""ll' l landboek. 

l:olo J. \ ',,lckc. t-Laureins . 

na l' r vera nd criJJ ge en zoo go u\\'C a ls d a t de fr ansche hunnen intred e 

binn en Cend hebhen gecln en . zoo hebben zij anstonds alle R echten 

a fgescha ft en a ll e ga lgen verni e ti gd . en aenslonds zonden zij hun 

pla caelen uijl a ls da l a ll e menschen moe ten d e fransche Concaerde 

draegen mel drij ver che ijde Catdeuren : rood blouwel en wil ; en 

a ll e buijlen W ellen wi erden a fgeze t m voor a ll e W elhuyzen wierden 

vrijboamen ge pl ant : en booven op die boomen wi erel Een rood c 

mut se gezel en nwt l~ en o p~c h rif't md d eze woord en : 

Libert é , aegalilé . 

Z ij zijn hi er Gebleven lo l op d en croed,,n Vrijdag in t 'jaer 1793, dan 

zijn d e Oos lenrijksche wed erom in de slad Cend gekom n , s' voor 

middag onllrend d en elf m en . Schoon d nl hel cro<'rl f' n \ ' rijd a~ was. 

nochlan luijd en a ll e dl' kl okcJJ va n d ' sta 1. 



• Een V n jboom \'il n d" h a nschPn >. mC'l ,1<' vrP< j,.,dui f. 

\ ',·rkiPindP afbe,.ldin(! vun rlc- tckf'n lnC op blad7ijde I I! 'illl het L::<'r> l<· l l<nl< II HH 'L 

l:olu .1. \ ',,j, l ,. S t-l .a m<' lll> . 

17 E 11 gedu erenJ e hel j<H'r 17(F hehbe11 J ,. ( )os lenlijksc hc l)l'z fl \'nn de 
land en genomen ; in d !l jaer h ·bb •n zij Vl'rh uvc rl van dt• rrcllbc lw 

2 

ali e de e vo lgend r> sl JPII , l wel n : Fae len ijn ,[ a ·r zij op gcbom

l r~ rd eerl hebben on lr·n d de Z ('S w •ken . da 'l!' ll end e llilchl ell zond ~ r 
oph ud en . a l da l ,, ,. w ijni ~ hu yzpn t•nd c· K rk en ~C' h cr·l r-c hl e,· 11 

7ijn , o11d \ Kinoy , Lünd erc·s i 11 hoon d al er hulplrot• p n ~C I HI ~· g 

g komc·n wa r n vund • er niwl Mogcnlh ·d l:'n le w el n E ngv is ht ·, 

ll ann ov r. hl' . ll oll andvrs. I ru sr·nsc h · P il • e h< l:ch om dt• Fr 111 ~ Iw 
I · d ·mp n , ma r h ' l was vru chL·Ioos. zoo clrtl mL' II l ' 11 llil ' slC' Jl hij 

kond c· R k ·r n ol dol ·r lol o11d ·rsiHJid va n J ,·n K Zl'r [.!C' koml' ll 

w r •n onlr{· nd (lt- vi •r il vijfh oncl<·rl duljz<·nl mnnn ' '' · lnch door het 

g w lel vn11 dr fr an h1• cl oord i clol f.1 het·l h ·L riJk lo< p 'S J and l' g -

11 0 d-

17 



18 zaekt geweest elk naer zijn Rijk te vluchten en den 1\eijzer heeft 

genoodzaekL geweest de Fransche Nalie hier in deze provincien ~e 

Jacten komen en naer duijtsland met zijn troepen Le trekken. Want 

de fransche die waeren zoo opslinael!g alsdat zij onder niemand en 

willen gehoorzaem zijn, zelfs onder pouws, bischop, geestelijke nog 

onder hu~men Koning, want om geheel meester Le zijn hebben zij 

hunnen Konning Lodewijk den 16 de dood doen sterven op Ee!l 

schavol onthalsd, den 21 Januarij 1793 en al de geestelijke. pater~ 
en Nonnen zijn al moeten de vlucht nemen naer ander Rijken en 

van de kerken in Vrankrijk hebben zij hun peirdestallen van gemaekt 

en van reliege zijn de Fransche g-eheel omgekeerd. jae zoo yerre als 

dat zij opentlijk zeggen alsdat er geenen Godt en is en dat zij niemand 

vreezen als de dood alleene. 

19 Vande veroverde Steden die de Fmnsche in bezi/ genomen hebben. 

Den 27 april 1794 hebben de francksche republicaenen de stad 

Kortrijk in Vlaenderen verovert. Den 21 .lunius hebben de fransche 

de stad lperen ingenomen en de volgende rnaend hebben de fransche 

hun meester gemaekt van geheel Vlaenderen. braband en henegouw. 

Den 4 .Julij hebben zij Gend ingenomen naer dat de Oostenrijksch!~ 

de stad ha eden verlaelen. niet Een en man en hebben zij daer krijgs

gevangen gehad. Den 24 augustu is de stad en sterkte van Sluij~ !n 

Vlaend' er overgegaen na er Een hombardement van zes weken ; de 

fransche zijn daer ingekomen naer dat de hollander.; en hanno\·ersche 

de stad haeden verlaelen. weijnigt, huijzen van de borger,; zijnder 

ongeschonden gebleven en cl' aldergrootste schaede is claer i I; veroor

zaekt geweest van het 1\annoneren. 

20 In de l'1aend october 1794 zijn de hollandsche steden 't Zas van 

Gend, philiepienen, hulst en Axel met capitulatie aenclen Fran~che 
troepen overgegeven en het garniwen krijgsgevangenen gemaekt. 

Den 4den Novemher 1704 is de stad ]\ laesstrichd met C apitulaetic 

aen de Fransche overgegeven naer Een heleg van Eenige weken. zij 

hebhen in de stad [!evnnden 3h5 stukken Kanon. 20000 fusicken. 

380000 ponden buskrui je! en vele ander meirkweirdigc ]\ 1agezijnen. Van 

den 22 november 1793 lot (!t•n 12 nm·emlwr 17()·1 zijn er door de 

slede van Eecloo gelrokken 23307 ~ewm•penrle krij[!smannen. 

Den 11 Januarij 1795 is cle stoel Thh'l Lusrhen Nimwegen en Gorcum 

gelegen. in de handen der fransrhP gevallen. den 21 dito tot het 

eijnde dezer rnaend zijn door de fransche wro\'l'rt rles,· nm•r\'olgend:• 

steden : 

21 Gorcum, Uijllrechd. hreda, den hael.(. hergen op zoom. Dordrecht. 

18 

Rollerdam. Am st erclam. en geheel I lolland al~o0k de provincie van 

Vriesland, en Cropnijngen en 0\'er 1\ijsscl. alwaer zij nnlt·lhaNt' 
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<Koningi nne •!aria Anto nette op Een cha,·ol> . 

ergroting van een kle ine te kening . bovenaan bladzijde 22 van h,.t Eerste Handbo<-k . 

Foto J. Val ckc, t-Laurein> . 

tukken Kanon . fusiken en a ll e andere soorten van krijgsbehoeft en 

hebben gevon den. D en 4den februarij 1795 is de prov in cie \ 'ül1 Zee

land bij Capittulaetje a en de fransche overgegaC'n . U en s dcn prii 

1795 i hel vrede lracklaed lu ssc hen de fr a n sc h.~ 1\ epubliekc en den 

Konning van pru sen le ba ze· I ge leekend. 

Oen 17 meije 1795 is lol Rollerdam van wegens dl' nwni ripu lileijl 

gepubli eerl gewoord n hel vrede en a ll ialllie-lm clued met de fran sch •· 

Republi eke. onder het lo. branden van hel Kanon door l!C iwP I I lo ll un d. 

ond r hel g ro p : viva de l'ransche . viva de Rcpublik en 

22 D en 4den eptemhPr 1794 h ee ft de Fra n ~ch .' l< on rrin gin e 1'1ari,l 

Anlon ll a •rd herloJJine van Oost nrijk ongP iukk iq haer Lt·vC'n 

moelen ei jndegen op 1::: 11 havo!. ge lijk hil r man. ~emwm I d<' 
,uJ iotiene. 

0 n den Juniu 1795 is d ·11 zoon van l....oduwijk len lhsl n ovt· r

I d ·n nn •r lanJ,! 11 Lijd g CJWoll m I h!·hh 11 vnn EPn ge;rw I , t·n cJ,. 
b- n n en v rz ld door F.: ni g kort sen. 

I .,, 7. l n dito is clc· sla(l I UXI' I IJourg hij Car rllul nlrc m•t•rggcvC'n 

iJ<'Il de fron che lroup n , c·n d thi n. l n zijn zi j in clt· ~tn cl (.! trokk n . 

d 'nputtilatj wa ~ •l k ' llcl door d 11 Ç/ 1'11 rad (Ie 1\ mi r go ll\·er

ncur van d stad l r • ' I r. n d1-·n V olk s pr nlond Tall l , d en 

g n ra I en h f .lourdan , Pn dc·n ' n rad /\try Ier nrrd •r zijd e' 

M,..n h ft alcl a ' r g von d n on lr nel <) 0 ~ lukl n Knrwn t•n Een n 



zoo groolen schat zilv<:>rwerk van verscheyrle kerken uijl \'laenrl'ren. 

aiJaei gehrach l om Ie verheirgen. 

I )en 1 sten auguslo I ï95 is hel wede lrélclaed lus~chen den Konin~ 

van Spaenien en de fransche gesloten. 

Den 12 dito hebhen de fransch<:> hun meester gemaekt mn het her

logdom Berg, en harleien communicatie dé!crdoor mel 11mn geopenl. 

de ooslemijksche vt-rnidlden overal hunne voerluijgen en staeken 

hunne magezijnen in branden. en trokken over dP \\'ied naer Ehren

bwilstein en naer den kant van de Lahn terug. Hunne troepen difen

rleerden hun in menigte. en daegelijks qwamp er in menigte over de 

Reviere in Aken. 

Den sden september 1 ï95 des é:.l\'OJJds zijn de fmnsche op thien 

plaelsen te ~elijk den l~hijn gepasseerd in Eene uijlgestrektheijd van 

zes mijlen van Nuijs lol aen Crevelt. zij hebben Dusseldorpp verovert 

en het geheel fransch Leger is over den Rhyn (!egaen. Den 16 dito 

is de vrije vaerr! op de schelde geproclameerd onckr de ~arantie der 

Fransche Republique. 

2--l Den 20 Dito is dt> stad f\lanheim met Capittulatje zig aen de 

fransche overgegaen. de expeditie en heeft geen Een dmppel bloed 

gekost nog geen Een graen busckruijd gekost. 

1\enguefl(fe de /runsclw urnegen, ten juere J-:-95 pfl 1196. 

Zoohaesl de Fransche nu geheel dees landen in bezit genonwn heb

hen, zoo hebhen zij aenslond hun asigenaelen den gank doen gaen. 

dat was papierP geld en dal dede zij den Coer:> gam Eender geh-k 

ander geld. Een Liver was thien stuijYers daems geld. enz. Ten 

tweeden zonden zij placaden uijl als dat alle Renten t'n obligaetjen 

daer mede mogen afgelegd wonrden. gelyk het genoeg gedaen is. het 

gonne nochtans onregveirdig is ; en ten derden waegden zij Reqwmiese 

van peirden. en ten vierden vraegden zij Reqwesiese \'i\11 KoPijPil \'ilil 

icdt,r prochie zoo vele als rlat het hun beliefde. \\'Heren het kleijne 

prochics zoo veel in getal niet als de groole prochien 

25 en ten vijfden vraegclen zij rt•qwesiest• van grHt'llf'll. lt welen torwe 

en l~ogge ook op zijn advannantie Vi\ll de groole der prochien. t'll 

deze l~eqwesien zijn gevnwgt geweest tot clrij n ''it'r rt'ijzt·n. En ten 

ZPsclen waegden zij Conlrel)llst' \'i\11 g<'lrl nen d,• lwgoedt' p<'rsoonen. 

f\'lat,r rial den Keijzer hier in des•· ~edt·r·landen alk dese tlingen 

moden vracgen haeck. ik en lwijfft,Je nicl. of Edelelom t'll !,!<'t'stelijkc 

die zouden hem ml'l zijn troepen nog Eens wel uijl het L1nd gcjaq.::d 

ht·hhen gelijk in t'jacr 1 ï8(); en de I ,anclslicdt'Jl oftc ho.'rcn mnden 

nu ook al merle gedaen hehhcn. wnnl dt• llot n·n wat•rt·n al temnel 

20 
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Keijzersgezind zoo !ank tol dat hij dienst van noode haede, maer dan 

snackten zij altemael naer de Fransche. maar niet peijsende dat zij 

altemael dies hovenvermelde goederen zouden moelen Leveren hebhen 

zonder voldaen te woorden. 

26 In t'jaer 1796 hebhen de fransche alle de thienden afgeschaft. zoo 

weirdelijke als geestelijke, en alle de goederen van de Bisschoppen 

en Pre la el en die gevlucht waeren hebhen zij alle hunn~ Goederen 

verpacht, en verkocht. want zij zijn ingedat>cht gewoorden om naer 

huijs te komen van de fransche en die niet gekomen en zijn binnen 

dieën lijd, zijn zij verklaerd gewaarden voor Emugerands en all·~ 
hunne goederen zijn verconvisceerd geweest : en in de i'1aenden 

]'v[eije en Junius hebhen de Wethouders der Fransche Repubhece en 

van de Cantons al de zielen van de prochien moeten opnemen 

27 hij naeme en toenacme en hoe houd dat zij waeren en van waer dat 

zij van geboorte waeren ; alle de viersteden daer Eenen \'tter in maekt 

hebben zij ook opgenomen en alle den menschen die moesten voor

zien zijn van Een goed pasport. het !welke goed was voor Een frans 

jaer, het gonne !ank is thien rnaenden en iedere maend van Derlig 

daegen; en op leder Canlon was er n.ngesteld Eenen K0missaris 

president en Eenen Secritaris, Eenen Jusedepé (juge de paix), Eenen 

Proqureur d'hofiecie en twee l\1esseziers, en twee Veldwachters en 

twee schrij\'ers, i ederen schrijver voor gasie hebbende s 'jaers 80 pond 

groot. en Komissaris en secrilaris vijf honderl kroonen s'jaer~ te saemen. 

28 En I en ja ere 179() in auguslo hehhen de \Vethouders der Cantons dE 

pastors van de prochien hun afwendig gemaekt \'an de trouwboeken 

en \'an de doode hoeken en van de I )oophoeken ; en diP wilde ge

trouwd zijn hunne geboden wierden uijl.geroepcn in de Kerke en aen 

het Wethhuijs; en wierel er Een kind gedoopt. \'iln ui)l de 1\erb 

moest men met hel Kind gaen hij de Wethoudt'rs en daer wierel ge

vraegd wie den vaeder was en den vaeder en moeder van den vaeder 

en daer moesten bij zijn twee getuijgen en die moesten houd zijn 

24 jacren ; en als er Een Kind gehoren \-vierel. binnen de 24 uren mo,'st 

den vaeder van 't Kind den inken gaen doen of hij \'Prviel in de hoete 

van 25 Livers. 

~ Beminden aenvird('f, zijt 

29 zoo goed van voorels aen te teekenen van het gonne clat er geheurl. 

dat kond gij doen nwl Een 1\leyne rnMijle. daerorn heh ik nog Eenig 

schoon papier in clt>n hoek gelal'len. wncrnwdl' ik hlij\'C UI .. ood

rnoedigslen rlienaer ~ hlyfd Gorlt hP\'olen ~ de Nt•\'1'. 

30-31 (Nihil). 
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• !\rond '''n rlr· oud<· KPrk P lol E"Prl!<'n1. 10 ><'pl. 1;- ::•>. 
TPL·ninp hn\' r•nn,1 n hlnrl, ;j rlr · Y> \'iln lwt E<'r>l<' ! lanclbo<'k. 

Fnto .1. \ 'a lckC' . . ~ t - 1 nttrC' in, . 

32-33 T ot !::en Ecwcige M r mori P çwstf' l rl [Ji nnen cfe star! Gcncf op cfen 

J.ó ounu stu s I :-96 f10ucfen sti el. 

D en 2CJ augttslo 17<J(). \'ierd e jm•r der fr ansche Repuhl iekc. ten Yi er 

uren nar·r middag heeft F:mmanuel C lnus. gehorlig ,·an Hu ij e . oud 

22 jacrcn. zijn Lf'ven moe len eijndigen. door dee~ exslrimend g na emd 

elP gilr•o li ene . in de hoo fd stad \'an Vl aend 'ren . in Gend op de ,·reij

dngmcrt : hij wi c ~t gebrag t met Een kerre lol aen hel ~ch avot , om 

onlh oo l'rl te woordt·n voor da t hij met Eenc bend e w• lt• dicfte en 

r=:enen h anschcn so lei nd VCJ"IllOord haede ; en zijn medegezeii C'Il 

vnwest·n voor 22 jaNcn in cl 'ij zers. D nl is hel Eer.-le regt hel gonne 

de fr ansc he gedam lwhbcn. tot sp:cgl' l van nl nnrlr· r dieven en 

moordenneren . 

3-1-35 De-· ~ tad Lux emho11rg. 52 m r·n vnn GC'nrl en slt•ut el ,·nn hrnhan I. 
36 Evergem, anno 1783. 

__ , 

ln t 'jaer 1783 d cJ n ihi ens len van , <Jp tcmher s·a ,·onds l 11 - uren i, 

clen bbern in cll'se ker ke gcs legen : ten 11 urt·n i dC'se k rke door 

hel hemels vuer clt•n Roo f der \'l nm nlC'n gewon rclen . jat• 700 lnenig 

rlnl zij \ 'i:lll geen m<'n sc hcn hlu ssrheli;k Pn is gewc•ps t : ui hel kerk lijk 

.· 
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iraed · I · 11 r. er a mgeJ even. maer he . I·· 
gehae ld door di en da t I l . d c l : rr cs ler IJk ~cwa<'l da t is er uijl -
h J l e rn e .:'lac rr stye wa -· I . C I . I 
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K
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, h ,··1· h . P il ene c· m c c· g •nomen cl c· •IJo rl· 

J rg o tr ·n r·n l Ik h nwl . . lll P wc· • o~ ll n . ,. k 
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door de menigte van 't volk en door den heer pastor en onderpastors 

met Eenen hoot uijtgehaeld zijn en met processie naer de Kerke ge

hrocht zijn. 

Beminden Lezer, aenveird mijnen arheijd in dank. geschreven dnor 

J. B. Dossche, wonnende in zijn Leven tot Evergem ten Dorpe. 

Daethem Vierde jaer den fransche Repuhliqe. 1 7 9 ó. 



TWEEDE HANDBOEK 

Lc>Pensbeschrijl'ing Pan /oannes Bartis/a De Neve, overleden fl! 

Gen/, 21 april 1852. 

Hij wierd geboren te Evergem den 21 november 1778, zijne ouders 

waren Pieter Li,·inus De Neve, van Somergem, en .Joanna i'-1aria 

Vereecken van \\' ondelgem. het was hunnen eerstgeboren ; hij dede 

zijne eerste communie in zijn elfste jaer, was reeds primus in de 

\'laemsche school te Evergem, en wierd in die hoedanigheijd op St. 

Gregoriusdag door zijnen meester met eenig musiek naer zijne ouders 

t 'huijs gebragt, is in 1794 na er W aerschool bij :'-1eester Catheuw 

fransch gaen leeren ; hij woonde aldaer, als zijne oudPrs den 14 fe

bmary 1795 naer Somergem verhuijsden ; den 12 November 1796 

ging naer \'rankrijk. om zijn fransch wat beter te leeren, maer door 

tijds omstandigheden is niet verder gegaen dan tol Pecq bij Doornijk, 

alwaPr hij eenigen lijd vt>rhleven is en lessen ontfing van uijt Vrankrijk 

gevlugte priesters. 

Thuijs komende wierel hij den bijzonderen geleijcler der verdokene 

gePstelijke. die den eed geweijgerd hadden. die de fransche. alsdan 

meester van \ 'laenderen, van hun af vergden. Voorders geneirde hij 

2 zich met den landsbouw bij zijne ouders en wierd hunnen peerden

knegt van 1797 tot 1807. wanneer hij in November naer Thielt is 

gaen studeeren. is primus der rhetorica geweest 16 augus:ti 1811. 

hadcle voor professor pater HenriCIIs reeoliet te Thielt. Oen paslor 

van Somergem iVlijnheer Deconinck. eertijds preiact van Drongen 

kreeg order van den Bisschop van Cent van eene lijsle te maeken 

van alle zijne studenten van Somergem. waer op gemeld wicrd waer

voor zij studeerden ; Jan Baptiste Dt~ Neve, ciaertoe van zijnen paslor 

<wnzocht zijnde om zich Ie uijlen VPrzocht rlen paslOl hem op die 

lijsle niet te brengen. clen pastor verstelel slaendc. meijnenrll' dat hij 

zeker schikte priester le worden. cl;ü hij op clie lijsle riaervoor niet 

wilde bekencl sl<lf'fl, want hij hadde gehoorcl clal clie lijsic was om als 

lr·clen clt·r fransrhe universilc·ijl de slucleiJien lol rlen gc•c•stelijken 

stand IJeschikl. le worclf'n in(.!elijfcl. I )it hleek in ·, volgende jaer, alle 

slwlr·nlen op rlie lijsic sl<wnrlc en (.!r>estclijkcn schikten Ie worden, 

rnoc~slen hun onclc·rwerpen <H'Il cenen Bisschop door Hnnnparlc lw

nrwrnd. terwijl f'vlomf'igncnr de> l)rodic nog lr•e[cle, clus aen ecnen 

onwelti(.!eiJ, of solrla(•l Ie- worrlt·ll. en zic>L nllen wicrclPn vervolgd, rlic 

dt•z(' ondcrwNping 

) niel clt•clc·n Pn r·r :tijn v,.j,. als ~olclalfon op W r>zr·l in rluijtslancl gr>

sluurcl, r•f'fJig" op Pnrys 1'11 rrHJ('f I'PJH'n op 1\ni\\'Pr(lf'n. Ie wf'len i'lr 
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Steijaert van Basseveldé, over eenige jar<>n paslor van Üosteecloo 

gestorven . 

.lan Bte I )e N<·ve, was den Penigsten die van niemanrl aengesproken 

wierrl, doch is voor eenigen lijd na<~r LPm'en gaen woonen, om all-· 

vennoeclen Ie vermijden. PIJ heeft zich aldaer bezig gehoudPn met 

et·nige jongelingen lessen le gever •. lol rlat de g('allieerde df• fransche 

uijl ons land gejaegd hebhen; 't studeren riaerdoor wed<,rom liher 

zijnde schreef pater .lacohus. naerclien provinrial der recolletten. aen 

De Nr,\'e. \'all naer Thiell lc lomen. om nwl hem l 1\.ollegie te 

openen 't geen hij aenveerde. <'n heeft er tien jaren professor gew<'est 

\'an cl<~ gramalica en Syntaxis. ook van hf'~ CriPksrh. heeft eenP 

figmp om het Iatijn le leeren in rlruk gegeven. die hii ging doen er

drukken. wanneer het Kollegie op nieuw wierel gesloten in 1825 door 

den alsdan regeerenden Koning der Nederlanden Willem den Eer~ten: 
dat Kollegie was in hloeij en hadde vele studenten . 

.Jan Bte De Neve heeft aldan eenigen lijd hij zijne moedt'r lc· Somerg('m 

komen overbrengen. tol dat dt· Genlsche gee.;;telijken hPm \'Przocht('n 

van naer Gent 

L1 Ie komen om de \'Nslrooyde studenten in 't .;tiiiP J"sse Ie gt>\'Cn 

ciaerop is hij 17 juny 1826 naPr Gent hij zijne Nichte. Joffw C'olt>ta 

l\lonica van Quickenhome in de l\1ierslege No (i te ;Ienl gaen \\'oonerL 

en heeft elf' studenten die aldaer verhiP\'en lt>ssen gegt>vt>n nu i!'! 't 

een dan in 't ander huijs om alle naspeuringen tt> wrmijden. Binn<>n 

dat zelve jaer vormde zich et>ne societeijl. om de ~lt>gle nieuw~

hladerPn tegen le werken en vondt>n goed ook een nieuwsblad uijt 

te gevPn. geschikt om die Ie bestrijden. maer wie vinden voor t>diteur. 

want er was vet>l gevaer in gelegen : dien voorslt>l wrercl gt>daen aen 

.Jan Bte De Nevt>, die uijt iever voor de goedt> zaehn. hem apm·eerd(' 

Pn wierd 7 Deceml1f'r 1826 nijlgever van den journal Le C.rtfwlique 
des Pays lws. I let gom·prnemt>nl was seffens Ie ])('<'frk t>n deed hem 

vaste zetten. voor h<>l manquf'eren a<·n Pt>nigt• formaliteijlen <lt>r 

drukkerijen : hij heeft in 't rasphuijs le g<>nl opgf'sloten gezeten 1-1 

rlagen. doch daer uijlkompnclt> is zijnen journal. diP riaerop niP! op

gehoudt'n har! te verschijnen. Vt-'t'l \'ersterkt en geahonneNdt· gPhad 

van wrscheijrle lanr!Pn. die hem om zijne vennaerclh('ijcl 

5 ook wildt>n lezf'n: in 1827 heeft hij ook een Vlaermch hlad uijtge

gevPn. ondt>r den naem van \' (J(/f'r/anr/f'r. 't Gom•t•rn::-m<•nt ct aPrdoor 

\'Prschrikt heeft weer rPdens ~!ezocht om <lt•n uijtgPvt>r t!.' n•rvoh~l'n. 
want voor het ovt>rnemf'n van eenen artikel uijl !.'Pne hrussp]sclw 

gazelle. wierel hij vNvolgd en tol het Ballingschap n·m·pzen. dat•r 

riPn uijtgever van rlie gazellf' van Rrmsel vrij gesprok!.'n wierrl. 

Den 12 r elmrnry 1 R)O \\'iNrl Pr op den Rurf'atr van t!t'n (' at!JolitJUl' 
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en \ 'atledull(ler eene huijszoekillg gedaen door den Procureur des 

Konings van l!J tot 2 uren naer middag. heeft eenige papieren mede

genomen ; den 13 dito wierd De Neve gedagvaerd om voor den juge 

van instruk~ie te Brussel te compareeren. is den 14 om zeven uren 

's morgens naer Brussel vertrokken. om negen uren van der. zeiven 

dag wierel zijnen redacteur i' Ir Bartels aengehouden en in den 1'1amme

loker gesteken en ten 3 uren namiddag naer Brussel gevoerd. Zij 

zijn ma er den I b dito voor den juge van instructie verschenen doch 

onmiddelijk naer twee uren onderwagmg, in dl' Petits Carmes te 

Brussel opgesloten om naerrlien voor de assisen te verschijnen die hun 

lot Ballingschap wrwezen hebhen den 30 april. Jan Bte De Nt~ve tot 

vijf jaren. Depotter tot 8 en Rartels en Tilemans 

6 tol zeven jaren, want waren alle vier als vyanden van t gouverne

ment in een proces t'samen verwezen. 

Oe vier Ballingen zijn den 7sten juny van Brussel vertrokken len 

--1 uren 's morgens. hebhen hun ontbijt v~ buyten Leuven genom~n 

waer zij bezocht wierden van vele Leuvensche Kennissen en ook nog 

wrscheijde van Brussel hebben hun claN ingehal:'ld om adieu te zeg

gen. van daer op Thienen en Tongeren, daer wrnacht. Den 8 juny 

te l\laestricht. aldaer is l\1r De Brouckere gedeputeerden, hun komen 

groeten met de traenen in de oogen. ook kwam <~r zeer veel vol~ naer 

hun hotel om hun te zien en te groeten, gelijk het ook gebeurd wils 

te Thienen, waer men meijnde de veijnsters Le sluijlen, om het volk 

te beletten hun te zien ; den 11 sten dito komen te Vaels aen. twee 

Bogscheuten van de pruijssensche grenzen. daer worden door hunne11 

gend'arme aen De PilsPr-Reringherg genaemcl hunne pasporten nf

gegeven. Burgemeester van Vaels. legen reçu en een proccsvcrhal. 

bij wt~lk hij verklc1erde hun te hPhhen zien dt> grPnzen Levoet over

gaen. den weg nemenrle nacr Aken. I)!' pruijssensrh<· cluanicrs zien 

hun gcwd naer. en alles wel lwvonrlen t.ijrHI<:' lr<"kken levoei voorcls. 

c•n gat·rr niet ver van Aken weer in hunne voilmc. lcn 2 uren zijn zij 

in hun hotel. Ie Dragon rl'or, 

7 !Jij Mr I );wiel WHr Culpcn : Polier <'11 Trlt·mnm 1-!ilCll met ti<· pasporlcrt 

!,iJ cl,. Poliric. rlt•n clirt•deur was nicl t 'l111ijs. lal<·n :.'<' cl aPr. ,Jan kom! 

rrll'n Pollc·r en Til<:rnans vt·rwrtlig<'n van zich weer l1ij dl' Policie lf' 

J,cgPVI'II: clr·n I )irerlcur zeJ!I hun rlat hiJ orrl<·r~ heeft hun nid l<' 

orrll'ant:~r•n. leJIII hun lPflt!.! rnd lwef' J!l'llllllrlllt'll na<·r \·,u·ls. alwa<·r 

zij wel onlfanJ,!en worcf<·n in 't gl'llll't'lllenhuiJs. hcwoonrl hij ]\Ir 

lla<·c·hman. St·rrelaris cler rt•gr•JII'<'. alwrll'r lij v<·rf,ll't'\'!'11 tol 2 augusti 

\';wis is Pene J,!l'JTH'elllr· \'illl 1200 zi<'lt·n. lllt't•sl latholit·k. 1/: onll't'nl 

J.wrr·forrrrt·Pnl en ''''IIÎJ.!l' joclt•n ; •·r lijn tlrij kc·rkgPIHtii\\'CII, clt· orult· 



roomsche Kerk gebruijken de gereformeerde, sedert vele jaren is er 

eene nieuwe roomsche gebouwd. 

1'1r De polter heeft goed gevonden naer hel l\lmisleric van hinnen

landsche Zaeken van Pruyssen le schrijven. diP hur1 toegelalen heeft 

over pruijssenschen grond te reijzen. 

De policie \'an Aken was alleen omgekocht. om hun niet te laten 

passeeren. door ons gouvernement, 't welk mel hun op le houden Pn 

le kwellen hopte van de Ballingen te worden gesmeekt om hun pardon 

le geven, maer zij hebben zulks verstoolen. Zij zijn den 2den augustt 

len 5 uren namiddag van Vaels vertrokken. den 3den ten vijf uren 

van Aken voorels met twee voituren en twee gendmms op Aldenhoven. 

een redelijk groot oud dorp, op Jülich. 

8 een kleyne. netle en versterkte stad mel een garnisoen ; daer verande

ring van gendarms en maer eenen. op Sletlerwich. een kleyn dorpken, 

op Steinstras. eene oude en tamelijk groole kerke. op Eisdorf. een 

zeer kleyn dorpker1. op Bergheim. eene bemuurde stad, daer nog eens 

veranderd van gendarme. op Koenigsdorf en eijndelinge zijn zij 1f.t 
voor 9 uren le Keulen aengekomen, en afgestapt in 't hotel den 

Rhynherg. Van Aken lot .liilichs is 't Bergachtig, doorgael13 sl.~gt land. 

van daer voort is het bijna plat land tol KeulPn toe. Den .:telen om 

zes uren zijn zij op het Damschip gegaPn op Coblenz. mPt twee 

gendarms. van Keulen voort regls 1'1ichle. links Westhofen en EnsPn 

bijna regt over l~olhenkirchen. links Porlz ~ eerste kleyn eyland. -

regls Weiss en Sürl. tweede eyland . ..- links Ziendurf en Uberzien

dorf. item wal verder Langel, 3de eyland - regts Niedwesseling. 

links Lulsdorf. regls Ohwesseling. Ursel. \Veddig en l 1dorf ,......... 4e 

en Se eylanden links Mondorf. regls IIerse!. ,......... 6e eijland. links 

Bergheim. ..- 7e eyland. regts Graurheindorf. links de riviere 

Dusiey. - 8ste eyland. regls Jesuiterhof. \Vichelshof Pn den Kreulz

berg. De stad Bonn, eene kleyne stad. als nwn ze V-1 voorbij is ziel men 

de universileyl, die schoon en groot schijnt. ciaerna gedurig kleync 

dorpkens van weerkanten, rPgts d('r Auerhof. een groot oud kasletl 

den Godsberg met fel hoogen toren. eertijds klooster. nu vervallen; 

links I )ollendorf. regts Rensdor I' md een en l10ogen toren. links 

I Iustenruth 

9 legen das ~ielwngeberge. 7 hooge hergen acn elkandN vast. op den 

hoogsten eenc kerk, dies is den Drachenheuvel genoemd. alwaer Sieg

fried eene draek zou gedood hehhen. 't is den middelsten. Dnn tien 

Wolkenherg, hoog 1 ...J82 voelen ; ~I. Peter~l)L'rg, ciaerboven ecnc 

kapel, J ,nvensberg hoog 1896 vrwtt>n. Nonnensi(romlwrg, Oelh<'!)! 

hoog 1827 voelen. llcmrncrich regts, regt over das ~ielwngelwrgc 
1'1echlenwr een kleyn dorp. Rolandseck l't'n n·rvnllcn kustt't'l zet•r 
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hoog. - 9ste eyland - zeer groot, waer een klooster, en daerom 

Nonnenwerth genoemd. nu een schoon hotel, daer ne\'ens een kleynde1 

lOste eyland. rt>gls Crafenwerth. links Roudorf. dorp, Honnef een 

groot dorp nwt eenen ouden hoogen toren, regts Oberwinter, kleyn 

dorp. IJ ste eyland ,.........., Rheinbreisbach (put van St. Joseph van ouds 

genaemd) met twee kopere mijnen. de eene Femeber~:~ en de andere 

]\ larienberg genoemd. Schuern. Unkel. waPnnen den Onkelsteen 

graeft. die 30 à ...JO \'oet dik ligt en lot in den rhijn loopt 't welk bij 

leeg water kan gezien worden ; wgts Remachen, kleijne stad. ciaer

boven den Ste. Apolinarisberg met oude prosdije, .3 duytsche mijlen 

van Coblentz. Links Erpel. Okkenfels, boven den berg 't oud kasteel 

van Okkenfels. Gasbach. Lintz. kleijne stad. een vervallen kasteel 

op den berg ; 1 egts eenige dorpkens, Zinzig kleijnP stad. waermen van 

over vele jaren het lichaem van St. Guij heeft gevonden. gepetrifieerd. 

Hooger achter. bo,·en den berg hel Ste. Helena Klooster, links Walier 

met 

10 zeer weijnige huyzen. in den berg schier vast. Luebsdorf. Argendorf 

twee kleijne dorpkens. regls Breisig stad van 1000 zielen, daer achter 

omhoog Oberbreisig. een zeer oude en aerdige kerk. d1e langs geene 

kanten regt schijnt. al lorPkens, ciaernevens eene sterkte Rheineckburg 

- Rippes kleijn dorp. Brohl grooter dorp, als stad. schoon casteeL 

Schweppenburg, een ander casteel van Rheineck. op een hoog ge

bergte een ander Tempelhof genaemd. regt over links. Kasteel F alken

lust, genaemd Niederhammerslein, kleyn dorp, boven 't kastePI van 

hammerstein, Oberhammerslein. een grooter dorp - 12sle eyland ,.........., 

f lammerstein genaemd. regts Fornich, zeer kleyn dorp. Namedi. 13sle 

eyland ,.........., links Heiligenkreutz. Lindesdorf. zeer hogen toren, regts 

Andemach 2500 inwoonders. pruyssensledeken. ePne poorte door de 

Romijnen gebouwd naer Cohlentz toe, het oud vPrvallen paleys van 

de koningen der Franken met eenen toren door de Romijnen gebouweL 

V erscheijde Romijnsche monumenten op het hoogste, dat men Kerch

herg noemt ; hove>n 't gclwrgle lusschen verscheijde hoogten~ zijn er 

minerale waters germt•mcl Anloniusslein en heill,runn rnel eene oude 

aiJdij l)ielach genar·rnd, wuer eenen pcwl is 21·1 voden diep. 869--1 lnn!.l 

en 781JO Lwr·d. welken veroort.at·kl 

11 is gewe!!SI rloor cle uytLer~ling oucllijrls vnn eenen Vumlwrg. DP wnters 

worden r·r iJfgeiPijrl cloor galPn cloor rlc· IH'rgen gehoord. !lill'rl,ij is een 

zeer diep hol. w;wr eencn onvc·nlragelykcn slank uytkornl, Qf'lijk nen 

cle grol var1 rlr·n hond te NapPis. In clt· Kapel ViJl! rlt·n wijk Fruucn

kirck genaernrl heefl nwn c<·rlijcls rlc· g<'IH'Pflclr·rt·n \'Uil cle 11. Ccnovcva 

Vf'riJOrgen. I )ar·rl,ij vin1l rnr·n nog <'enen Rornijnschcn 1111lner mel een 

opsf'hrifl ; links jo',.I~Ik;rclwn. wui hooger in cl!' ber~cn; Fnhr teaer. 
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't water; Fridriechstein, genaemd dus Teufelshuu~. een larJIJ zeer oud 

gebouw legen 't waler met eenen ouden hoogcn toren; lrrlich. mond 

der Wied, regls Nellcnhausen, mond der Netle. hie~ is eene vliegende 

Lrugge, hier achter nevens hel dorp op een bergsken is een om·oiLrok

ken monument van den general lloche Welssenburg zeer hoog. ,........

l~lslc eyland ~ Neuwiedereijland genaemd. links Neuwied stad met 

5000 inwoonders; daer nevens Neiderbilwr. gebouwd op de ruinen der 

Romijnsche stad Victoria ; eene oude abdij Romershof (Villa 

Romana) genaemd, met oude kolommen. die men vun verre :t.ien kan, 

daerbij nog ~ lerderdorf. waer nog de ruïnen van eene Romijnsch(; stad 

le zien zijn, dit alles ligt in eenen groolen omdraeij van den Rhijn, t'r 

zijn in dat land vele wonderheden te zien. 't zou kannen var dl'n 

Rhijn doorsneden een groot eyland wezen, en is wugtbacr ciaerin 

ligt den F ridriechbcrg. - 15ste eyland, rei!ts de Kapelle 

I 2 den gultenmann (hij Weissenthurn is Julius Caesar dt•n eersten over 

den l~hijn gelrokken. ilem in 17<J5-9o ook de Fransche. waer dën 

general Hoche gesneuveld is en wiens monument mPn er regt over 

begonnen heeft), links St. Engers legen 't \\'ater, hier vind men nog 

de fondamenten van eene Romijnsche brugge; Sa111 een oud wn·allen 

kasteel. - 16sle eijland ~ f\1ulelhofen. kleyn dorp. 

Nog regts en links eenige zeer kleyne dorpkens. links IJendorf. kleyne 

stad, waer men ijzermijnen heeft. waer zeer veel smids woonen eP men 

de schoonste rjzerwerken vind gelijk ook te 5ain. 

~ I 7sle eijland Graswerl. heplanl met houl, regt~ Kesselheim met 

twee andere dorpkens. links \'allenctaz: - l8~.ie groot EijÎancl met 

huyzen Nicderwerl genaemcl. regls Neuendorf. gror>t dorp. waer den 

Rhijn hreeder is. f\1ellernich der pelershur!J. bij den mcll1ct van dt> 

f\1oselle. waer over eene hrugge in Cohlenlz. regls Coblenlz. links 

Arrenbreitslein. waer de hall in gen logeerden. een kl<"\'n stedPken. md 

eene brugge van uyl Cohlentz --1035 slnppen lnnl]. hcPft 2300 inwoon

ders, daer achter ecne forlresst•. die geheel Cnhl<'nlz O\'erheersch! 

fameus hoog en sleijl, Fridriech VVilhelrn gerHH'nHI. 7il mogten naer 

Coblenlz niel gaen. heef! I 1500 inwoonders: rcgls huylen Coblenlz 

'1 oud klooster der Chalrt•ttsen legen t!e huylcnwsten t'l• hij 't 1\aslt•d 

Alexanderwerk gennemd ePn oudl' forln•sst'. 

~ 19ste eyland Olwrwerl wnernp et·nigt· hui[Zt'IJ 

13 Culhauserlrof genaernd. links Pfaslendorf t•n A!lcrlwiligcnlwrg, \\'üt'r 

eenen wonderen echo is. als men '1 kanon schiet. 0Jicderlnndsl,•in 

nevens den mond dl'r rivier de 5ahn. ilcrn .loanniskircht•. l't'll at•rtli!.! 

gebouwle lamelijk lang mei. \'Hll elk cyrHlt· t't'llC!l hnogen t'li Zt't'r 

ouden !oren: op dl' hergen 't knslel'l Lahncck f,!cmH'md. rcgls 't 

kasteel van Stolsenfels. Oherlnhnslein. klei[nl' slad. dncr is l'C'Ill' 
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kapt•lle waer 1\.eijzer \\'pnzesluus ontkroond wiertl ; rq!ls Stelle. wuer 

de11 zetel dt's Konings geweest heeft. Rense kleyne stad, links Brau

Lach (Nassau) waer 't kasteel ,·an i' larkenburg is, zeer hoog, 't welk 

al~dan diende voor de invaliden. men vind er zilvere en kopere mijnen. 

St l' Iarlenskapeiie op een en kleynen berg. regls Jacobsberg. cl rij dorpen 

legen 't water: Niederspeij. l'littelspeij en Peterspeij. Niederburg k!ey.1 

dorp. filsen wal groot er. Kamp kleyn dorp. Bomhoven (Nassau) 

eertijds een Kapucijnenklooste~ met eene schoone oude kerke, de kerk 

is nog wrrnaerd. er worden bedevaerden naer gedaen ; hO\·en 't klooster 

op 't afdalen van een zeer hoogen berg slaen nog twee vervallen 

kasteelen. Stemberg en Liebenslein, die men ook df' twee gebroeders 

noemt. tegls de stad Boppart ( Pruys) door de Romijnen gebcmwd en 

van hun Bodalbriga :5enaemd 3300 inwonnelers ; <:-r stael nog een oud 

Romijnsch kasteel 

l-l met zijne torens maer vervallm, boven de stad op het hoogste der 

bergen het Klooster der Nonnen van )\ larienberg. Sa !:tig legen 't walE·r, 

\Veiler een weijnig dieper. twee kleyne dorpkens, op elk eenen zeer 

hoogen toren. 

Herzenach tegen 't water, zeer kleyn dorp. - XXc eijland. links 

Erenthai en Kaster tegen 't water, op den lwrq een oml vervallen 

kasteel. waen·an nog drij torens. twee tamelijk hoog. Turenberg die 

Maus genaemd ; hier van Poppart af vertooneu zich d., schoonste 

rotsen. die indien zij vielen gehet'le dorpen zouden dekken ·~n 

misschien den Rhijn vollen. zoo hoog zijn ziJ. l~egts het oud kasteei 

en stedeken Rheinfels, vervallen. legen 't water. St. Coar. stad mel 

1100 inwoonders. twee kerktorens. den eenen schoon en hoog, is ge

bouwd door St. Goar Eremijl, links regl over in de bcruen [Jalerslwrg, 

op den berg naest 't water een wel lwwat>rd kasteel mel ecncn ronden 

hoogen toren. Katz genaemd; L,urleij, rolsen de eene op dl:' ander•_•, 

schrikkelijk om zien, hier is eenen wonder<'n echo. men losl hier dt'll 

2den keer 't kanon van 't schip om dm echo te hoort·n. eetsl hoort 

men hem voor hel ~chip. als den clorJCier {!ecft hij verscheijcle slagen 

rond en achter 't schip, ViJf of zes slagen en clan nog voorris klt'Yildnt~ 
15 slagen, 't wond<:-rstc clnl men hoor,.n kan. f'vladame Tilemmas vit'i 

IJijna om van schrik. 't is in ecncn korten ornclrueij van den Rhijn. (.!t•lijk 

ccncn halven c.irkt·l. 

- XXI~tc f'ijlancl. wgls '1 ka~lt'el ~choniH'rg, vt•rvallcn. nrvt·n~ 
Olwrwerd (Vesalia) cloor clc Romijllell vdHIIIW<I. 2000 ill\\'OOII!It·rs. 

ccne'l zeer hoogcn lorcn. clc· Kt·rk van ~lt•. l'lilric. ill'lll tl.· minori· 

lcnkircht~ I cg en cJ,. rnw·rt·n tier si a cl. t•c•rH~ kapdie van St \V emcr. 

J1ct geiHHlwcl ; links '1 ka~lt·c·l Ctlll<·•d'a·ls ll'!.!C'n '1 wnler, hl'l clorp 

KauiJ, in 't miclclt·n var1 'r walc·r hl'l Kustf't•l PLaL• of PLdtzwnvcnslt·in. 
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schijnt nog bewoond le worden. al mel gotische lor,Jens en verster

kers zonder eyndt' --' XX!lste eijlund. weijnig begroeyd. B11charach 

pruijssensche stad van 1500 inwoonders. daerboven 'f vervallen 

kasteel Stahleck genaemd. en het vervallen Kasteel van Purstenberg 

in den R.hijn, eene 1\otse die hebouwen i~ lfeweest Bélcchusstein ~F.;
naemd ( cura Bacchi), links tegen 't water Lorchhausen kleyn dorp, 

en Lorich gebouwd door de romijnen, hier nevens eenen zeer hoogen 

berg vol uylstekende rotsteenen Kiderich genaemd. of de Luder van 

den duyvel met verscheijde vervallen ka~leelen. - 23stc Pyland, regt-; 

Oberheimhach en legen 't water Nierderheimbach, kleijn dorp. 

Dreiecks of 'Trechtlingshausen, trajani caslrum, der Romijnen ge-

16 bouwd, een weijnig verder 't vervallen kasteel Falkenberg, dan de 

I- l. Clemenskapellt> ; een oud kasteel. zeer hoog en nog schoon. van 

Steiry genaemd ; links Asmannshausen. daer den hesten rooden wijn 

groeyl ; men ziet er nog vervallen Romijnsche baden ; twee kleijnc 

dorpkens. in den R.hijn die l\1ausenlhurn. J'vluysenloren. regt over 

den mond der Nahe en de stad Bingen. 't is eenen rondPn toren wel 

60 voelen hoog met verscheijde vensters, hel schijnt wel dat hij !3 

bewoond geweest ; finks Bingen. 3500 inwoonders. hier i.' dr-· brugge 

van Drusus. Bingen heeft eene wondere poorte van arduijn gemaekt. 

die men veel komt zien ; in de kathedrale Kerk is het graf van den 

beroemden Deken van Bingen. Bartholomeus Hertzhausen; aldaer 

hebben de Pruijssensche gendarms de ballingen verlaten. Links 24e 

eijland. kasteel en hu ijzen Bromserberg. item Rüdesheim (Nassau) 

2000 inwoonders, vier oude kasleeJen van de 1\omijnen. hier en 

rondom alle wijnbergen, drij Pijlanden achter elkanderen. Geissenht>im. 

waer zij den besten R.hijnschen \-vijn gedronken hehben. 't is een grool 

dorp Legen 't water. vijf achtereenvolgt>nde eylanden. waervan twee 

wel beplant en 3 à 4 kleijne dorpkens van weerkanten, Yoords tegen 

't water Oestrich, item R.ichenhausen en Nonnenhof. eertijds 

Klooster; links das f-lnus dl·r 11. Langer. nog iwr'e clorpkens. IE'gen 

't water de stad Elfeld. alLa villa bij de R.omijnen. ,........, 35e eyland 

links Sinten Busenlium tegen 't water. ,......., 36ste eyland, hier vermin

deren de bergen of vercl1•r van den Rhijn 

17 verwijderd. 

Joannisberg (Nassau) behoorend<" <H'n den prins de ]\ lellernich. waer 

eenige weken voor hunne aenkomsl aldaer een congres gehoudt'n was 

van de Ministers van Vrankrijk en andt>rc; men wilt hebben dut 

aldaer den besten van alle 1\hijnsche wijnen groeyl. \'nn dncr lol 

Mayence verscheijde dorpen, waer ondE'r Bilwrich, \'l'rblijfplnl'ls \'Hil 

den herlog van Nassau. I lrtllenheim. wtwr clt>n \\'ijn ]\ Inrkehnuwr 

groeyt; nog 5 groole eylanden dus lol ]\ layence ·13 eylan(l('n. 



l' laintz of i'-lentz. l' lnyence. is eene oude en vuyle stad mel kleyne 

straelen. de catcdrale is gotisch en al wat er in is, en vol standbeelden, 

heeft eenen deftigen Domtoren, regt over elP stad over den Rhijn 

et•ne sterkte 01ontebello genaemd. waeraen alsdan men nog gedurig 

bouwde; de brugge is lang 600 stappen, op den Rhijn !n eene reke 

staen 17 watermolens. aPn elk twee wielen, deze gebouwen vlotten 

op het water en liggen op anker. De stad 1'1aijencP heeft 23000 in

woonders en een gamisoen van 6000 mannen, Pmyssenschen en 

Oostenrijkers ; de stad behoort aen het R.hijnverbond. hier kwelmen 

zij den 5 augusti aen. 's anderdags kreegen zij de tijding dat zij .. egt 

Vrankrijk in mogten gaen 't geen voor de july-omwentelijnk hun ont

zeijd was. Zij zijn den 7 vertrokken naer l'lanheim langs den R.hijn, 

op hunne linkerhand 3 à 4 uren verre niet dan de schoonste wijn

bergen en langs de straelen fruijlboomen. de appels en pruymen 

waeren best gelukt. 

18 het was aengenaem om zien. hoe die boomen mals en jeugdig ov". 

vloedig geladen wareTI, men zou gezeijd hebben waer worden d'appels 

al geëeten en bezonderlijk de pruymen. want er woont bijna geer~ 

volk in de dorpen, die doorgaens maer kleyn zijn ; te Üppenheim 

namen zij 't ontbijt. te Worms het noenmael. dit is eene oude en 

leelijl.:e stad. eertijds met gesloten poorten. nu open, waer vele joden 

woonen, die. mits het zaterdag noen was. of aen hunne deur zaten 

of langs de straet op hun best gekleed wamlelden s Avonds om 

6 uren kwamen zij te Manheim aen en stapten af in de Drij Kroonen. 

T is eene schoone en versterkte stad nevens den l~hijn die zij moesten 

overrijden, maer die zoo breed niet meer was als te 0-lcntz. De lande

rijen voor de stad zijn polderachti~L den ougst was binnen. de haver 

wierd gesneden. 't is 't werk der vrouwen die in die grootc vlakten 

een schoon uytzigt leverden, mils zij mel hoopen t'sanwn werken en 

gekleed zijn als nonnekens. rnd een wil lijveken. wilten voor~choot 

en eener1 witten doek op hel hoofd ; er wierd Vt'IP mel ossen gevrogl. 

l"v1anheim schijnt maer onlangs nieuw. t·n niel eene kromme slra<:>t, te 

mirld,~n is eene zeer Lret~cle of rlohlwlt· slrat•l. in wiens rniddt·n ccne 

gr,Jolc wandeling, mei hoonlt~JJ beplant. van weerzijden ziet mPn clt> 
veslen. alle rJ,. slnu·IPJI kruysst·n. zoo dal gelwel ,Ie stad in lt>irlingcn 

gebouwd is van huyz<'ll IJIPPSI al van lwcc slagii;n. clc mc·rklen zijn 

vierL11ltc, larnf'lijk woote pladsCJl, 1111'1 in 'I mieleien slamllwdclt'll A 
fonlc·ijncn ; rlr~ prolf'slanlen 

lCJ h,.[JIIcn cene zeN cl,.fligr• kr·rkc. zij was niel open; dt· hnllc. w;wr op 

I'CfiCII hoo[.!en lown <'11 horlo[.!ie. is C'f'll groot vil·rkant('n IHlll\\', lwhel

z<·rHI<· y,.[,. IJI'wooncl,. llllyz.c•rJ var1 clc nclllt·rzijcl.·. en zou Jll1ttwe!Jjb 

IC' Cent op cl,. vriJrlagrnc·rkl nid konnc•rJ slllc'll. IHol Bic 1),. No•vt· hel'fl 
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misse gehoord in de Jesuite Kerk. die de IJijzondersle der driJ l\oomsche 

kerken dPr slad is, een wonclerschoon gebouw. van vcoren drij ijzeno 

poorten, de middelsic de grootste, zeer acrelig gemaekl. daer boven 

mel beelden. en dPn gevel zoo hoog en deftig. dat men zou omvallen 

als men omhoog ziel, mel twee torens op de kanten zeer hoog, doch 

den dom met zijnen toren op de kruyskerke is nog veel h0oger en 

schoonder; binnen de ijzere poorlen eene open plaetse, dan de drij 

kerkdeuren, gevende op de ijzere poorten; de kerk is 7onder pilaren. 

zeer hreed noglans, eenen breeden middengang zonder stoel of bank. 

ilem van weerzijden zoo eenen gang wal min breed en daer lusschen 

de aen malkanderen vaslgemaekte banken als lessenaers gemaekl. van 

mogelijk 20 voelen ieder lengde. van weerzijden der kerk zijn er 

kapellen met vier trappen op le gaen. in elk ecnen schoonen autaer 

boven die kapellen balustraden en gallerijen. waer nog zeer veel volk 

zoud konnen misse hooren ; geheel de kerk is van binnen circa tieil 

voeten hoog in schoonen marher, de hoogen aulaer is een meester

sluk in marher; geheel den plafon, ilem den Dom is geschilderd in 

kleuren en verbeeld hel leven van den H. Francisnis Xaverius, waer-

van 

20 men alle de voorwerpen, al is de kerk zeer hoog, onderscheijd en zoo 

klaer ziel, alsof zij voor 't gezicht op eenen platten muur geschildt>rd 

waren, alles zoo wel en nel onderhouden en bewaerd, als of 't maer 

van gisteren nieuw ware ; den oxael is van agler dweirs oyer de kerk 

zeer fraeij en schijn! eene groole orgel te hebben. 

3(J 

I )en Sslen augusli van l\lanheim vertrokken zagen zij links Ht>idelbPrg. 

Luthers stad. de stad Landau regts. door Zweits~ingen alwacr d\.'11 

schoonsten hof is van geheel Duijtsland. Zweilsingerga;den l.!enaemd: 

geëelen le Losheim. een kleyn arm dorp regls de stad \Vishach. 

Noenmael gehouden le Kram. een groot dorp. vijf urPn Yan Curlsruhc·. 

naer een uur en half rijdens kwamen zij ·\t'T1 elf' \Vacrande vun clen 

herlog van BaclPn. die geheel mel luijnen van lkn \'oelen hoog omzet 

is en lol aPn 't kasteel vun den herlog in de stad uytkomt. well drij 

ueren lang, vol wilelP zwynen. herlc11 en gdjlen: ontrenl len 7 ueren 

Le Carlsruhe aengekomPn. hebhen gelol-!eerd nevens clt• proteslansrhr. 

Kerk, de Roomsche schijn! niet zoo schoon als dl' prolestansche 

Carlsruhe -(rust van Care I) is maf'r ruym I 00 jart'n gebouwrl. wonde:

schoon en prachtig. t'r in zijn gecnc kleyne huyzen. ·Je slmeten \'è\11 

d'een zyde alle reg!. maer Yan 't midden lliler 't palt'ijs ltw. alll' hakL· 

cirkels, overeenslemmig met dt·n cirkel \'Uil het pll'ijn ,·oor 't palt'ijs : 

naesl het pleijn zijn cle huyzen nwl galt>rijen. zoo dat men roml lwl 

pleijn in 't droog wandel! als 't regen! ; hel pll'ijn i~ womler 



21 groot en in twee verdeeld. t•lk deel met oragnehoomen en andere 

omzet. van binnen enkel gras. t'll dat>r niemand buyten de wegel• 

wandelen mag en in 't middPn ,·an elk eene schoone fonteijne met 

ecnPr. grooten gemetsten \'yver, waerop zwo.ent:'n z\\·emmt•n. omzei 

nwt kleyndere citroene en appPlcine hoornen. die men in de hand 

nemen kan. doch zondPr wacht en niemand raekt ze aen. Tusscher. 

die !wee grachten en fonteijnen verre diep is 't paleijs van den herlog 

\'an Baden in een en hal ven cirkel gebouwd. met een en d,,fligen dom 

en uerwerk in het midden met het uytzigl op geheel de stad. want 

alle de dweirsche slraelen komen schuijns op het pleijn, zoo da~ men 

uyt het paleijs geheel de stad door. de ~tra eten ziet ; regt op het 

paleijs is er eene zeer breed en regt. op de welke onlrent den tempel 

de grafplaets \'an den hertog is. 

\ 'an hier zijn zij vertrokken naer Rast ad. een kleijn stedeken, met 

eene groote merkt, lang en regt op de Kerk. in 't midden eene deflige 

fonteijne met standbeelden. Door Roothann gereden. noenmael le 

Ulm genomen een groot dorp. door Risschofsheim en andere dorpen 

gert>den tot in Kehl. een dorp met eene for!resse als front ière van 

Baden legen Strasborg, hier den Rhijn overgegaen. Van Carlsruhe af 

zijn de landerijen maeger, cten ougst was binnen, de pataten rijp. er 

groeyt veel turksche tarwe. Zij kwamen den 9sten augusti 's maen

dags aen. ten 6 uren namiddag, zij logeerden in La 'Fkur. dE·n 

22 baes was jood ; de stad ziel er geheel oud uyl, de katcdrale was 

't zien weerd. den lorr'n trekt op dien van AntwNper •. maer zoo vrom 

niet en in dPn schijn niet zoo hoog. Van hier lol !'vlolsheim zijn hel 

goede landen. l\1olsheim is eene geslote stad. het Jesuilen Klooster 

stuet er bijna geheel. en is zeer schoon van hinnen, dat Ct' dPn 

Bisschop zijn zomPrverhlijf heeft en dat mPn er een SPmmarie heeft 

voor de hoogc theologie. als eene kleyne Sorl>Onne. 1\fc,Jsheim liqt in 

cene valleij~ le~en rle IH'rgcn rle Vosges genaPmrl. 

l\1ijnheer De Neve is niiPen te l\1olsheim verhieven lol den eersten 

SeptcmLPr; rlr·n ) 1 augusti kwarn alrlal'f de nwere to( <lat er l~ 

Brussel rPvolut ie was. zoo dan vertrok hij van J'vlolshc·im den 1 7lll'ï 

naf'f Parijs langs i'larlc·nheim. alwaer dc· lactstc rlommen zijn. en dc•n 

ovNslc! rlc·r clouaniers VPrnPmc·rHlc· wie hij was, liet zijne rnnt'lc· nicl 

vi~iteerf'n, ja Zf'lfs noorlc· hij hem om l1iJ h('m eencn rluq Ie verl,lyvPn. 

zou hc·m WPI onthaclcl lwhiH·n. 1" om rlat hij cent·n W<b clie clt> reglcn 

Vitrl 't laml Vf'frlc·rligrl harl. 2" orn dat hij l.tnq in Nerlt·rland Ç!C\\'mll1d 

had te hulst. tf' Kielclrc·cht r·n fp ~1. Nicolnes en in rlc•ze slnrl ge

trc!ltwcl was nlf'l PPfll' .loffw l'c!fliH'Il1illl, clic• zeijcl,• hij zeer blijelP zouw 

~c'Wf'f'"t hc·LI,cn van m1·l I'C'fl''fl vlnt·mink. in hnrl' rntwdPrlijke tiH'IP 



en van ha er land te klappen. ma er nam hel niet aen orn zijnen weg 

op Parijs niet te 

vertraegen f'n wenschte den Zaterdag te Parijs te arriveeren : mPt rle 

diligence voorelgereden door W asselone. 't wa~ er jaermerki : l\1ar

moutier, voor alhier aen te komen, reden zij door een schoon dorp 

Saint Christ genaf'md, Sc~verne. Phalshourg, de stad SarrPhrJurg over 

de rivierc Sam\ Dieuze. kleyne stad. Chateau-Salins. Lunéville. 

schoone stad met regte straeten : St. Nicolas groot dorp over de rivier~ 

de l\1eurte, Nancy, schoone stad. Toul kleijn en sterk. de l\1oseJI~ 

begint een weijnig hooger, wat verder over de l\1aesc gerPden. dit• 

aldaer zeer kleyn en ondiep is : Ligny groot dorp, Barleduc sur Orvair. 

eene grootere stad. St. Dizier. stad. Vitry sur ]\ larne. grootere stad. 

Chalons sur Marne. groole stad. Epernay, star! genoenmaf'ld Vrijdag 

te Dormans groot dorp, Chateau Thierry op de l\1arne. ne\·ens de 

l\Jarne een wit hoog standbeeld van Jan de lafontaine. aldaer ge

horen: La Ferté groot dorp. l\leaux groote schoone stad. 't was 10 uren 

's avoncls: ten 4 urf'n 's morgens te Parijs aengekomen. ·~ Zaterclags 

den 12 7her van Pmijs vertrokken. op Gonesse dorp. Senlis stad. 

voorels nevens rle riviere L'Oise op Compiegne, ~tacl. Ribécourt. dorp. 

Noyon, kleijne stad : Ham net sledeken en schoone LandNijen. 

d'huyzen al met schalien gedekt. St. Quentin. groote stad. Cambrai 

schoone stad ; Douai schoone stad. den 13 7lwr om 8 uren 's avonds 

kwamen zij te Rijssel. 

24 De Neve is te Rijssel verbleven tot 13 8her 1830. wanneer den 

hoiJander volkomentlijk Belgien verlaten had. al~dan heeft hij w:

zocht zijn vonnis van Ballingschap van het provisoir gouvernement ie 

vernietigen en dat hekomen hebbende heeft Riissel verlaten rleil 

13 october en is op l\louscron gel rokken en zoo op Aelbeke. al\\'at'f 

men hem vele eere hewees. daer kreeg hij <:>ene deputatie \'i\11 d1' 

goede Patrioten van Kortrijk met verzoek van hem te mogen te Aellwh• 
afhaelen en hem te Cortrijk eene feeste te gewn. 't geen hij ont

vlugt heeft en is van Aelheke. hijna in incognito te Cortriik rearri

veerrl dPn 15: den 1ó dito op \Vakcn. Dcntergf:"m en Vijnckt. wner 

hij wat uytruste hij den Pastor. ]\f. L. Dellnt'rl. en is van tlat'r door 

den onderpastor l\1r ]\ laenhout dt'll 17 op Nc\'el. Landegcm. ]\ lcn·n

dre en zoo op Somprgem met een k<:>m·kcn geilragt hij zijne müf'd('r 

die alsdan nog leefde f'n repels \'an gcdncht ge\west wns \'f\11 hnrt'n 

zoon Jan B1
" De Neve, van haPr leven nif'l mf'er te zien. Als men te 

Somergem gehoord had dat dt•n lhlling De Ne\'e hij zijne mot'cler 

toegekonwn was, luyclc m<:>n de klokkf' (•n schoot nwl dt> fusieken om 

hem te vereeren. h<:>t KPrkmusiek kwam lwm ,·errasst•n met t'f'nige 
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Somerge.m - Tn talie: Kertt. 
Stadog du Tnm: t!glise. 

F>n 0url b,.,.!d van milrkLpl<'in f'n kf'rk lc ZomPrgf'm . v<V• r I <JOM . 

l'n·nlbarl uil de vC'rzam C' I in ~ , -an 1{ . To nd nl. E>klo . 

23 telde hem de la uwerkroone op ' l h oo fd en den lo<'loo p om hem te 

zien was zeer groot. Mrs den paslor en ond errn. slors kwamen oo k 

om hem te vprwillekomen. den paslor vcrzocht lwm te mogen kiezen 

voor borgern ee-s ter van _-omergem. 'l we lk hij afs l oc~ en i. wederom 

naer Cent vertrokken om zijne Nicuwsbl adert' n Ie C'n tlw l,qu e des 

Pa ys-bas E- n V a.d!' rlander, di n oc ht an ~ Len tijd e van zijne afwczi~ 
heijd niel opgehourl en hadd en te verschijn en. w er Ie; hcrt e te nenw n, 

' t g en hij gedaen heeft mPI iet twen iev<· r. doch h ee f ~ zijnen 

Catholiquc des Pays-!Jas \'C·ra ndrrd in /ournll/ cles flanclrcs den 3 bc-r 

18 30. wi ns 1 ar-m n11 in april 18'.i2 V<'fllltdl·rd i in Ie onscrt>aleu r. 

lan i)'" De c-ve inziende· nieuwe moc·ijlijkhedc·n di e w er hegondcn 

rJ p le rijn·n m wel bijzond ·r lijk ond er de INgé. t•n om dcze11 

nieuw n slnjd ni l te moc·len doc·n . hee Ft zijne ni euw~bladc·n' n \'t'r

ko ht in 1833 ' ll i hij zijn i hi e 1onira olcta Viln Quicken

IJorn · slillc gac·n I ·vm . 

I lij h pft rlc ' f t oorwc·ke gcwt ~<·s l cl<> r clrij nieuw Kl okk en te 

Sr,mc·rg ·m . r•n ria c- rvoor wic·rrl hij vc-r?ochl p ler te 71Jn vHn en . f' ll 

lwef 30 m Ij I )I) p t ·r gC'wP r>st ml'l Mo<'riPr overste \flit ' t Kloos ler. 

van cl!' miJ "te Klokkc gc·n;wmrl fvli r hni: l. c·n om rrif'l I cli g lc ;.ijn lw eft 

rlc· K0rrc-clic rH·nv<·c· rrl dc·r 
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26 drukkerij van .1. Roussemi op de Burgslraet te Gent, onder zijne Kor

rectie is hijzonderlijk gedrukt den Christelijken Vader in negen 

deelen. Ook wierd hij Kerkmeester van St. l\1ichiels in Gent. en naer

dien elireeleur en ontfanger van 't gemeen Kerkhof huijten de Brug

sche Poorte ; was den hijzondersten om eene particuliere begraefplaets 

voor de Beggijntjens van 't Groot B<~ggijnhof te Gent te helpen he

komen. 

IJO 

Jan Bte De Neve is in den winter van 1852 wat l>egmnen te Cadu

cenen, den dag van llalfvasten Peerdemerkt is hem door cl~ famihr 

geraed nog eenen doctor te Nemen hij J'v1r Precelle die hij gebruyktt

en heeft op dien raed J'v1r J. Bndaert ook laten komen ; deze twee 

doctors hebben hem in zijne kwael hijgestaen tot dat hij den 21 april 

1852 is overleden ; hij was op Witten donderdag heregt zijnde den 

8 april en heeft dus maer 13 dagen naerdien meer geleefd. 

Zijn lestarnent van in 1848 gernaekt bevntte dat er twee duyzeml 

francs zou gegeven worclf'n a en de Kerke van Somerg cm. voor 50 ja er 

I 

!'V"f""'":t 

-------<(:.~( l 
<.;:_~ 

2:;-:C ! 
\an llyuhrcr 

JOANNES BAPTIST A DE NEVE, 

Pelrus Lirinus en un Jo~nn~ "~ria Yerm~en, 
c;eborer. Ie E.-erghem, tien 'tl NorcmLer 177R, 

Prorcssor n 't KulleKie Ie Thil'll van t814tot1Kl~, 

11ytgel'er 1·an den Catholique des l'oys-llos 

in tR~6. 
en un den \'atlcrlondcr in IR~R , 

Oalling onder 't !'lederlnntlsch Gou•·ornement in 11\SO, 

Onrlctlcnlc Gent, tien ~I .\pril 18~:!. 

~))/:(jl. 

Jly .. ·as Gnd en tic mensellen o.t'ng~naem rn 7Jih! 
geuachlenis is inl!•gcn. Eccl. XI. V, I. 

(iclukl\ig is tlt•n mensch 1 tlie hrt in 7)'11 IC\' en zoo 
acnSleil, sel) ~ hy 11e11Sthl in zyne duotl ~cl'onden 
Ie \\Ortlcn. Th. a l~eUI(IÎ§. I. 2l. 

Jr,us, liJrio, Joseph, slacl my hy i u mynen 
tloutl,lr) tl. (I()() dogen Aflacl.) 

I 

('~~ R· I. P. A 
~~ <tz.J 

(;ent, J. Huusscau-Wuric I hJ uel Gruut-llt·guul•of. 

Birlpr<•ntjP yoor .lonnn<'s Bnplistn J),. N<'\'t'. 

Ei~Pndom vnn i'J,.yr . .1. J),. Snwl \'nn d<' \\',•dw. Zom<'l).!f'lll. 



lang een solemneel jaergetijdt' voor zijne ouders en 0verledene kinders; 

aen den Armen van Somergem Een huys met twee stagiën te Thielt, 

gevende eenen revenu van E 190.00 's jaers, \'ijf Romijnsche 

27 renten van 1000 r r. ieder. gewnde een en jaerlijkschen intrest van 

5 p %o en alle zijne SpaPnsche rPnlen zoo active als passive. die nu 

ma er sta en 21 op honderd, doch al t'samen 't bezet a en den armen 

van Somergem word gerekend bijna 20 duyzend francs weerd. Aen 

zijnen Peter, die ook zijnen teslamenleur genoemd is, Jan B~<'- van 

Hecké, zijne goude repililiehorlogie ; aen .Ioannes, Leopold ~n Maria 

De Neve, waen·an hij ook peter was, te samen zijn zilverweirk. be

staende in 6 lepels. 6 fourchetten, soeplepel en 7 Kafélepelkens. en 

aen Leopold alleene alle zijne journalen van het begin m 1826 tot 

aPn zijne dood 21 april 1852, zij zijn meestal gebonden ; hij is den 

23 dito begraven. De uytvaerden zijn gedaen den 27 dito april 1852 

te Somergem, eerste Klasse, 30 in St-1' lichwls te Gent tweede Klasse 

en donderdag 6 meij in de Predikheeren Ie Gent. als lid geweest te 

hebben der Confrerie van Ste. Philomena. 

Er is een en zwarten marberen zaerk opgeregt in den W eslmuer van 

het Kerkhof buyten cle BrugschP Poort. heeft gekost E 9).00. alzoo : 

t 
<Ter gedachtenis van den Eerzaemen .loannes Baplisla De Neve, zoon 

van Petrus Livinus en van .loanna l'1aria Vereecken, geboren ie 

Evergem 21 9hPr 1778, professor in hel Kollegiele Thielt van 1814 

lol 1825. uijlgever van den C'atholique cles Pays has in 1826 en 

van den Vaderlanclf'r in 1828. halling onder 

28 't nedPrlandsçh gouvernement in 1830; Kcrkmt>cster van St l''lichiels 

te Gent 4 8ber 1835. lid vnn de Centrale commissie van clit Kerk-

hof 2ó july 1838 en overleden te lrenl 21 april 1852. R. I. P.:. 

(Geschreven door zijn hroer, Hernrmlus r )(• NcvP, hmgc•mccs(pr Villl 

ZomPrgem. in hel jaar 1R"i2 of '"i)). 
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I-IANDBOEKSKEN VAN B. DE NEVE 

VOOI~GEV ALLENE TOT 7:0f\1ERGEM SEDERT 1820. 

Den 10 fehruarij 1820 is overleden Theresia Kerkhove huijsvrouwe van 

.J. Vereecke en den 14 dito mijne suster .Joanna Petronelia (De 

Neve). beijde aen de gevolgen van Kinderbedde. 

Den 1 :t dito is versmoord Piel er van I-lecke. mei ser- en plafoneerbaes. 

Den 23 dito f'.1r Ferdinandus Patijn, onderpastor. alhier overleden. 

l )en 5 april is verongelukt in de schuere van mijn zwaeger Verbiest in 

Korteboeken Antone van JVIeulehroeck. van Kerkhove. boven Amlc~
naerde. 

Den 5 dito overleed Izabel! a i'-laenhaut, huijsvrouwe van f\ lartinus 

Willems. Stigter van het Klooster alhier. 

Den 12 dito ten twee u eren naer middag is overleden Jacobus ,·an der 

Poorten. onzen pastor. geborlig van Lokeren. t>n den 14 ten 3 u eren 

na er middag begraeven (Goede \V eek). 

Den 24 dito was het uijtvaerd van onzen pastor. 

Den 26 dito van lsabelle I'laenhaut en den 27 van ]\Ir Patijn, onderpastor. 

Pastors van Zomergem : 

In 1571 was paslor Joannes van de Kastee Ie (Joannes Castelius). 

gebortig van Geluwe bij Kortrijk. I lier naer heeft Joannes T ruwe 

( = Pieter Truye ! ) . pastor van Bellem. 9 jaeren Zomergem bedient, 

ook I-lansbeke, Ursele, Oostwinkele, Ronsele en is alhier begraven 

den 12 augusti 1597 ( 8 augusti overleden). 

In 1606 Antonius Reijneer. deken, stierf in 1629. 

1630 ,_....... Petrus van I lofstad. stierf in 1646. in 8ber. oud .:!6 jaren. 

1647 ~ Jaspart Wandele, eerst 2 jaeren pastor le St. Jacohs te 

Gene! ; dezen verrnaende in zijn sermoen dat hij eene reijze ging doen. 

zonder te zeggen waer nog voor hoe lange, en indien hij niet \\'eer

keerde. zeijde aen zijne parochianen dat zij malkanderen in den 

hemel zien zouden ; hij vertrok den 17 april, Eersten paestdag, en is 

wedergekeerd onder de vespers den I Cl octobre 1661 ; is op St. 

Iv1artensclag 1647 pastor alhier geworden en deken in 1664. 

In 1683 was franciscus de 1\.eijzer deken en eerst paslor te Oeijnsr. 

1696,........, f'.1athias de Camver. curator 30 jaen'n; ']'dec. 1729. 

1730 ,_....... Petrus de Cmp,ver. eerst pastor tot Ronsel. 

1759 ~ Egidius franciscus Oegraevt~. in 1751 priJmis van I ,own. 

alhier pastor lol 1767. 

1767 ,_....... .Jacobus Vergauwen I ol 1788 : ct'rst pnstor tot Km ssf'lurre. 

1788 ~ Josephus Sney tol 1802. 



~mr•f·rh\, rl tn lwl Lu\t·nl td tt \dTl fit· 111l!i'ln!.! \"i'ltl ,Ir· fl<·kt •nq te- /.nnlf'r!,.! f'lll 

rw·l , j, . mdrillr·n .1. \ ' (~ = lilr·n b11 - \ ·, r~""'"'" 
I ;ui q ! .li lt!. I ~\ ... f rl\f l\ , .. 

1802 drianu s dr· K rJIIing (sic ! ) l o l 18 10 ; IJrc lacl van I )rongen. 

1. 10 lol I 20 ~ .l.r <ohu, .l os<·r htt <; \ 'illl rl t· r l)oo ri C' il , Vi1 /l l ,o l cr.· n . 

cc r-l r, jaNC rt pa lor lol , luij s. 

:--.lrt llhréh rL· C"auwC'r W él pas l or \'i)Jl 11 r t> ltrtutri) l fJ9(J l n l i rl 172(). 

Pclms rl r' Cauwcr in 17 19 Pri cslC'r . van 1720 l o l I . her 172CJ nr• 

rlr· rprt <; lrlr, r·n van 2 1! F3 1ll'r I ï21J IJrrsl n r \ 'i tll /.r1ml'r)..!C' rn l o l 17ïfJ ... 

Den r crsl cn ffli'IJC h e ·fl ZIJII C' ll lftlr ('J,. gc·c l;tt; [) ZO Jtcll'r so lcnt JIÎic'ijl clt' ll 

l::cf'\V . heer :--.l tch . ' '"'' rl c·r IJt! C', pit sl or alh tC'r, tllrt Cr h edt vnn ' t gnc
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verl <~c· l r• Jt . I w1· lk i rl:tiHJ gc.;r·hi c•d is. 

An cl r· rr ·fi 11yllrr·k ovr· r r lr· pa •;loro; Vfi Jl Z n rn •rgrrn. 

( lr 1) I '!7 1 WitS pi! sl " r Vit JJ Z n llll'rgc· tn .Jan van rk Cn,Lc•t •lt •, gchnrl i!..! 

vrrrJ Cr ·l rtwr·. lr•t •li'J ,r l l' zll'h .1. Cn sl c lirJ S. l )c7.t 'J J wn .; vnn h el t•r lc l 
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u ·r·r r· rv<ll· rr·tt 111 111'1 l! rll ' l ' (' Jl l il ltjll . hee ft vNsrhC'ijr lc · wrrkskcn. uijl 

1-(l·gr·vr•tt . I )r•; r·fi (lil "lor Pil i'(•kr•rc·n I ), . ( •n ll7 h r l>l ll'n wnnrlc ·rlijk lnsli l! 



geweest aen pater Cornelis Adriaens. minnebroeder, een zeer geleerd 

en goed man, leeraer in de Godheijd, die uijt Holland gevlugt was in 

de vervolginge en zich lol Brugge begaf om aldaer met vuerigheijd 

te prediken legen de geuzen; hij was te Brugge onder den naem van 

Stephanus van der I inden. zoals Valerius Andreas getuijgt ; tegen 

wie van de Casleele twee vermaenbrieven heeft geschreven. die 0p 

bevel van duc d'Aibe door de godsgeleerde van Loven zijn verwezen. 

fol. 478. Dezen pater was van Dortregt en gevlugl uijt het Klooster 

van Uijlrecht. Petrus Hoofd. fol. ... Tol wal jacr dat dezen van de 

Casleele de paslorije bediend heeft. is niet Ie vinden. I-lij was ook 

geweest Canonik tot Aardenburg. 

(In) 1597 bevind men op den Kerkregister der overledene 't volgen

de : den 8. dag van augusli 1597 overleed d'heer Pieler Truije. 

pastor \'an Bellem. bediende de eerste portie van Zomergem ge

durende 9 Jaren, dus van het jaer 1588, ook bediende hij Hansbeke. 

Bellem, Ursel. Oostwinkel en Ronsel. zalig~r memorie. Hij was 

hegraven in onzen Lieven Vrouwenehoor binnen de Kerke van 

Zomergem den 12 augusti. zijnde den 8. 's avonds ten 9 uren ge

storven ; dit is ook le zien te Bellem. 

(In) 1598 den 13 fehnrarij stierf tot Gent d'heer Jan \Vildemeersch. 

paslor van ?:omergem. en wierel tot Zomergem begraven. vóór St. 

.lans aulaer. die secint dien is afgebroken. Dezen was pastor van de 

2de portie. 

(In) 1606 verliet Antonius Reyneere de pastorij van Bellem en wierel 

pastor van Zomergem. l lij was geborlig van Ursel. wierel deken van 

het district van Evergem tot den ja ere 1629. wanneer hij is overleden. 

I lij had in zijn leven gegeven een groot wijwaten·at. van Arduijn 

gemaekt. als eenen kelk. waerin gekapt slonel c::Antonius Reyneere. 

1606 »; (hij) heeft gehad eenig geschil o\·er de tiende met Jacobus 

De Coninck. paslor \'an Waerschool. 1610. 

ló46 ~ Den 13 8ber stierf Petrus \'Ril llofstade. opge\·olgcl als pastor 

aen den voorgaenden l~eyneer; ten zijnen tijde is gemaekl den autaer 

van onze Lieve Vrouwe ; dezen pastor is hegraven cloor den pasiN 

en deken van Evergem. vergezeld door de heeren pastors van \V ner

school, Sleijclinge, Ooslwinkel. Bellem. llanslwke. Ursel. Caprijk. twee 

capucijnen en den onderpastor Ilugeson. 

1647 ~ Op St. l\1artensdag wiNd paslor van Zomergt'm cl'ht'N jas

parel \ Vandele, gehort ig zoo het schijnt vnn Huijsse. EPrst geweest 

hebbende paslor van St. lacohs le Gent. In dien tijde wiercl'er tot 

Zomergem mner 700 mnnspersoonen vnn 20 lot óO jnen'll [w,·ondt'n. 

zooals het is gehleken u ijl cle monstering gPhouclt•n tot \\' Rt'rschnPt 



Et·n hrJ<' kj<' \'an h..t ,!., rp l<- /.o m• · r~ <' lll om- lr< ·t· b I S1Jt I. 

Futo u<l .J ,. v•· rt.<&lll< ' l"'~ """ ;.l ,·vr I. I),. ~ .n ,·t \ ' ,," .1,. \\ ' .. ~ h l' 

dfJo r J 'hecr n \'On rlc rt A udenbu rg ( Vill l Genl) . dt·n I ju lij I ()') . 

I )ez ·n m<rn heefl f.!c hacl ee n prorcs leg '11 den puslor van W acrschool 

end<' wd ovN de licnclt· di· hiJ a lclat· r hief. wierd latleldeken in d 
plad · ,.,,n cl 'h t·t· r Oppermark ( = .lnn 011dmn , er CJ) I en ja ere I (J..J . 

TP n zi jn·lij(l · i I!CS l ·ld dc11 pn ·d ik. lcwl. np den 17 a pril 166 1. ll rj 

Vt·rlmk vnn %ornt·rg rn clr •Jt 17 il pril . zi p tde l·:cr ' l•·n P<teschdog , zond er 

lc z 'f.!l.! ·n wacr en k " relt · lc·rug d c·n I J IJ lob ·r 16 11. lcn ze lvt·n 

j <w r : de orgc·l . di· ul, Jan wi rd g ·slc· ld . wu. g ·ma kt lol Brugge en 

f.!<'Slc· ld in 9 lwr l n(J I ·n c ·rslmnc l IH'ïJ<"Id dPn 13 jon uarij 16 '2 . 
llr J i cm·rl t·d ·n i11 hl'l ja r I J7 . ll rj had in lwl ja r 16 4 d n h o: 



van St. i'-1arlens gemaekt op gelijke wijze als dien van onze Lien 

Vrouwe. 

U"heer franciscus De Keijzer. licenliael in de godheijd. onderpastor 

van Zomergem in 1665. wierel paslor lol Deynse tm ook Deken, ma er 

naer 't overlijden van d'heer Wandele wierel hij paslor van Zomergem 

in 1670 en ook deken lol 1696, wanneer hij overleden is en begraven 

onder eenen blauwen zdrk, ten deele onder de communiebank lig

gende; met dit opschrift: « Fr. De Keyzer. R.I.P. > : ten zijPen tijde. 

1684. is er door het fransch leger lol a en W aerschoot een groot deel 

der parochie afgebrand. 

(In) 1696 is opvolger geweest van voornoemden paslor l'latthias De 

Cauwer van St. Nicolaes, S.T.L. ; naer ontrent de 34 jaeren de 

parochie te hebben bediend. overleed (hij) den 7 Xbre 1729, oud 

68 jaeren ; in zijnen tijd waeren onderpastors van Zomergem : Jacobus 

delateur, judocus de Smet. J. ]\1ertens. Joannes Aerssens. francisrus 

vander hoven en Petrus de Cauwer. 

(In) 1730 is Petrus De Ca uwer. ook van St. Nicolaes, opgeyoJgd aen 

zijn onde, naer eerst hier onderpaslor te zijn geweest en naerdien 

deservitor tol Ronsel. Dezen heeft met de Kerkmeesters. om den last 

te vermijden van de amortisatie, de goederen der Kerk verkogt. de 

Kerk met herdeling voulgewijs beslaegen. (I-lij) overleed den 30 april 

1759, oud 66 jaer<.:'n. Ook is 't zijnen tijde in 1749 gegoten de Klokke, 

wegende 1695 ponden ; hebben alsdan onderpastors geweest : A. \'an 

Binder, J. B. van llorinck, J. C. KersmaekN die wierel pastor van 

St. Gil! is, en N. l'1usschehrouck. 

(De) 12 junij 1759 wierel Pastor Egidius franciscus De grave. ook 

van St. N icolaes ; hij was primus van Loven geweest in 1751. heeft 

deze paslorije bedient lol 1767. wanneer hij Kannninek van St. Baefs 

wierel Ie Gent. Cantor. Examinator. CedeputePrtlt~n naer \Veenen. 

en overleed lol Cent 28 maerle 1813 : was ook Licenl. in Leijde de 

regt en. 

Jacobus V <.:'rgauwen. ook van St. Nicolaes. Eerst onderpaslor lol Til

rode, 2° pastor Le Knesselaere. 3" opvolger van voornoemden de graevc 

bij resignatie, heeft hier 20 jaeren pastor geweest en overleed den 10 

maerte 1788, oud 56 jaeren : onder hem is gemaPkL de sacrislije en 

hel Pastorcel huijs. 

Josephus Saey, geborlig vun Ze\'('Jleeken. 1" ondPrpaslor lol ]\ leule

beke, 2o Secretaris van den bisschop van Ct>nl. :'i'' wierel m I :-"88 

pastor van Zomergem, overleect clm 1<1 augusli 1802. oud 52 jueren: 

ten zijnen tijde is den vloer erleijd in cl<' Kerke. het pastared l1llijs len 

dede behangen, de groole remiscn en den Engelsehen hof Ul'ngell'lid 
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Kerk e !,!P pl ;,f'l-.l . <'l'il "' ho()IJ s i 11k: 1'''111' 11 nt c uwc ll l>icglsloc l, JIÎ CU\\'C 

koslrlijkr· ''rrlitllll ' l<ir·rJ rl1 ·r prl ·rl,k lwl'fl'IJ , ii<'JJ I-( I' ko )! l \ ' i\11 !\ru <s t·l : IJI' Irth 

('11 p , lf,JII lil JF) 1(J i ll ' ll rl< ·tJ hr )OI,!('il illll.t<'r f-'< 'J!' ill'l-.1 ; '' lol cl'lll SI"Jil 

''"'· rl.·rl <' ll 2:- jllfiiJ 11·11 () ,.,, lw (.' iit \1'1! I• · /."llil 'fl!• 111 "' ·"·,, 111'1 IH ·t·J!dt·r 

11111) '. '' i> ,j, .il / IIIJcJk."" rl•·r K<" rk (' . Op cl1 ·il 1J ' '" :.!' ' "'' I HOIJ I< ·, .r t'l'llt' 

IIII'IJWI' J\J"ll< · l,!<'l!() lf ' l! \'dil rit • 11111,1' , \\! 'J.!I' ilf!t · fi>IJ) f!IJill ,t'll . <llt' 

1-! •·Lr,r , l< ·l l w" '· l'il ,j, . iiii'JJ\\'1 ' W<'< 'l-( 1 22(J() IH>ilcl< ·il . <loor 1 •. fr . l~ l':,! lt otJI , 

KJ, ,kl-! if'i• ·r \i>rt /\llr lr•il;ll'rr ll ·. 

'· " ,,JJII' '"' ''Ph" ' \' dil rl· ·r jl()(JI'Ii ' J) r, ·"" oiJi 'I ' '"'(![dl ' TIJ('fl ' '<Îilt ' ' \ 11 

rl< ' ltit< 'll , 1-(c Lo rll l-( Villl J ,~,l,·r• · ll . I " lll)(l, · rpo~ , l or lr>i \Vo~ ·· rsr ltolll, '2" •>Jl 

~ I l>idt ·r o; i<' ( ~' ' '" . )" J!" ' l"r " "" ~~ " ''· i " l1· 1·: 1)1!1 ' '''l '\"' ' ' ' ll ill'l'cll· . 

w•• ·rrl rJ,.,, 12 JI,JIJ 11-! 1() 1""11•1' Jol / ,lllllt'fl!<' lll . T('n I'ÎJIH'II li jcl v ~~ · 
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maekt : twee roude Casuhels eJJ eenen gemeenen. het wuen 0mament 

een en witten Casu hel. gesteld nevens den autaer van 0. L. V. de 

1-111. Barbam en Aluuisius, en verkregen hunne reliquiën, ook die van 

St. Rochus. van St. Hubertus, van St. .Jacobus en Codelieve en in 

1R18 de nieuwe begraefplaets in de Planterijc gemac·kt en gewijd door 

f\'lr. Nuytlen, deken en pastor tot Nevel. 

De Zondagsche vergadcringe der jonge dochters onder de bescher

ming van l\1aria en van den heyligen Alouisius ingesteld in 1813. en 

alle Zondagen naer de vespers in hel Klooster de christelijke onder

richtinge opgekweekt. en verkregen den aflaet en geb<'d van 40 uren 

op quinquagesima en twee volgende dagen. 

In 1819 wierden vier Zomergemschen Pastors : den heer Sierens te 

Lede. Vereecken le St. Laureyns, '\\,' elvaerl le \Vakken en Versluijs 

le Caster. 

Den pastor van der Poorten overleed den 12 april 1820. 

1820 .......- Den 1 me ij wierd pastor van Zomergem Î' lichaël van der 

Piele. van Pitthem, I" onderpastor te Wijngene, 2" te Ruijmbeke. in 

Xber 1810 pastor \'an Vlissingen in Zeeland tol 1 meij 1816, van 

daer pastor gesteld lot Th ielt. al waer hij geene pacifique bediening 

heeft gehad .......- ter oorzaeke dat den Bisschop de Broglie aen het 

gouvernement geene agreatie beliefde te vraegen .......- en overzulks met 

den 1 meij 1820 naer Zomergem gezonden als deservitor. alwaer hij 

gelijke omusle heeft gehad lot met de dood van den Bisschop. Als

wanneer de heeren Demeulenaere en Goethals als \'icarissen van den 

Koning erkend zijnde. hij met veele andere ook erkend is geworden 

en als paslor geïnstalleerd te Zomergem den 12 november 1821. 

Onder dezen zijn onderpastors van Somerghem geweest : Mr Godijn, 

nu pastor le Moorseele : l\1r Petil. nu paslor te :'- leerendre ; 0 Ir Bracke. 

nu pastor te Ooslerzeele : f\ Ir De Bruyne. mt pastor te lsegem ; ~ lr 
Portemont. nu religieus \'all Latrappe : ]\Ir ]\ loortgat. nu paslot van 

den Doel : l\1r I )anneels van i'1eulebeke : ]\Ir Stoop van Cmijs

hautem : ]\ 1r Lament ius \V ante van ]\ loerbekc. geestelyken Koster. 

Den 8 meij 1820 is overleden .looren de Neve. mijn oom. die gestelt heeft 

50 gezongen missen met eenen fransehen zak brood aen den armen. 

70 ponden courant aen den Publieken Acrnwn. 30 pond cour. aen 

den bedekten AemlCn, 200 francs voor tie hrke: deze l\\'ee IPste 

artikels in handen te stellen van zijnen hiPchtvader ]\Ir Petit Pn ten 

lesten 100 gelezen missen. Wij hebhen alreeds gedt·dt vnn Joort'll 

oom: in gelde 111 gulden 16 stuijvers C) dPniers courant. 1 I 1- 16-9. 

Jooren De Neve hadde zijne imnwuhele gof'den·n verkogt \'!Hl in 't 

jaer 1816 aen zijnen Brm·der Bl'rnanl voor de sommc vnn ·IÖO ponden 
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6)· ;u/t ~:rluld.:i~ Z:.YII, ~.mnrcr dl! mensden U um m r11enl wil 

+ 
r.TD VOOH m: RUST DER 7.lF.L 

Y.o\"f \\'TT.F:N 7.T~F. HOOGRETD DF.rt PRIN'S 

l\1:\ l-R lTS-.TO:\X:\ES-MAGDALENA 
DE BROGLIE, 

bissd,op van C:ent, 
C:ehorcn op ht-l knstet>l van Broglie, 5 september 17GG. 
Priester ~ewv.! lol Tner, 11 meèrt '7!J2. 
l'revo~t ''""!,ct C:"pittel van Posen, in po!Pn, 1797· 
(~ezalft tot Parys, tlis.,chop v;tn An[ui, 'ï uo\'elubt·l 11:lo:';. 

~ V':lpl:u~ls 111 lu·t llisrlom van (;nul, 18o,. 
~ Pnos van !.et 11. Roomsela R.yk. ~ 
·!i ·weygcrt deu Eed van ht'l Legiot'n van Eer, eD gevoelt de on- ,~ 
~ ~ lilast VAn 1'1 a pol eon, 1 8'J!). ""' 
~ Verderli~-:t de 1\rcl<ten der J(erk in de vergaderins der Gees- :; 
~ tel:rkht-yd, tot l'ary.s, •8i1. " 
•o Gevangeu gezet op l<et kastcel vnn Yinecunes, 12 julius 1812. i;;J 
§ (;ebAuoen·Jot Eeauue, november 1811. : 
·~ In hall in!{, gezonden nner 't eylaJJ<! St.-Margar., 6 meêrt 1812. ~ 
J1 A en zyne Kerk wedergegeéven, komt wederom in Gend, 24 " 
., mey 1814. ~ 
~ Stelt zich t!'gen den eed der nieuwe Grondwet, 1815. " 
:: Stelt zith I eg en het nieuwontwerp Yan open ba er ondPrw ys,1816 ,. 
~ Gedagvaercl voór !•et Gerechtshof lol Urussel, fe!Jruary 1817. " 
~ Verlaet Bd;;enlaud, 17 meèrl 11l17. ~ 
~ Verweézen tot hallin;,!SC hap, l1el vonnis aengepla kt tot G end 
~ op het schavot tusschen twe" dieHn; I!) november 1817. 
" GeHorven tol Parys, 20 j~lius 1ih1. t Zyn lichaem tot nader ~o!'dvinden geplarts in den grafkelder 

der choor van St.-Sul)li 1-ius, 24 jnlius 1821. 
'g Hy was, !(~durende ~rn lrN'n, den .rtcun van het !ut.~·s Gods ; 
t"c ~r "tvestigde en versterk/I! den Tempel, •.)'n 11o'lk was lr<'l voór-

'"UP ~yner trdenle ;orr;en ; . kJ' verw_ydadc de get•rtert•n des 
; '-'t>rdttr{.r -ran lul ;,t/,,e: ]lrmind J;Ofl GoJ, hJ- was lul ook v,", 
~ de mmsche11, f!TI ~yne gedagtrilis is in ugern'ng. FccL. 5o & 4:>. 
~ H. I. p 

Biclpn·ntjr: voor i'1J.!r cl,. Broglit'. 1821. 

... 
" ~· 

Uil cJ,. verzamel inf.! van 1\. H ysl'dlO\'C', KnP>st·lan·. 

courant. beslaendt~ in cle helft van cl'hofsteJc cloor hem IH'woonrl. 

dewelke groot is 12 gernetcn en !J'j roecl<'n. voor welke km>psomrne 

den lesten eerwn intrest \'<'rkcnclt· VéJII 16 ponclt·n 's jat·rs. 

1821 I ),.,1 2"1 f~"lmwrij is ovNieclc·n in clt•Jl ntiCit·rrlorn van onlrent R2 jat•rert 

mijnen Pclc·r Guillielnalls Pwmarcltts I )c· Nt~vc. fs .lnannis. 

1821 I J1~11 5 7lwr is ovPrlt·cl<·rJ /\nnl' f\hric• cJ,. WbJwlw·rc·. Wl'clllwt• \'illl 

Pielcr jwlonts Willt·ms. 011<! 7S ia 71> j;H·rcll. lwcre11 lilHIJ wns geslor

Vt•rt irt 1811) ; zi•· Llaclz. 3 van cl('fl IHHJJJI van huniliv hit·r voon·rt. 

!Jen eerweirelen hr·pr ~lirhwl Vilfl 1j,. l';,.f,. I>IIZl'JI pHslor hel'ft zijrw pnsto

rcelc· fulldiell W1·1kr1Hn van W<.'f.!l·rr..; 't J.!IHIVI'f"li('JJH'Ill JJJOf.!t•n h(•rvnlll'll 

rlt·n 21, octolwr 1821 ; 's antl<·rclaJ,!s IH·c·l't hij lwt t·erslt· JliiC'r J.!c·lrouwl. 

4 



Somergem - De Kerk. 
l."Eglise. 

I )<· kerk lt· / .o !I H'fl-!t' ltl . nll'l !1utH nh·rl\\'ilHr<IIJ.!t' ltlfl'll \' ÓÓ r 1'-h 't" . 

l 11l d, · \'t' l"/ i ll1H"Ill 1 ~ ' .1 11 . \ 1~\ ,, .,.!,," t'. ~ lll " t· l,uo· 

d es zon d ;q;~ _8 dit o hee r! hij ;i p1 cc r,;ll' , ,.,ïlW<' Il \!Cd acn en h eef t Y<tn 

den 27 de,, paslort·r· lc,l l>i cchl ,;lt>l' l lw:J ÏIIIICII tv lw;illl'n. J),.ll i 2 

no,·,·m lw r 182 1 lll'dl r[.. 11 I )c' kcll \'illl ,. ,·cl hem so lemn eel gcinslnl 

le t•rd . \\ 'ncruijl \"o lgl dal hiJ ,·nor cl, .,l cerslt' ll dt•ccmlw r 18':20 llléi"I" 

Coadjut or \\'i t,; t' ll ni cl Paslor. 

!)en 2 1 Jl O\'t' llliJer is O\'erJ ,.Jl'n .lnn l :l'illlCit•s [) ,. 1\ijkc , in l ~o. Ziet bl ad -

\'élll d,·n l10om \ ' é\ 11 i"nm ili e hi er ,·oorcn. 

Dr~ n 6 mr ij 1822 is clc K erke \'il ll 7nnwrgt'lll ter rcpHrnt it' <tcn lwstt•t•tl \'oor 

1-1 90 francs t'n er is ncn IH'g illllCII l l' \\'erken ct<' ll )d,•n , inxcn Ing. 

zijnek den 28 m eij 18':22. 
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Door bijkonH'!lde werken is de hownstacnde somme noch wel dobbei 

geworden. 

Den 23 junij 1822 is de eerste Zondagsehole gehouden \'Oor hel manne

volk in de nieuwe gebouwen ~chole van 't Klooster ; van cleze nieuw:~ 

Stigtinge is stigter l' Ir l' lichad van der Pile, Pas lor. 

Oen 17 julij 1822 is begraeven Pieter joannes Putman, over eenige jaeren 

van \\' acregem alhier komen woonen, en op denzeiven dag ten 6 

ueren naer middag is !'Ir \'an Doorn, overleden lol l.ovendegem, als 

heere van Zomergem alhier begraeven in een nit>uw sleenen graf 

agter den C ah-arieberg, op de begraefplaelse in de Planlerijc. 

1822 Oen 17 september is alhier overleden l'lijnheer Bemardus Vermeersch 

doctor in de medicijnen gebortig van l'1aldegem en aldaer den 19 

begraeven ; de inwoonders waeren aengedaen over het verlies van zoo 

eenen goeden doctor. 

1822 Den 24 november onlrenl 7 ueren 's morgens heeft fr.1nciscus Goet

hals zijn huijs en het aengebouwl gebuerenhuijs mel eenc keirse in 

brand gesteken uijt gramschap dat hem de deurwaerders geleijd waeren 

voor schulden van zijn vader Jan Baptiste, doch een uere nael' het 

fait is hij op zijne eijgene bekentenisse gevangen genomen ; dit huijs 

was gestaen in Korteboeken. aen welkers hofhecken eertijds de dikke 

linde stond. en er is weijnig of niet uijtgehaelt. 

Donderdag 13 februarij 1823 is in den ouderdom van 73 jaeren overleden 

Marlinus \Villems. Stigter van het Klooster alhier; hij was sedert 

6 jaer lam aen den slinken kant van zijn lichaern. 

l''laendag 10 maerte 1823 is de 11ieuwe Communiebank tol Gem! gemaeckt. 

alhier aeng?bragt en er zaterdag 15 clilo eerst op dezelve gecommuni

ceerd ; men zegt dat hij 100 louisen kost. 

Den 2 april 1823 is francies Goethals ter dood veroordeeld. doch appeleerl. 

Den 15 april 1823 is onze wekelijksche merkt voor den eersten keer ge

houden op het Kerk-hof. 

Oen 16 junij 1823 is l'lr .Jacobus C'ornancl h .. el- Pil vroedtmPester alhier 

van onlwnl 30 jaen·n. Vf•ronj:!l~lukl. rijrlende naer UrsPI Kermissc is 

het [Winl ITJPt de (]we~e in den j.!ragl ge[llijrnclfl en hij daeron1ler ; 

de !wee !Jij hem zillcllfle zijn inllj1ls <<iJigc~prongen. dil regt ovt>r cl .. 
smisse van BcPrkcn lol Ur.-wl. 

Volgens 1k Ca zeil f' Viln rmwnclag 1 U <IOVf•rnlwr 1823 rs lwt cloodvonnis 

van Fruncks Godhals vcmnclercl in 1'1'11 f'ellwig dwangwerk: deze 

gratie !reeft vcrl•·•~nt i'IJIIC rnajcsleijt den Koning np gcduerig vcrzoek 

van den 1\rlvoral I rlwrrry lol (;('!)cl. 

In 1823 zijn 1 cl rncllschen meer g•·slorVt'll uls gcLor('J). 
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Den 4 januarij 182..t. circa 8 u eren des morgens. is lot Thielt overleden 

joannes Baptisla van llecke van 7.omergem. fs Jacobi Florenti en 

Mariae theresiae de Neve; hij studeerde al(laer Sf:dert october lest. 

op de Kleijne Figuere was hij van 46 den tweeden. er waeren 16 di<! 

die classc herbegonsl wa('rm ; zijnen ouderdom was van 14 Y2 jaeren. 

Den 19 januarij 1824 is IYheer Care! Em. 7'1aria Lejc:-une priester. oud 63 

jaeren. en koster alhier sedert 1806. owrleden ; hij was van Gent. 

1824 Den 28 februarij is den nieuwen Geestelijken Koster gearriveerd. met 

naeme J'vlr P. Pharazyn, paslor van Hengsdijk ; hij is \'an Genl 

Jan Baptiste De Neve fs Joannis mijn oom is den 15 april 1824 alhier 

overleden en op den 17 zijnde paeschavond begraven in den ouderdom 

van 82 jaeren. 

Joäimes Baptiste De Neve. zone van wijlent Bernarclus Guillielmus en va;1 

Joanne Claeys, is den 15 april 1824 overleden en Joanne ;-..Iarit-' 

moeye, zijne zuster, heeft de jouïssance van geheel zijn naelaeten

schap, dus in dees rentjens en obligatien van vier paerten heeft zij' ?r 

twee. noglans zijn de goederen geërf cl als of' er geen en uijtersten wille 

geweest hadde, dit onder malkamleren verslacnde, dus : memorie. 

Den 15 april 1824 wierel gemist het dochterken. oud ..t jaeren. van onzen 

Commissaris Pladys en wierd den 1 (l dito gevonden. in et'n gelmeren 

beirput. dood. 

Der, 4 meij 1824 heeft eenc schoone jaNmerkt alhier plaetse gehad. de 

prijzen zijn gewonnen door [\lar! inus De Vlieger voor het schoomle 

peird. door Domien l~ijckacrt voor 't schoonste verken. door P. F. D" 

Vlieger voor meest koeijbeeslen ter merkt gebragt Ie hebben. door 

Carcl GijzeilHecht \'oor den meesten nomber hee~len gekogl te 

hebben, door F. Standaert voor <Ie schoonste koeijbeesle. aliP Vl:\11 

Zomergem ; er zijn nog twee prijzen eldcrs gegaen. 

Den 26 octohl'r 1824 is Pietl-r Livinus I )e Nl've mijn vader. nner t't'nt' 

onpasselijkheijd van circa 2 jat•ren. O\'t•rl<•dt·n ten 6 uPrcn 's a\'onds 

in den oudPrdom van 79 Y2 jaeren. en den 28 ten 9 uPrcn \'Oorrnid~lag 

begraven. 

52 



l'lemorie der uytgaewn amgaende ·, ~!erven van \'ader. clen 26 8ber 1824. 

in guldens, stuyvers, deniers : 

Gegeven aen Pieler Basliaen voor helpen afliggen, 

nooden der familie en voorelere dienslPn tot 

Aen J. B. Oe Keyzer voor 't scheiren van vader naer 

zijne Dood en voor 't gepasseerd~ sedert den 1•ten 

januarij tot den 26 8her 1825 

Aen francies de Clercq voor de gelmerte te nooden 

Aen de Ziekedienster voor afleggen in hemhrtens, ge

rekend 13 scheil. wisselgeit 

Aen den doctor Primelius 

Voor medicijnen \'an Dentergem 

Aen J. B. \' an \Vassenhove voor df' cloodkiste le 

rnaeken 

Aen den pastor voor begraevinge en uijtvaPrd 

Voor 't leveren van wasch 

Voor 't trekteeren de vrienden tol C. Gij~sclhrechl 

en de gebueren tot .lud" Struijvelt 

\'oor 6 gezongene missen lf' Ronsel 

\'oor 2 dito tot Evergem 

Voor 9 gelezene aen d•~n Koster Pharazyn 

Aen den Pastor van St Laureys voor 4 gezongene en 

een gelezene 

Aen mijn broeder tot Thielt voor 

Voor 't graveeren vadc·rs ovcrleyclen op c!Pn !':ark van 

Grootvader, aen I. l1 De Greve 

Voor 25 gezangene missen tot l':omer~ern. '57 sluijv~·rs 

ieder 

Voor 10 zakken roggenbrood ac·n J)f! B<·ir. hakkN 

Voor 21 meukens van ons gracn lP vPrlwkkel• 

Aen Line. voor gehccll'n te Gent in ·, lwggijnhof 

2-15-0 

'2-15-0 

0- 11 -0 

4- 11 . 0 

5- 4-0 

12- 0-0 

60- 6-0 

33-12-0 

'58- 12- 6 

22- 2- 3 

9- 6-0 

3-16-0 

12-16-0 

9-12-0 

32- 14- 0 

1 - 2-0 

46- 5- 0 

"ió - 1·1 - 0 

'1- R-0 

(). 8-0 

Üp den 26 octoiH~r 1825 voor 't jac•r!.!l'l ijd•· 

V oor eenen zak brood 

Komt : C. 370 - 1·1 - C) 

11 - ·I- 0 

'i- R-0 

R. q. i. P. 

Oc·n 2 januarij 182S is Franrisrn Coeijrnan owl circa 1 R jnPrl'll. en vcrlnelcn 

van diffPrrmtc~ dodors, l1ijnac op ha .. r uij!Prsll' zijncl•·. suhid J.!Cnczcn 

Zij haddc t'l'flc> odavc• owlerhourl•·rl IPT N'TI' \'illl rlt•rJ IJ. nnt•rn van 

lcsus, volgens voorsrhril'l van clt'JI prinn· w•n llolwnlohc en rml fin~~ 

het 11. SannrnPfll clt·s aulac·rs onln•nl JH'I.Wll liPTPil \'oorrniclclng, wnn-
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Some!fgem. - Drctf 

I\ · i )rc'<'f 'nnnf !,,., nurlt· Klno,IPr . ' '"<'H l'lll 

l 1il t!t' \'c' rzam C'I in l! ,.,,., :\ . l~y-c• rhn,·t•. Kn<'-<t• lorr 

nePr di en prin ep hid voor d e 1\l ed erl an d <'fs . di e hu n in zij ne gebeden 

bevelen : en als c!r. H . H os! ie jus! ma er doo r~ez\\'o l ge n \\'c:s. kreeg zij 

nls f'f'n \'Uer door h <w r li r haem r n is nu gezond en ~ truij s. ~ pint en 

g<w l naP de kerke; \ 'i tll op dt•n errstt' n mompn t da t ?ij dal Yll •'r 

ge\'Oelcle was haPre gezo ncl lll'ijcl ge lijk nu . -1 januarij 1 25 . '1 Geen 

in mijn e j)rf'sPnli f' gl'iuij gd heeft .loa nn es D e Rruijn e. ondPrpasto r t n 

haercn bi rg lvad er. gisl en' n . nae r midd ög. Qu od nll es lor. B. D e J\l pv ~. 

Laus D eo emper. 

1825 O en 18 ja nuarij is m·r rlt ·rlm 1'1ari <' C tih erirw \Vil lcms. clochi t' r \ ' Ril 

M a rlinus, sli glcr van lll'i Kl nn~ l ,• r a lhi er : cl,•n 10 lwQra \·en en dt•n 

24 was h el uijlvaerd . 

25 O en 2-1 ju lij is Pi elcr joann es I eunlj cns uyt Durm en in d'h erbergc 

vnn B. O e Conin ck op Somcrge rnhn\'t' rl zoodani g ges lagrn da t hi j r 

d en dij ssendag naerdi cn \'an gPs lnn·t' ll is zo nd('r t•enrge woor len I r 

h ('bben konn en spn·ken ; hi t• rop is ir1 hechtenisse genom n .. lit•njE'n 

Van Quaeth Pm r n .ludorus 1),. Dt·rkcr a ls rloüdsbgers . c! ,•n errslrq 

verwézen voo r 2 ma<' ndt•n w· vnn g en den lwecrl,,n \ '001' ePn jner. 

1825 D r n 26 oclober is hi er onl gravf' n rle huij swouwe van tien D 'h aezE'. 

bn eree rh oud l' r op Reke . 0 p suspic it• d nl hncr leven vNkort zoude 
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geweest hebben door haeren man. die op den zeiven dag gevangen 

is ; zij was dags te voren begran'n ; SLien dl-laeze is vrij gelaeten. 

1826 Den 26 en 27 ("?) zijn de knegtjens die in 't Klooster ter scholc 

gingen. de schole vamvegen 't gouvernement onlzeijd. 

1826 Den 13 Xbre ben ik nae Gent vertrokken. nae den Bureau du 

Catholique des Pays Bas. die den 7 dito eerst nijlgegeven wiercl. 

maer belet tot 13 dito, en aldaer verhieven tot 20 Iuly 1830. 

18:28 Oen 6 Sber is !'larie Therese de Neve, mijne zuster. vrouwe van 

J. F. van Hecke. en in 1829 haer oudste Dochter .Joanna .lacoba \'an 

Hecke. oud 22 jaeren, overleden. R. Q. I. P. 

1830 Den 1 juli; zijn de twee onderpastors van Zomergl'!m Ed. Bracke en 

J. De Bruijne pastors geworden. dezen te Bovekerke en dien te Verre

braeek; en zijn opgevolgd door i'li'l i'1oortgat onderp. van St. Lievens 

Houtem en gebortig van Lebbeke, en De Portemons. coadjutor te 

Cherscamp en gebortig van Salardinge. 

1830 Den 6 juli; heeft jommes franciscus van De Velde. bisschoc van 

Gent, te Zomergem 't H Sacr. des Vormsels bediend. 

Den 30 7ber is hel Brabants drij couleurig vaendel (rood. geel en zwart) 

zonder solemniteijt op den toren gesteken. tot teeken dat de regering 

van Holland ophield. Gent heeft het maer 2 october opgesteken. 

1830 Den 17 8ber heeft Zomergem feestelijk verwillekomt .J. B. De Neve, 

komende uijt zijn Ballingschap. 

Den 27 8ber is tot Borgemeesler gekozen met eene meerderheid van stem

men van 125 op 161 : B. Oe Neve. broeder van voornoemde. 

Î' lemorie op B. Oe Neve, dit- den 3 april 1785 te Evergem is gebmen en 

's anderdags gedoopt in de Cubaene aldaer (want er was geene 

Kerke, zij was afgebrand den 10 71Jre 1783). zone van PiPier Livinus 

en Joanna Maria Vereecken. 

Gevormd in 1793 door Lohkowits. 

1795 ..--- Den 14 fehruarij IS mPI zijne ouders. hroeder en ·I zusters nae 

Zomergem gaen woonen. - !leeft zijne eerste Communie gedaen op 

de pastorije te Waerschoot. 

1801 ..--- In 9hre is nae Thielt hij I )haeyere gaen fransch leeren. 

1802 ..--- Is naP \Vaerschool !Jij C'allhieu ~acn fransch leert.rt. 

1803, In 8lm· is nac l"-1ol. hrahanl, gac·n studl'ft'JJ Lol in 1805, dun te Gent 

en Ie~ st te Th if•lt tot in 1808 ; in 1826 nae Cent op cl en Cathol ic}lte 

lol 1830. 

1830 ,........, 20 .Julij cii'IJ Buwa11 rlu \atholicpl<' clcs Puys Bas VPrluetPn, en 

clcn 2) alll' cJ,. klc,•cll'fPII l'lr. na•· l111ijs ~ehaclcl ; cl"" 25 Een abonne

ment genomen in cJ,.II zc·l\'1'11 jcumml nwl f'vlr I )p Porternon I, onder

pastor te Zom1•rgc~m. 



llt •l mnnttnwnl ,.,, ., Primtt> Sit'\' flt• rl 

t' tt n ttcl l' Jllli l.t'n lt· /.om t· r~t·m . nm,ln·t•l, \~11 (1, 

J:" ln ttil .J, . , . ,."anwlin~ ' '"" i' l t·,·r . .1. J)" :'m..t -\ ',," J, . \\ 'edH' . 

D en '27 8 her is mei 12') op I 11 I ;:it'tnlll<' ll :!ckcm·n lot Rorgenw!:'s ter van 

7:on1<'rgem en den 28 81lC'r in fllnC'Iit• pl'lrerlt•n. 

I )en ) I 8 her kwnm mC' n van la ldeg<·m om htdpe \T ncgen tegen de Hol-
landers: all, •s wns s<' ffen s op cJ,, heen nwl rieken. vorken , slokken e11 

fu siek en . mner cl en l1orgt·met•s t er ge ene genoegsacnw rcdem konnendr' 

ng terhneiPn om op le trekken . lw l,,fd <' ·, nndPrdag~ om tijding te 

zenden Pn elk gin g nae huij s: lcn 8 van den nvond kwnmen van 

rvlerendre 150 mRnn e,l gcwilpencl. tuijl endl' op ce1w n hoom , trr hul pe 

van l:omergcm, ma Pr cl i!<'f a ll •·~ g<' fll st vind rn d <' keercl,•n wt> rl er. bc'
fovrndc vnn hulpc op cc r ~ t r tijdin :J. 



Den 3 9ber trokken van Zomergem op nae Gent, om gedeputeerde te 

kiezen voor 't national CongrP~. ten getalle van 54, en hebben een

draglelijk gestemd. 

Oen 3 9ber is gekozen tot onclerpresident van de ll Sectie van Kiezers, van 

't Distrikt Gent voor 't national Congres, zitting hebbende in 't tri

bunal civil te Gent ; Voorzitter ofte president was Bernarel Uytten

hove, Borgerneester \Vaerschoot; 2 scndateurs: Gallens, afgaenden 

Borgerneester te Zomergem, en Joos, notarb te \Vaerschoot ; secre

taris : Legiers, Borgemeester te Knesselaere ; Surveillant van rlezen 

Bureau : Jan van Berlaere, Gent. Steendarn. 

Budget der Parochie van Zomergem ( 7396 zielen) voor 1831 : 

Ontfang: Baetig slot van 1830: fl. 569.42 

1829: 

Ontf. voor d'l-iooge, afgaenden veldwagter 

Ont. additionele Cent. op de grondlasten 

Omslag op de parochie 

Belastmg op d'honden 

De Markt 

Boeten van Politie, 9 cents 

Pagt der parochie heije 

Uijtgaeve : Borgerneester 

2 Assessoren 

Secretaris 

Ontfanger 

~ luijshouden van de Rt·gence 

Ongelden 

Klokke en horlogie 

Onderhoud 

Buijzen en WatPrleijdingcn 

Zegels en Kashoek' On Ir angt'f, 

Politiecommissaris 

Zijne Kantoorkosten 

2 Veldwagters 

I lurme klcecling 

Brigadier 

I ..antecrn 

Wagthuys 

P(JI il ielmys 

Total fl. 

434.22 Y2 
72.50 

1081,64 

2850.00 

194.00 

425.00 

0.09 

26.00 

5652.78 V2 

175.00 

90.00 

350.00 

156.76 

400.00 

18.60 

23.62 

24.00 

60.00 

6.90 

330.75 

94.50 

350.00 

60.00 

10.50 

20.00 

36.00 

22.36 
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Schulcl : 

Aen den armen 

Pastorije 

Schoolhuys 

Muzyk (toegewezen aen rle KPrke naerrliPn) 

Gensdarms te Aelter 

Distriktcomm"1
" Schouwing 1830 

700.00 

50.00 

80.00 

1 '50.00 

12.19 

18.00 

T otal fl. 3980.28 

Inkomsten: 

Uytgaeven: 

Batig slot : 

Intrest eener obligatie 

5652.78% 

3980.28 

fl. 1672.50 % 

Sommc reservé voor hrandspuyt 

Bedelaers, de F redriksoord 

Overs. van 2 % lot Kalseyding 

Kalseijde Durmen 

Onderhoud haegen van het Kerkhof 

Ukingsregt, militie Standaert 

Koop van oude Kalzeijden 

Supplement van Kalzeydewerken 

Aenkoop brandbluschmiddelm 

Volkregister 

Kind Claeys, doof en stom. 

Retraite van d 'Hooge 

Üninhaere posten van 1829 

13.20 

100.00 

2.88 

91.57 

400.00 

6.00 

0.09 

33.25 

250.00 

120.80 

40.00 

85.00 

87.50 

8.29 

Total : fl. 1238.58 

Batig slot : 1672.50 Y2 
Schuld: 1238.58 

Blijft nog : fl. 433.92 Y2 

(Gent, 13 9bre 1830). 

Den 29 Xbre 1830 is ingeschreven in hPt Gulde van Brregtinge in de 

Kerke van Zomergem en heeft betacid 28 stuijvers inleggeld t'n de 

doodschulden : Bernarclus De Nt>ve. 

Den 30 dito heeft voor wedde van Bnrgpmeesler sedert 27 8bre lot 31 

Xbre 1830 ontfangen de somme van 30 gulden 78 cents Neder!. 

1831 Den 7 jamwrij zag men langs den kant van holland Pen wonder 

luchtverschijnsel. 

Den 7 januarij 1831, verschoten gt'dnen door R. De New• · 

1) Voor eenen brief van T'-lillian rlcn veparrls. vonr 't 1\rml'n Jt'r 

peerden, 0 fl. 13 Y2 c. 
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ll rt ,-cnvor.<lc kNllonr Ir 7.nnH' f~<·rn na dr ,.,pJo,i!' ,-an 'lill<-rr l,,g I 'I okto lwr t <) I'

Uit ,j,. vc· r'lamr l111 u ,-a n l ~ ·, m«no I ondil t . 1-=: ... Un 

2) A en d en Arm mee ter va n 7.omcrgem . Pi e ter \ V clvaert , v•' r<ch olen 

voor te doen w Prken d e a rmm ensch en h onde rd fr an cs , dil op w e<·r 

le keeren uijl d 'ecrstc f'ondsen d Pn 22 ja nua rij 183 1. du s fr . 100.00 

3) D en 4 febru a rij ee ne rPijzc nac C ent . gecl aen \'oor een en bri gadi er 

te kiezen . 

4 ) D en 2 1 dito nog eene re ijze nae Gent , vP r~c h o t en Een guld en 

34 V2 cents; d ze rc ijze was voor '1 C'ons" il rl r r mili c iens. 

O en 12 janua rij kwam Mr Millia u . vcrnerts va n G e nl . om peerden voor 'l 

leger d r b elgen, hij sla k er 16 uijt. 

3 1 O en 15 ja nua rij kwa m er een n brie F va n G ent ons loc . d a l J,. 
Vijand lijkh r d en gin gPn lwg inn C' n nw l ho lland . d a l men in geval d e n 

vij and nacd rde men de· a la rmkl okk e klipp n 111 0l:s l en i11 ma se op

staen t g n d e h oll and (' rs. onze vij nnd f' rl. 

1831 D e n 25 ja mr a rij w ierd <·n on lo •g (•zond n Villl c .'nl 200 nrl ou ch en, 

om legen d en vij and lc · g bruijk cn . 

1831 0 n 29 januorij w if' rcl ~wd oo pl 13e rn ardu ~ Fran c i cus Edrn on Iu ~ van 

de W gh e. zcwensl r 11 zoon va n Br. m nrclu l7rnnr iscu. r n vnn Mnri e 

C ath a rin n d c· B 0c·r . on d r lwl lttlj ciPn rl r·r Kl o kk e. I r> l r : Bcrnnrclu , 

59 



De Neve, Borgemeesler. en meter de huijsvr. van Petrus v. d. Weghe 

(Petrus van de Weg he over!. in 1846 en de huijsvrouwe over I. 7 me ij 

1847). 

1831 .- Oen 29 januarij heeft Peter geweest van Bernarclus Franciscus 

Edmondus Van de Weghe. zevensten zoon van Bernarclus Francis

cus. secretaris der Regentie. 

1831 Den 14 Maerte het· ft mij Mr Berenbrouck (hier nieuwen brouwer) 

in «den Godsdienstvriend ». 11 deel, nr 2. bladzijde 84 aangewezen 

dJe bekeering van zijne Vrouwe Frederica Rient,en>. 

1831 .- Den 26 maerte vijf francs geleend aen Benedict P.1estdag in 

Corteboeken, om voor den ougsl weer te keeren. 

1831 .- Den 29 maerle eene reijse nae gent voor 't Conseil. gekost 

fl. 1 - 74 c. 

Den 7 april gegeven aen den lrommelaere. 30 cents. 

Den 7 april is den vrijstaek geplant in de tegenworcligheyd van Borge

rneester en assessoren en officieren der garde ci\'lque in uniform van 

geheel 't Canton. 

1831 8 april heeft den Borgerneester van Somergem Ie Gent den Eed van : 

getrouwigheijd aen den l~egent. gehoorzaemheijd aen rle grondwet en 

aen de welten van 't Belgis volk: gedaen in handen van !'-1. Fayor.. 

eersten naest den Oistrictcommissaris, en den 12 hPbben de leden van 

den raed en van \ Veldaedigheijd, den commissaris van Police. Jen 

ontfanger, de champêtres, en volgende dagen de mpil'lins en onder

officieren der garde civique denzeiven eed afgelegd in handen van 

den Borgemeester. 

1831 .- Oen 8 april heeft B. De Neve als Borgerneester den Eed gedaen 

le Gent van «getrouwigheijd aen den Regent. gehoorzaemheijd aen 

de Constiltdie en aen de wellen van het Belgisch Volb. 

1831 Oen 21 april hebben de religieusen van 't Klooster van SomPrgem. 

29 in getal. het religieus habijt aengelrokken : acn 't hoofd van deze 

Solemniteijl was l\1r Goethals. vicnris gem·ral \'nn :-- Ionseigneur \' an 

de Velde, Bisschop van Gent. geassislt>t•rd door 1' Ir f\ I. \' an der Piete. 

pastor van Somergem : die dl' Solemnileijl met hunnf' tegenworclig

heijd Vf'reerden waercn l\lr Annocqtll;. deken vnn Nevel. ctf' JIJ-I. 
pastors van Assenede. van Oostwijnkei. van 1\onsel en van ]\ lert•ndre. 

de E. Pater .lacohus van Thielt. de twee onderpastors m den Geeste

lijken Koster van gemeld ZomergPm. mijtwn Bnwcler .1. H. Oe Nevt· 

van Gent en ik. l\1oeder OversiP was ~ttsler Catharinn (in :'éll'cttlo: 

hO 

Catharina de Kezel van SomergPm) : dt>n oorsprong der St ir,tinq wa$ 

misschien 23 jaeren geleden Pn heslaencle i11 clrij arme clochlt>r~ in C'en 

kamerken en den C'athechismus leerC'ndc nl'n tlf' kiudt•rs. mt is 't 



eenen grooten bouw, stttende in ecnen oosthoek der Kruijsdreve, die 

in 1812 is aengeleyd door f\ larlinus Willems en zijne vrouwe en 

dochter op eijgen grond. doch nu alle clrij overleder. 

Den 22 april voor eenen brief van den Calseij Schipper te Lessen. n. o -8 c. 

Den 25 dito eene reijze nae Gent voor 't vierde ConseiÏ, fl. 1 .oo 
1831 - Den -t meye verschoten voor Piel er Claeys le Gen l, in Ste Bar bam, 

Den 5 mey voor nigle Quickenborne, 

Den 7 dito voor dezelve nog 

(Dit bovenstaende YOor de leening va u 12 millioen). 

fl. 13.68 

64.58 

24.97 

Den 10 dito voor een paer schoen voor frater te Genl. eene franscht: 

Kroone, 2.74 

Den 26 meij weder Yerschoten voor hovengemelden P. Claeys, fl. 6.79 

Den 28 meij. reijze Bellem 0.20 

ln julij voor van Hecke op zijn briefken der leening Yan 12 rnillioen : f!. 
89,62 cents; hierop ontfangen van moeder ten profijle van Van Hecke 

50 francs. blijft nog 66 G. Ned. 

Van Hecke heeft ook gehad eenen eyke voor een ponlhout. en lwee 

gezaegde eyke plaeten van 40 voeten, 't saemen 3 stuyvers den voel. 

dus 6 Guldens. 

1831 ~ Den 26 meij ootfangen op mijne jaèfwedde van Burgemeester 80 

guldens. 

1831 ~ ln meij geld bij Soror in hewacring: 

in goude Willems, fl. 255- 0- 0 

) ducalen. 2 Holl. en I Duytsch, en vele verauderl, 150 fr. in 5 fr. 

stukken. ring ende specien ... 

1831 ,..._... Den 11 junij gegeven voor eene nieuwe Kc1rsP in 't gulde, 

fl. 2-0-0 

1831 Der1 18 julij is l\1r !Je Porl<·mons (zie 1830. I julij) onzen ond<"r 

paslor vertrokken nae het Klooster van Lalrappe te Westmale boven 

Antwerpen. om aldaer religieus le worden. 

Oen 18 julij hePft dt·n Prins de Saxe-Cohourg nieuwcn gekozen Konin.,: 

van Bclgi<'n langs cJ,. Kalseijcle van Ikke gerede11. komende vnn l.on

den en rf'ijclenrle nae Brussc·l. orn alrlnf'r clcn 21 di!o ing<'hu!d te 

worden. 

Oen 5 augiiSii is hier lol'gckonJt'll rl<·n Eerw. I b·r Louis .lc.sl'ph llt•nniOII 

geb. le lpr·n~n 28 april i806. als onc!Prpuslor. 

Oen 8 AugusU zijn mw (~f'nl vt·rl rok ken rlc eerste Com pab(n ie riN ganlt• 

civique, oen hun hooftl hr·l,llellrle F;rl,•lis I )ohhclaero· als cupiluin 

Joch 's a!ldr·nlags wcerge:tolld,·n. 
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Den 15 dito quam de Lijding van 't ophouden der vijandelijkheden lus

schen de Belgen en de holiamlers. 

Den 16 heefL men hier in de Kerk len een ure van den middag beginnen 

den Roozenkrans le lezen; des zondags le vooren was d~ hoogmis~~ 

«missa tempore belli:~>, al lol ophouden van den oorlog. 

1831 ~ Den 21 7bre gegeven in 't zelve gilde van beregtinge : 

fl. 2-16-00 voor doodschuld 

1 - 12- 00 voor de zitting 

0 - 14 - 00 voor afkoop der boelen 

5- 2- 0 

Den 17 7hre is mijnheer L. .1. Hennion onderpaslor gé\en zijn IHJe Oost

deteren boven l.Jperen ( f-lennion in 1849 pastor W•n Wulpen en in 

1852 paslor van Oikkebusch), en den 22 dito is onderpastor van 

Zomergem gevvorden Mr Leo Danneels, gebortig van f.Ieulebeke ~il 

komende uijt 't Seminarie. 

1831 ,__... Den 25 7ber ben ik weer gereysd nae Gent om aldaer als in 't 

gepasseerde op den Bureau van den joumal van broeder te werken. 

doch om ook alle weken s zondags nae Zomergf:m te gaen. voor 

mijne fonclie. 

Den 9 8ber is aen de eerste compagnie garde civique van Zomergem 

hunnen pré betaeld. die zij verdiend hadden. 

1831 ,__... Den 7 9bre verschoten in de nieuwe Leening aen 't Gouvernement 

voor nigte Quickenbome 64.58 c. en voor moeder fl. 28,80 c. 

Den 12 9ber zijn er 400 duijlsche fusiken toegekomen voor er de garde 

civique mede 't exerceren. 

Oen 27 dito is overleden d 'heer F rancies Bernarel De Vriend, notaris, oud 

63 jaer. 

1831 ,__... Den 5 Xber ben ik deken gekozen van 't Gulde van bereglinge. 

Tusschen 9 en 10 Xbre ( 1831 ) 's nagts heeft Care! Gjselbrecht. been

houwer te Zomergem, eene koeij te 1\onsel gestolen, die seffens ge

slagt maer weggesteken, doch is ontdekt en gemelden aengehouden 

die alles Lekend heeft en is clen 12 dito met eene kerre nae Gent 

gevoerd. 

1832 Den 13 _ianuarij zijn er over de vierhonderd soldaten toegekomen, 

van het 12" regiment ; hunnen capita in commandant was J. De Till v 
van Brugge en Be els van lsegem. en hebben Ie Zomergem in logiest 

geweest tot 16 fehruarij daemaer 

1832 Oen 3 april is overleden Angeline van I leckc fa Jacobi Florcnlii en 

van mijne zuster ]'vJarie therese De Neve. in den ouderelom van 16 

ja eren. 
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D e middenbeuk ' an de venvoe te l-Tvlarlinuskerk le Z omcrg<·m. in november 19 1 

Uit de vcrza meling \'un Romano T ondal. Eekl o. 

32 O en I 1 m ij i Felix l.xnl ' 11 zijnen duijm van zijn re~ ler hand afge

beten \'an zijnen Ezel. er i eene pese van wel lot uijt den helleboog 

met den Ouijm uijl den arm getrokken . die seffens na Genl nar~ 
d' univ rsileijt gezonden is. 

32 Tusschen 25 n 26 m ij ' nagls li l zich m l eene koorde in d,~ 
chouwe zinken van De rev . uyll le huijs van omerg m op 

Beke na l G nl. den g naemd n Jos ph Lan [y Vil.JI l(J rken, W est

vlaend ren , ma r vi I n d rwa rls en i du g •wa r g word n en 

s ff n. ac>ngehoud n. ' and rdag na r nl g slie1d. 

32 an 22 lol 26 meij omg ha ld tot uijlro ijing der B delarij , Is volgt : 

i11 rood : w k liJk zal r g d ·ld worden 1700 pond n Br od. in 

gf'lde 25 j:/uldf>n c·d rl. <'n in a rdapr 1-
Koml ja .rJ,Jk .40 pond •n 13rood 1.. 

> > n. 1.'345 3f1 <•nls rJU fJ . d rl.. 
> > 3. 12 l<'Nlt'n pntol r. Vl. 
C! 13 ddariJ vt·rbod<·n v n 4 junlj 1 3- op dr p ro hie van 

om ·rg m. 

3 



1832 ~ Den 4 julij betaeld aen Van Rijckegem te Gent dertig fr. voor 

4:Manuel clu Bourguemestre» en 4:Diclionnaires des Roche~>. voor 

dezen Bureau der regence van Somergem. 

1832 Den 6 julij is f.1r Vanderlinden d'hoogevorst, generael der garde 

civique, gekomen te Somergem voor inspectie van de gard~ civiquf 

van geheel het canton, zijnde 570 man 

Boeken gekogt. ~ 1832 Den 7 augusti gekogt in de vendit ie van Mr den 

Baron de Draeek te Ronsel : Boeken en voetrnaeten voor de somm'! 

van 8 guld. 47 cents, en betacid 14 dito. 

1832 Den 16 augusli is Bernarel l\1usschoot, milicien, eertijds bode, opge· 

trokken naer zijnen depot, naer aen zijnen broeder bevolen t'hebben 

zijne fusicke in te geven, die hij als garde civique hadde, geheel ver

stopt met aerde en beroesl. Zijn vader heeft de fusique hersteld. -

Memorie. 

Specificatie van mijn geldstukken te Gent ( 1832) : 

10 1 Ducatons 21 Louis 

4 Dobbele Louis 

3 Kruijs Malta 

2 engelsche Oucaten 

3 Dobbele Souvereynen 

2 Halve dito 

4 Duijtsche Ducalcn 

6 Stuk van 20 francs 

165 F ransche Kroon en 

257 vijffrancsstukken 

24 Vlaemsche Kroonen 

51 duc. van 10 Guldens Ned. 

27 duc. van 5 Guldens Ned. 

4 stuk van eenen Gulden 

Alle sorten van houten persien, als eisen-, esschen- en spem~persien, in 

meij (als zij in het zop si a en) gekapt, gepeld en in 't wr.ter ge

smelen, zijn langdurig. I )e sperren met de zwarte, wwe pelle zijn 

de beste. 

1832 Den 20 augusU is l\lr De Portemont te \Vestmalle in Latrappen 

geprofest. onder den naem van Pater Jacobus (zie 1831, 18 julij). 

I 832 ~ Den 1 8hn· gekogt voor Petrus van I-lecke twee kammen, 

fl. 0 - 10 - o. 
Den 2 dito, de reijze nae Berlegem, - 17 - 0. 

Geleend a en Van 1-lecke, sol dal. Beke, 6 meij I 833, fr. 6,00 

Verschoten voor d' armmeeesters in de Komste van den Koning. 2.64 

64 

Voor Koorden in dezelve Komste, 0,40 

I~ ei jse na er Brussel 7 augusli en weergekeerd 9 dito 

1833, 

Tradecren den Cammissair de I )istricl, 

Voor den visch, 

Voor den wijn. 

9 guldens 

16.32 

4 guldens 

2 guldens 



\'oor eene misse der regence lol Laevenisse der gesneuvelde 

belgen. (6.70 fr.) fl. 3 - 14 - 0. 

1832 - Den 3 Sber eerst aengesproken Joff. Pauline Gislena De Vriendt 

fia Francisci Bernanli. in zijn leven notaris le Somergem en den 

20 Xber met dezelve conlracl gepasseerd \•oor Notaris Eggermont te 

Gen!, !en huijse van :I\ lr \' an de \Va!tijne, haer zwaeger. Oen 2'2 

dito hebben wij ondertrouw gedaen ten huijse van haere moeder ; 

den 23 I sle gebod. 25sten 2de gebod en 30slen 3e gebod. 

Den 5 sher is P. Temmerman te Gent in den l'vlammelokcr gesteken. hii 

hadde met den Baes ...... gevogten; van Somergem, mist wat. 

Den 7 sber is subiet overleden Jacobus florentius van Hecke, mijnen 

zwaeger, oud 62 jaeren (zie 6 8bre 1828). 

_:"\lemorie van 't sterfhuijs van zwaeger Van Hecke, overl. 7 Sbre 1832 : 

Betaeld over Koop van kammen en met de voiture nae Berlegem le 

rijden. de somme van fl. 2 - 7 - 0 

Oen 8 8her gegeven aen Rosalie Begijnljen, 

op leening 50 fr 27 - 11 - 3 

Den 22 reijze naer Berlegem 

Den 25 voor den Sark 

2 - 4 - 0 

1832 Den 26 8ber betaeld 

voor raedt van familie, 

2 - 15 

aen den Greffier Van de Putte 

24 fr 45 c. 

Tot Dobbelaere. voor teire, 7 Stuijvers. 

(Alles vereffend). 

Gemelden laet achter 7 Kinders : 

0 

Rosalia van llecke, geboren 10 Xber 1807 en Begijnljen geworden. 

Marie Jacobe, geh. 15 Xber 1813. 

Petrus, geh. 25 9ber 1817; naer Thielt in studie den 1o april 

1834; gelot 18 febrij 1836, n" (J8, heeft gesubstitueerd; 

Colela, geb. 18 junij 1820, Begijnljen. 

Regina, geh. 5 9her 1821. 

Jan Baplista, geh. 26 april 1824. 

Julia van llccke, geb. 1 Xher 1825. 

1832 __,Den 18 8hrc ae11 den metser .Jan van Parijs betadd. n. 1-17-6: 

UiJfl d'helft voor .lo<Hrne t\1aric rnoeye : 0-18-9. 

!Jen 8 9ber is lol Ce11L in 't Zolhtlljs ov,·rleclen .Jacobus ltcri>L'ke, kam

slager va11 Zornergern, varr de gevolgen van ecne quebuere 111 rl•! 
Kcle, door zijn zeiven gegeven. 

1832 IJen 11 9her is ov"riPdcn H"nwrrlus Struyvelt, organist. 

1833 ..- IJe11 2 januarrJ voor de wel getrouwd. 

(lfj 
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:'\og t'<' n '"'"lel 'ill1 h..t 0t' IHJmh .. rclt·crrlt· /onwr~·· m l'inclc oltohPr I 'I 1-. 

l ' •l clt- '' ' fiilllH'IIn~ \dll R onwno lt>ndat Eello 

I ' )) ~ J) l'll ï dito L olt·mm•t• l le11 CJ uren \ Oormidd aÇJ ge lrou wel in J~ 

Kerke \'an _o mergem, ,·oor :'-l irhai.;l \ 'a n ckr Picle, Pas lor: waercn 

gd uijgen : Î' br ie I )c· V riell(ll. n ouw 'on den D oelor de Rmlder lol 

c~nl , en mijnen lnoedcr .J illl I ~"' J)e N e\'e, tot Genl. 

1833 - D en ï dit o mij11 e huiJ>\'cs tin g ge nomen ten huijse ,·an mijne 

Schoonm oeder W eel '' U e \ ' ri endl. noo rcl -oos t der kerke \ (In Somer

gem, l1ij wi e ik \'l 'rblel' f tot meij e zc l"c jacr. wanneer Zij ging be
wooncll ' t huijs \ï ll l C'. f'. Ot· l ~ yckc . ' ' icrd t· huijs \ 'l\ 11 h t ci jnde dt·r 

slractc der hro11 wcrij e. t•r rl'gt o,·c·r. en h chhcn met hoer gemangeld . 

10 7 hre 7.c· l,·t· jal' r : Zij lwwoont 111 1 hat' l' \'oorig huij s en ik dal \'all 

C'. fr. Dl' Ryrkc iJ fl . 90 - o - o. 
33 D e11 18 ar ril i' \'an Cen t gcnrri\' c rel t'l'n ijzn n hcckcn voor de 

lJC'grac·fplac· ls in de plan terij c. gcmnekt lom . C'hristiaens. smid in 

Ie G c· ldmunle te 'ent : wcgellcl t' l_-1 6 p011rlcn yJnem,ch g w iat ucn 

,·icr sluij n •rs 't pon d . du s Fl. 249 - ..J - 0. 

D en zel\'C 'II dat e is men de alst·ijclt• hegi nn en /,•pgen nt•n de Kerke. 

Gele nel. - I 33 (Den) -1 nll'ij <ll' n .la ohus Van ! lift . nl. drij clif-

fcrmt e hoe kskcns: I c-= l ~ c ij7 l', - CIJ - Vl'l'gc ten . dus - b t'k n. gc-

loovc ( imhol). (\V erg kreg n) . 

()() 



183-l Den IS janrij aen Care! Fr. l\lartens te Ursel : <Leven Pius Vll> 

en <Paraguay> en «.Goddeloosht>yd der X\'lll eeuwe>. 

\Veergekr. 

1836 In januarij at>n doctor Primelius : o~:Williaem Cobet>. 3 deelen, 

ongebonden. 

1836 In febmarij aen Colela Claudon : 5 differente Boekskens. in 

't fransch. 

15 dito aen Napoleon Van den Berg he : «Godt>loosheyd der XV lil 
eeuwe>. <Leven van Pius VII:. en «Kronijke van Vlaenderen>, S 

deelen. 

1 l\ Iaerte : <Oud Vaderboeb. a en Josephine Pauwels. 

In 7bre aen P. 1\lortier. Koster. geleend de «Kronijke van Vlaen

deren>. 3 deelen, en «Franciscus Xaverius», 2 deelen. 

In 9bre aen j. fr. De Rycke : S deelen «Cobet» en 9, 10. 11 en 

12"te deel <lkller> (?). 
In maerte aen Const. Huysse : 1:Ü.L.V. v. Lorettern en «De Gode

Toosheyd der 18e eeuwe>. 

1837 In Xber aen Julia Delaeter : «Üud-Vaderboeb. 

Boeken geleend in 1839 : 4:Godeloosheyd 18 eeuw» aen Vogelaere; 

2de deel c:Gentsche geschiedenisse» aen N. Van den Berghe; «Franc" 

Xaverius>, 2 deelen, aen Napoleon Van den Berghe; -~:Levens der 

heyligen>. 2 deel en, aen Pauline 1-luysse ; «De school der zeden>, 

aen Pauline Huysse ; aen Gustjen Lesselij : diclionair met fransch 

Iatijn. 

Den 11 meij is Leopoldm I over Beke gepasseerd van Gent naer Brugge. 

1833 In meye gekogt drij perpetuele Spaensche Renten van 200 piaster~ 

ieder, in nederlandsch 1500 guldens, in francs 3174,60, gevende 

jaerlyks eenen intrest van fl. 25,00 ; de onkosten van ieder rente is 

jaerlyks 30 cents, dus zuijver fl. 24.70. de drii = n. 75. Deze drii 

renten hehben gekost in franken 2285. Een half jaer Crois onlfangen, 

zijnde in franken 78,41, gevallen rlen 30 junij 1833. 

Den 7, 8 en 9 augusU hehhe in deputatie naer Brussel geweest, om clen 

Koning veel geluks te wenschen ov<'r de gehorte van den Kroonprins, 

die dcm 24 julij geiJOrcn is in 't Kasteel van [_,;u·ken. en den 8 augusli 

lcn 12 Yl 's midclags gedoopl is in Sic Cudulu te Brussel door 

l\1onseigriCUr S!crkx, ;wrdshisschop van J"vlcchelen. 't welk ik hijJ,!C· 

wcJOncl hPhbc, en hd1hc l1ij cl(•r1 Koning gehoor gehad lcn 4 Yl uren 

nat·rrnidclag ir1 zijn paldjs te Br11sscl. 

1833 In illtgusli gern;u~kl een veynslerken in 't h11ijs van Deflott, gcdcPite

lijk mij IJl'hoorc·ndc, fr 2,00 

Ünlrt·nl zdvt·rl lijcl <u·n 't fomneys in het Wnschhuijs hij clc Kerke 

ec:n slanelvliet ~emclsl, 1,00 
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1833 Den 17 augusli zijn lwee nieuwe wijzers gesteld op onzen toren, 

noord en west. 

1833 Den 24 7bre de pompe gekeerd van hel huijs bij de Kerke: lang 31 

voeten. 

1834 ,........, Den 18 februarij om tien uren en half voormiddag is geboren 

mijnen zoon Joannes Leopoldus De Neve, en den 19 dito om negen 

uren en half gedoopt van den Eerweerden Heer Michael Van der 

Piete, pastor le Somergem ; heeft peter geweest mijnen broeder 

Joannes Baptista de Neve, woonende le Cent. en de meter Henrietle 

Coleta van I lauwermeiren, grootmoeder van het Kind. 

Op den 16 april 1834 heeft men zijnen eersten land bemerkt, staende 

van onder; is den 9 fehmarij 1835 beginnen alleen gaen. 

1834 Den 25 februarij heeft zich verhangen in den wijk van l\1eirlaer~ 

den genaemden Norhert i'-1ortier. oud 54 jaeren, en op d'ongewijd 

aerde begraven. 

1834 Den 6 maerle verschoten voor 't lracleeren Oistriclcommissaris. etc. 

fl. 6 0 - ll 

1834 ~ Den 2 april gaen woonen in het huijs van zwager Oe Rudder. 

onlrenl Zomergem Boven, tot 7 9bre 1836; den 7 9bre 1836 gaen 

woonen in het Straetjen van Somergem boven nae d(• Hoogslraete. 

2 woonsten oost van de leste woonsle. 

1834 Den 19 april heeft men in 01eerl aeraker gevonden een jonggeboren 

Kind. beenen en arms afgekapt en met eenen steen aen den hals 

in 't water gesmelen ; den 20 is er eene vrouw~persoon, als moedei' 

van 't Kind, te Waerschool: aengehouden en den 22 eenen man als 

plichtig van die moord ook aldaer aengehouden, doch naerdien los 

gelaeten. met naem Standaerl : ook naerdien de vrouwe. 

Den 26 meij heeft men heginnen op te hoog en de \ Vaterstraete van den 

wijk Meiriaere aen het hof van Pieler Welvaerl. lid der regence: 

men heeft er zes nieuwe buijsen geleijd, dit werk is wel onderbroken 

in den ougst doch naerdien voordgezel en voltrokken den 27 Septem

ber daernaer, en heeft gekost circa de 556 guldens courant ; de 

lengde opgehoogd is wel van een duyzend. een honderd en negen 

meters ofte ellen, dus 1109 m. 

Den 1 julij aen Musschool voor por: brieven : 1 ) corrcsp. Cyselbrcchl 

(J8 

en 2) brief Van l:lulle, van Turnhoul, 0 - 8 (j 

Zeiven date aen Alouisius. porl hrief Cyselhrecht. naer Gent. 
0 - 2 - •) 

Aen de spaehiers en kerders, in 1\ lcirl<wre. voor bmrken. 

0-11-0 



Daalmenkrui . één van de vele mooie kruisen lang de Zomergemsc wegen. 

Foto R . Tondal. Eeklo . 

Oen 6 (juli 1 34) a n de muziekanten op de Kom le d es Konings la ng· 

Beke. 2 - 15 - 2 

O en 2 voor twee b ri ven, waerond er expedili e le la ment Vlaminck , 

0 - 7 - 5 
1 34 D en 14 7 b re i J. F. M oorlgat, ond erpa lor alhier, pa lor van cl n 

Do I geworden , en v rvangen door . L. de lo p van ruij h a ut m 

Den 29 7bre voor tracteren d e Mu ikanlen, elc. fr.3 .3 

D en 1 bre voor d misse d r ge. neuv ld b I gen fl . 3 - 14 - U 

1 34 ........, Den 7 b r v r ch ot n aPn Lien D Bla uwe. B k . voor trac-

leren (van de) peerd kn gl n , fl. 1 - 14 - 9 

4 ........, D en 19 Sber voor h L rr n n Vc n h l lan d B. D neve . ....., nlw g. 

fr. 3 ,50 

34 n 3 bcr slierf a lhi r la obu . .loannP. r r rk n , ucl 70 ja ren . 

g horlig van t. i o la lan d van Wac . •n bcgra V(o'n d n 6 dito ; 

wa in a f hnk bij alle go d · inw on d rs. ov r zijne b di nin g, di 

h ij len Ujd dN r publi k'. al: rommi a ri. v n d'utjlwcrk nd magl. 

l g n d . Rdigi. c·n Lrpff('lijk borg r h dd uijlg 0 rr r.d. ][ l I 

na zijn • d ood . wanl h ' I I; haem ga f f.! rool n . Lrm k vnn :t.ich, l . 

n 1 Xb ' r ( 1 3 ) i. ov rl c•d ·n jc)ém na Maria V r k n . mijn mo der 
oud 5 Y2 jaNc·n en dPn I C) hegravt•n : :t.lj ho (lcl r 7omlnf.!. l voor n 

in cJ,, K rk all 1· cl e d i n I ·n l,ijgPWOim cl. 



Joanna Maria Vereecken, mijne moeder, is overleden te Somergem den 

18 Xher 1834, oud 85 jaren. en hegraven 19 om tien uren voormid

dag; haer uijlvaerd is geweest 23 Xber 1834, die gekost heeft 

l!ijtvaerd (Kerk) Gulrlens : 109 - 4 - 0 

De maeltijd hij Aug. de Grave, aen 16 V2 sluijvers per 

persoon 

Aen den armmeester voor 't hrood 

A en Wassenhave voor de Kist 

Voor 't tracteren familie op de begraving 

Voor 74 gelezen missen 

Voor 25 gezongen missen 

Voor den armen 

64- 1-9 

8 - 5 - 5 

14 - 0 - (J 

4 - 8 - 0 

43 - 13 - r) 

46 - 5 - 0 

55 - 2 - 6 

Declaratie Successie 3 - 0 - 0 

Alle jaeren in 8bre een jaergelijde; 't lest 28 7bre 1840. 

gekost fl. 5 - 8 0 

29 dito eene gezangene misse 1 - 17 - 0 

Eenen zak brood aen d'arme, fr. 13,56 = 7 - 9 - o 

1835 ~ Binnen het jaer 1834 zijn er 229 overleden en 206 geboren. dus 

meer overleden dan geboren : 23. 

1835 Den 10 april wierd met de Klokke in drij poosen aengekondigd de 

geborte van eenen jongen prins te Brussel. 2den zoon van onze 

Koning, den eersten reeds overlecten. dezen 2den geboren gisteren 

om 10 'l4 's avonds. 

1835 ~ 3 brief porten. verschoten 

1835 ~ 25 Jtmij aen Visscher. ziek milicien, 

(All es gerekend). 

De bevolking van Somergem in junij 1835 : 
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Kerkwijk tot al (Dorp) 

Durmen 

Ro 
Kortehoeken Getromv(le mans : 

Getrouwde vrouwen 

W eduwaers : 

\Veduwen : 

.Jongens : 

Jongedochters 

Meiriaere Getrouwde mans 

Getrouwde vrouw<'n 

W t'duwaers : 

Weduwen : 

Jongens : 

.Jongedochters 

37 

37 

6 

6 

111 

108 

101 

101 

14 

29 

2ó0 

2'i2 

0,42 

0.52 

2438 

747 

403 

total · 305 

total ':"117 



Langehoeken 

Stoktevijver : 

(nov. 1835) 

Beke 

(oct. 1835) 

Hoetsel total 

Nekke : 

Getrouwde mans : 

Getrouwde vrouwen 

Vv' eduwaers : 

\Veduwen : 

Jongens en jongmans 

.Jongedochters : 

Getrouwde mans 

Getrouwde vrouwen 

Weduwaers 

\\'eduwen : 

Jongmans 

Jongedochters 

Getrouwde mans 

Getrouwde vrouwen 

Wedmvaers : 

Weduwen : 

Jongens en jongmans 

tv1eisjes en dochters 

Getrouwde mans 

Vrouwen id. 

\Veduwaers : 

Weduwen : 

89 

89 

14 

15 

196 

214 

73 

73 

1 1 

21 

187 

165 

70 

70 

8 

19 

172 

171 

128 

128 

17 

22 

Jongens en jongmans 258 

Meisjes en jongedochters 242 

total voor Nekke onder 158 huijsgezinnen 

BP-volking van Somergem in 1835 = 

(In 1820 was het maer 6818 zielen). 

total 617 

total 530 

total 510 

419 

795 

7521 

Om Kiezer te zijn voor de Generale Stalen moel mPn hetalen Ie Gent : 

80 Nederlandsche gulrlPns ; le Lokeren : ·10 ; Tcrmonrle : 35 ; Aelst 

en St Nicolaes : 40 ; l<onsP en AurlennerriP : 35 en overal delers 30 

NedNlandsche guldPns. 

Den 3 augusti heeft mr·n beginnen ophoogcn de Waterstraetc aen het 

I )oornjen. wijk I )urmen. lang 248 meters en geëijndigd den 22 dito. 

Den I Xhrc is hier toPgekomen een cscadron Kurassiers beslaende in 

J2(j mannen. r:n hebben hier gcloJ.leerrl geweest lol 1 janunrij 1836, 

wanneer zij nar: (~cnl vcrtrokken zijn r1ac de KazPms ; Major !'v1uller 

commandant. 

Cocrll'ft:n <wr 1 rnij locgekomen zoo rlnor Hij! koop vnn Jonnnc Mnrie Moeye, 

als U iJl de V erkavr·l in ge van 183'j : 
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f.l~lls raat 

llr Kl c il>lrna l vi1ór I fJOS . 

Prrn lkaarl uil dr \' NZillll<' lin ~ ,·a n R. Tondnl. Eeklo. 

Kadas lcr Sectic C I 11 4 meers h 1 . 0 in Durmen 

1114his land 7. 10 ibid. 

Kadas ter Sectic E rr - J land 44.10 de Keyzcrstec. Haegsrra PI 

191 25.70 ' l Vetjen « 

200 « 1ï.70 de Kortevaere 

400 « 1.02.30 man broeken 

417 « 33.60 ' t V eldeken 

421 « 55.40 d'Heije 

423· < 64. 0 ( achlemaer gekocht) 

43 ( 90.50 hl lin me r eh 
435 « 70.20 d n ' er 

65 1 « 62.30 d n Bro kput 

661 bogacrd -- . 0 hof st e \ oa -loer 

662 hu ij 1.00 id. 

663 luijn 5.60 id . 

664 land 1 ' 0 
685 < 72.20 

Knd a. lcr .._cel ie F 3 0 bo eh 40.~0 ' l nt w !:! 

50 ( T.70 in 

B ijcrwa n 

7_ 



Oeelen uijt 't sterfhuijs van den Greffier Van Hulle : 

\'an 3 partijen land. de Wautersmt>t>rschen, in 

Oud plan K 128. 129. 130, groot 

Nieuw plan F 175. 176. 177, groot 

Idem in een meersch in Durmt>n, 

Oud plan Sectie l\ I 5-10. groot 

Nieuw plan C 1050. groot (nu : 69.3) 

In den Hoefakker aen 't Slokstraetjen, pachter 

Care! Batseleer. 

Hoetsel, 

1.29.40 I-la 
1.29.96 Ha 

62.40 Ha 

67.94 Ha 

Oud plan Sectie G 627. groot 86.30 Ha 

Nieuw plan 0 1129, groot (nu : 84.90) 89.12 Ha 

Idem in 't Peerdeheckken. partije land. volgens 

Nieuw plan Sectie F 226. groot 99.07 Ha 

Oud plan Sectie K 152. 153. groot 99.00 Ha 

Idem in een parlijc land. \ Vautersmeersch in Hoetsel. 

Oud plan Sectie J 458. groot 0.51.50 Ha 

Nieuw plan F 393, groot 52.00 Ha 

Den 22 Xber 1840 gekocht Eene partije land genaemd 

den Achtelingenmeersch. nevens de mijne, Sectie E 
no 433, voor 1700 fr + accessoiren = fr. 2018.49 

64.80 Ha 

1835 Den 22 Xbre stierf den eerweerden heer Philippe Jacobus Phara

sijn, geestelijken Koster, in den ouderelom van 70 jaeren. 

1836 Den 22 januarij is hier toegekomen den eerweerden heer Lauru• 
Wante gebortig van Moerbeke om als geestelijken Koster Mr Phara

zijn op te volgen; is legelijk ook biechtvader. 

Boomer. geplant en uijlgedaen op de Keyzerslcde : noordwest eene wilge 

den 29 februarij 1836, en drij akanten lopeijnden acn 't Vestjen 

geplant. alwaer twee abeelen omgcdaen en gezaegd voor reparatie. 

Den uijtplant der partije den Rotsacrsbilk ter straele omgedaen en 

den afval en eenige zachte hoornen verkocht aen Pieler Bastiaen 

4 maerte 1836, voor 19 guldens courant. 

Somergem grootte : Geheel de parochie volgens melinge van 1812 

is 274CJ hectan .. n, 65 aren, 47 cenl.. ofte in Centsche rnaete 2051) 

Lundr~rs 1ó6 roeden en 147 voelen. 

1836 ~ Den 22 maerle ontfan!:(cn mijne Suspense van Rorgemeester. van 

dr~n gouverneur. 

7.ote . ........- Thercsf~ Van Ilecke. zole Len laste der commune van Somergem 

heeft in 18)4 eerst hij Chrislofff'l Neijl geweest tot ShPr, aen N. r. 
100 's jaers. 

Van 8lm· 18')11 lol 29 j1dij vr,lgPrHie jnPr hij hnPr hror·rlt·r Pif'lcr Vnn 
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I-lecke, landsman in de Breestraele te Lovendegem. aen 4 stuyvers 

dags, en is betaeld tot meijavond 1835. 

Van 30 ju]ij 1835 is zij bij Bermud van I-lulle. landsman. Hoetsel 

aen lien pond 's jaers ofte fr. 108,84. 

1836. 22 maerte. heeft zij zich lwgeven hij Francies Bastiaen, Nekke. 

1836 "........, Den 24 dito hehbe moeten verschijnen voor den juge van in

structie te Gent. ten eynde aenhoord te worden over de handleelens 

door Fr. Sarlet volgens zijn zeggen te Gent bekomen van zijne onder

meesters, en door de Regence van Gent valsch bevonden. De Sus

pense is gebeurd hiervooren. 

1836 ~· Oen 26 april mijne herstellinge ontfangen van Borgemeester. was 

gedateerd 23 april 1836. geleekend V. Vilain Xliii. 

Den 30 meij zijn gedoopt de drij nieuwe Klokken door l\1r Oe Smet, voor

tijds pastor en deken te Waerschoot, nu vicaris general van 't bis

dom van Gent. geassisteerd door Mr van Zuijlen van Nijevelt. pastor 

van Lovendegem. ten bijwezen van de pastors van Ronsele. Oost

winkel. Bellem. Landegem en Merendre en de onderpastors van 

Sleijdinge, van Waerschoot, van Lovendegem. dit om 10 uren voor

middag en zijn al benevens peters en meters door d'heer pastoor van 

Somergem ten zijnen huijse ootfangen tol den Diné. die in order wa;;. 

(Nota :) Opschrift der Klokke gegoten op het hof van Judocus 

Struyvelt in 1809 : «l'1aria Colela is mijnen naem, Peter d'heer 

Charles Boromée de Gellinck de Wijngene. l\1eter Dame Coleta 

Guislena de Lauretan. in houwelijke met L. G. De Oraeck. 

74 

Pastor d'heer Joseph De Coninck. meijer d'heer Francies Jan 

Daninck; d'heeren onderpastors P. Missiaen en E. l'1oreek Kerk

meesters MarL \Villems. Ch. L. Vermeire, Jacques Florent van 

Hecke. Fait en I'an 1809 par L. F. Regnault et J. Habert, pour la 

commune de Somergem>. (Deze klokke) hadde voor Diameter 

29 duijmen, voor hoogte 34 duijmen. D'oude Klokke is vnkocht aen 

den Eerweerden Heer Constant l'1aenhout, van \Vaerschoot. pastor 

der Katedrale Kerke van Nieuw OrlPans in Amerika. tegen 14 stuij

vers 't pond Gentsch en weegt 2200 pond. te ~onwrgem dt'n 8 augusti 

1836 ; is naer Amerika vervoerd van ~omergem den 13 augusU 1836 

langs Gent, Antwerpen, New Yorck en zoo nae Nieuw Orleans. 

"........, De drij nieuwe Klokken zijn langs het water van LeuvPn tot 

aen Durmenbmgge toegekomen den 24 meij 1836, en denzeiven 

dag gebragt tol in de Kerke van Somergem. 

De Grootste weegt 1419 Y2 Kilog., in hrahants gcw. 3024 pond en 

14 oncen. in Gentsch 3276 - 6 : dP tweede weegt 978 112 Kilog .. in 

hrnhants gew. 2085 - 3. in Gents gewigte 2258 - 8; de d('rde i71 



!'>111lld llll lil IJco<: I 1\• rl. 
I tll l•'.• lo;.lt • I 

'·I 

I),. I )".,. f lC' /.c,n"· r~• m mr•l rJ, . l.·rl om,t rr•f' k< dr· ''""""'""J in [( 
Urt rlr vr•rzrtmr· lrn !! ,,,n . \ l~y"•rhmr•. f\n <''-<'iilfc• 

Kilog. , m lmJbanls gewq,'!lc I 13 pondt·n (1'j l 3 ?onder d r· pannen). 

in Cent eh 1779 - 9 ( 11532 zondc·r de pann n). Tol, 1 hrnbanlsch 

gewigl do~'>n 3169 Ktlog. , ponden f>7~3 - ~1 . in J nlsch 7314 pond 
7 oncen. 

ekorhl ac·n 16 Y:.l o; luijv r. '1 hrohnnl. poncl kornl fl. 506·1 15 

0 = I Y2 fran c HJ. 12CJ ,'50 : IJe11 smirl Vdn l_ovPn moel lwhhcn ,·oor 

d driJ klr·pPls wc·gcnd<' I 7 pond hrnh, nl <H'n 9 sl. 'L pon l. 

3 ijz re- kapprn r·n 9 viJ7c'll . 

3 I ere kopp n. 

() I oppen or d uyml'n van 1 ()) pon cl 
lt 7 I. '1 pnnd 

Fl . 84 - 3 - 0 

fl . 

10 - 0 - 0 

8 - 10 - 0 
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De 6 pannen zijn gewegen hij de minste Klokke, dus is die kleijnder 

130 pond. (Total :) 5064- 15-0 

138 - 14 - 0 

5203 - 9 - 0 

De opschriften zijn : De groote : 

Andreas Ludovicus van Aerschodt-van Den Geijn me fudit L.ova 

nii 1836, in honorem Beatae i'v1ariae Virginis. 

l\1aria vocor. Me suscepere praenob. Dom. L. G. Baron De Draeck. 

toparcha in Somergem, el noh. matrona P. G. De Vriendt. conjux 

D. praetoris loci. R. D. J'vlichaële van der Piete, pastor~. vicepastori

bus R. R. D. D. L.J. Danneels el C.L. De Stoop. Matriculario 

presbytere L. Wante, Praetore D. Bernardo De Neve, adsessorihus 

D. D. F. De Rycke et P.F. De Vlieger. Pro Parochia de SomPrgem 

A o D1 f'.1DCCCXXXVI. 

D<' middelste : Andreas Ludovicus ... etc. etc. 

in honorem S. l\1artini hujus Ecclesiae patroni. 

Martinus vocor. Me suscepere D. Bern. De Neve. praetor de Somer

gem et praenohilis matrona C. B. C. G. Comes de Lauretan. conjux 

D 1 Baronis De Draeck. R. D. Michaële van der Piete. pastore, etc ... 

etc. 

De kleijne : 

Andreas Ludovicus ... etc. etc. 

in hon. St! l\1ichaëlis archangeli (met het beeld van den H. Vin

centins). 

Michaël vocor. Me suscepere D. JB. De Neve. in 1830 pro religione 

et patria ex ui, cujus cura hae tres campanae fusae sunt, et Soror 

.J.C. De Kezel. mater monasterii Stt Vincentii in Somergem. R. D. 
Michaële van (Ier Piete, pastore, etc ... etc. 

Zijn solemnePl gedoopt rten 30 meij 183ó. zijr, opgehaelrl in rtt>n 

toren, 2 den 16n en rte groote rten 17 junij zelve jaer rtoor \Villems. 

meulemaeker te Eecloo: Yperseele. timmennan. en Kerckhove, smid 

zijnde van 't werk. 

Den 14 julij is de Kiezing gedaen door de stemmers dezer gemeente. 

30 francs contrilmlie hetaelende. <'n heeft voor uijtslag gehad : 

Van Vlaenderen, koopman, 140 stemmen 

Daninck C. F., notaris, 129 < 

Galens Pr. oud burgemeester. 125 < 

Putman Bernnrd. lloelsel. 121 < 

de Wispelacre Ferd., LnngehoPkcn. 121 < 

Joos Bernard. dorp. 1 19 < 

De Vlieger P. Fr .. Schepenen. 117 < 
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In Ballotagie : 

XaYerius Bullinck. Ro. 126 

Loontjens Karel, Dorp. 107 « 
\Ville Jan, Stoktevyver, 77 < 

De Cuyper Bemd. Korteboeken, 76 < 

Dus zijn de bovenstaende Elf persoonen gekozen, die in 't vervolg 

de regencie zullen uijtmaeken ; ik hadde in de eerste Kiezing ma~r 

106 stemmen en in de ballotagie ofte 2de Kiezing 61 st. 

1836 Van 4 tot 16 ju lij (is) de Kalzeijde geleijd van aen Somergern 

boven tot aen de brouwerije. 

1836 Den 11 augusti stierf Charles Auguslin Boghaerl, advocat, oud 

juge de paix van dees Kanton. 

Den 5 7bre is men beginnen op te hoogen de Waterstraete van Ro, de 

kosten daervan worden gedregen : 1 o der spaeyers (spade- of grond

werkers) door de regencie ; 2o die der kerren en wagens tot vervoeren 

van aerde, etc., door de landbouwers van dien wijk, en 3° 't leggen 

eener buyze door l'vlr l\1r de barons de Draeek en de Giey. 

:'-larie Therese Vermeire heeft voor 't arm Kind. ten laste van den Arme 

van Drongen, rvlarie Therese Ronsse, 16 eenUrnen dags. 

Is betaeld tot 12 7bre 1836. den 14 dito. 

1836 Den 6 7hre zijn er ook te Waerschoot 3 Klokken gedoopt, waervan 

de grootste weegt 2778 brabantsche ponden en 2991 9/13 genlschP 

ponden. 

Den 29 7bre zijn gekozen leden van de provinciale Staten Oostvlaende

ren voor het Kanton Somergem : De lahaije 221 stemmen, d'hane 

depotter 157 st., op 222 kiezers ; den baron dons de Lovendegem 

hadde maer 67 stemmen, de volstrekte meerderheyd was 112 stem

men. 

1836 ,_.., Jan Francies Claeys, slom en doof. is te Gent ten laste der ge

meente Somerqem. Den 19 8ber van luclocus Vandaele ten zijnen 

profijle ontfangen fr. 33.00 en die gegewn aen den Communalen 

ontfanger. 

Woont in 1839 hij Jan Bult~~ci. Koperslager in de Dreve te Somergem. 

183() ,_.., /Jen 29 <Jiwr heeft het zoo sterk gewat•ijcl. clat hijna alle de ge

houwen Schaede geleden hehhen, vele hoornen omgeworpen zijn en 

eenige geho11wen omgeworpen. hier onder eenc schuere in lloelsel. 

De11 1 Xhre heeft. orm~n orgelist Petrus Mortier. in het strijken van eene 

let~dcr in de Kerke. zijne IJdle gebroken ; z'is ingezet door den doelor 

Verlinden f~ll hij )JCvincl zich volf.(ens si net wel. 

I R17 Den 11 jnnuarij is door hel l>esluijt des Konings te Brussel henoernel 

Bernnrd Putma11, lol Borgcrueestcr. c·n .Ion Fr. Van Vlaenderen, P.n 
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:>lll ll f J.:~Ill - llc o , .,~f - 1 r"'"''·""' 
I 3 J) r ~vc - !-t•J t tUII d• J,.,.,, 

D e Dreef. na biJ de lra mha!Le, vóór 190 . 

Uit de vcrzameling \' an :-\ . R y,prhovc, h: nC'»ela rc. 

C h. l. ... oon lj ens lo l ..... chepenen van omergem, en den 31 dito geïn

stalleerd. 

1837 ,...._. D en 26 janu a rij een h vaerl voor lf uren voorm iddao i oehoren 

mijnen zoon Carolu s ngelu s D e eve. en gedoopt d naemid

dag ( van den) zeiven dag , va n den E . H. D anneel . ond rpa. tor ; 

h eeft peler gewees l harl s nge e Vr icndt . mi jn Z \ aeger. en 

meler An gelin e joa nn e D e eve. Bcgijnlj en Le J n l. mijne Z u l r, 

verbeeld door M aria J acob a van H -cke , mijn zu ler dochter. 

1837 ,...._. D en 28 janua rij hebbe opgeh uden mijne fon lie van 

mccs ler va n omergem, d u h cbbc 6 ja ren !rij maend n n 

di e fonclie uijlgeoeffend . 

Boroe-

da 

ln de eer te w eke van meije is de Kalz ij Ie v or d e pa lorij l t a n d 

brouwerij e loegeleijd . 

1837 ,...._. D en 5 meij ben ik ga n b ewoon n h l huij no rd d P a lori j 

van om rgem, behoor nd e aen d n arm n v n om rg m, o r 

180 fran c 's ja er en 7 ja eren pa ht, du Lol m ij 1 4 . 

D en 22 (dito ) is cl n bl nden muur l r lracl a fg hr kk n n r p 

d en our 's anderdag mij ene k rr to fkol n g bra hl ; n zal d n 
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oprée door het hangen op mijnen kost eener poort dus bekomen. te 

vooren maer een kleyn deurken zijnde. 

Oen :22 meij heeft men den muer der pastorije aen de straele en dien van 

het noord aenpaelende huijs dfgebrokken. om hem wat in te trekken 

en recht op te trekken tot midden van den nieuw gevulden gracht 

voorbij de remise der pastorij ; de pilaeren van de pastorij zijn verzet 

gelijk zij stonden. zonder die af te breken. 

1837 Oen 23 meij heeft alhier ten 7 ueren 's morgens Solenmeiijk zijne 

eerste misse gedaen )\Ir Ch. Deblieck. den 21 dito te Gent priester 

gewijd ; hij was 5 jacren voor zijne wijding nog missediender in onz·~ 

kerke. 

De lente van 1837 was gestaedig koud. ja het vroo;> in de goede week 

zoodanig om het ijs sterk te zijn, den bloeij der fruijtboomen was 

eene geheele maend ten achteren ; ik ben den 6 junij door eenen 

bosch gegaen alwaer het eijken hout nog geen bladeren en had. ook 

stond alsdan den moerbesienboom zonder bladeren ; de legumen in 

de hoven en waeren alsdan nog bijkans niet ; op andere jaeren 

plachten de erweten al tot wasdom gekomen te zijn, alsclan stonden 

de vroegste maer in bloey. 

Geleend den 21 ju lij 1837. om het Schip Kolen ten vollen te 

van C. Fr. l\1artens : van mij 

en van frater : 

(Weergekeerd). 

betaelen 

1000 fr 

232 fr 

1232 fr 

1837 Den 30 julij heeft mijnen zoon Leopoldus Joannes zijne eerste broek 

aengehad en er mede nae Evergem gereden. 

1837 Den 10 7bre is mijnen zoon Carolus Angelus de pokken geïnt door 

den Doctor V erlinden. 

Den 28 7her gingen wie mPnschen van hier zien nae het openen va.1 

den ijzeren weg van Dendermonde op Gent. de convoyen kwamen 

aldaer aen quart voor 5 uren. 

Volgens voorLeyde verkavelinge van 1835 gevallen aen de Kinderen Van 

llecke : Sectie B 207 land 33.60 Achtersten huijzing 

208 < '50.()() 't Gemet 

210 < 32.80 Nierk. Domel. 

212 < 58.80 lluijsegaver 

213 < ó3.20 llllijseguvt·r t·n I ia I zeken 

2·17 < 33.20 Brm~mhr. 

2-19 ( 

250 o( 

251 C' 

37.40 irl. 

3'5."i0 Voorensten Bmembr. 

34. 10 't !~i eken 
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Nota : Hel Halzeken is van n° 213 in 1836 afgenomen. bestaende 

in 11 aren, dus 213 (is nu nog) groot : 52.20 a. 

De volgende artikels toebehoort hebbende aen P. Ed. Devriendt. 

over!. 3 maerte 1837, verkocht aen B. Van de \Vatijne. zwaeger : 

Sectie F 289 45.20 a. land Spenhoutslrael 

575 5.00 lochting Rogge 

576 0.90 huijs Rogge 

577 28.20 Bogaerd Rogge 

578 45.00 Achterlochlingstuk 

579 48.00 Tweede Achterlochtingsluk 

580 34.40 Achterbogaerdstuk 

581 52.40 Tweede Achterbogaerdstuk 

674 10.00 Bosseiken van 't stuk hierachter 

675 86.00 't Straetstuk, dat paelt aen 't Straetjen 

677 32.60 Lang Stuk. ibid. 

955 67.30 

956 3.45.80 

Sectie D 1260a 11.00 

bosch Beijerwaen 

land ibid. 

bosch. Dit Sperrebosch De Rudder 

Den 19 8ber is mijne vrouwe beginnen ziek worden, is bloed gelaeten in 

haeren arm. en naerdien op de zijde en borst: 46 laekens gehad. 

Den 6 Xber heeft zwaeger de Rudder, haere gestaetheijd zwaerlijk opne

mende, haer eene Visicalorie op den arme geleijd en dien aerm doen 

openhouden tol ontlasting der borst, intusschen 6 pillen dags nemen

de. 

1838 Den eersten Zondag van 't nieuwjaer is zij naer de Kerke niet meer 

gegaen. Den 24 januarij is mijnen derden zone Petrus geboren ten 

6 Y2 uren van den avond : is gedoopt eene haiYe ure naer zijne ge

borte, omdat er scheen pressering te zijn, diL in de Kerke; Petrus Van 

Hecke peter en :t'-·lasoeur De rudder meter, doch beyde verbeeld door 

Petrus I'-1ort i er. Koster en Lucia Struijvelt. vroed vrouwe. door l'lr 

Danneels, vicepaslor. 

1838 Sedert 7 januarij heeft heL zoo fel gevrosen dat dezen winter mag 

vergeleken worden met dien vnn 17-16. heeft gcduerd tot 31 dito. 

Vele tarwe, rogge, klavers en alle de geerste Le velde was vervrosen. 

in de hoven den Lijmes, Roosemarijn. 1\.alvertongen. Kalsouwen en 

vele andere gewassen waeren YN\'rosen, men spreekt ook Yai, den 

ginst te velde ; ook alle de raepen en vt'le acrelappels in putten. 

Den 27 januarij is Petrus De Neve overlellen. 3 ~12 uren 's morgen~. oud 

twee dagen en 8 uren, en 's anderdags ten 8 uren voormiddag be

graven met eene gezongen missc. met eenen priester nae het Kerk

hof. heeft gekost : 
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de kiste 

Den Dienst 

en den grafmaeker 

t'saemen 

ll 0 14 - 0 

6 - 1 - 0 

0 - (Î - u 

7 0 

1838 Oen 28 januarij ten -l uren naer middag is Solemneelijk beregt mijne 

Vrouwe Pauline Guislène Oe Vriendl. 

Den 6 februarij is in bedevaerd naer Halle vertrokken (voor mijne V rouwe) 

Bruno Geirnaert. werkman, voor zes guldens. 

~ lijne vrouwe heeft een kwarlier voor haere dood zoo eene reden begon

nen van wel tien minuten, aenroepende de H. drijvuldigheijd. haer 

noemende arme zondarisse. sprekende ook haet' kind aen. als uyt 

den hemel haer te gemoel te willen komen, dan op haere familie. etc., 

hier naer mij nog eens vergiffenisse waegeude en ik haer. is zij over

leden, den 8 dito een quart voor elf uren 's avonds en den 10 febr. 

begraven, 10 uren voormiddag ; heeft gekost : 

Ziekedienster voor elf dagen à 

8 stuijvers dags, dus fl 4 - 8 - 0 

afleggen 2 - 4 - 0 

begraving en uyl\·eird met de 3 Klokken 121 - 7 - 0 
nooders ter begraving en uyl veirel 1 - 13 - 0 

Kiste aen St. Oe Clercq 10- 0 - 0 

Doctor, over visiten, consult, etc. 65 - 16 - n 
De l\1aeltijd op d'uylveird :29 - 10- 0 

aen de draegers 3 - 6 - u 

fl. 238 4 - 0 

Zij hadde voor het te weireld komen van haer Kind eene generale biechte 

gesproken. en alsdan mij ook vergiffenisse gevracgd, en nacrdien is 

zij zoo scrupuleus geweest in hel biechten dat zij naer haer heregten 

dagelijks a en ha eren IJ i echt vader nog iel s wist le zel,lgen. jae mij ciaer

mede somwijlen chargen·nde orn. in geval zij niel rneL·r hekwacm ZO!t 

geweest hehiJen, ik het voor haer <H'Il hc111 zou gebiecht hehhcn. Zij 

zeijde ook, waert dat ik nog wal langer IPefcle, ik zouelP misschien 

nog een Kiwi m<~de leij<l<·rt nu<· cl<·n hcrn<·l. /.ij heeft haer purperen 

zijde Kleed ( haer lrouwklt·<~cl) acn St~ Àgula gegcvt•n, wiens fec!>l

dag het was Linnen ha<~r slcrfwekc, h11<·reu mantel rnogle f.!q!cvcn 

wnrd<·n acn Rosalie I )en·u. h<ll'f rncyss<·n, 't Ç(ecn al ~o~eda<.'ll is. Voonis 

ZIJ stierf zc<~r coJIICill Pit ha<l<l<· zij rnogcn gcnez,•n, zij wns vurt voor-
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nemen zeer godvrugtelijk le leven. Zij sprak met mij van alles. wat 

mij le doen stond nae haere dood. vroeg mij mijn gedacht wat ik ~ 

weduwaer zijnde _, zoude nog doen. of ik de affairens zoude voorel 

Doen, daer wij in waeren. of ik zoude hertrouwd hebben, enzoo

voords. 

1838 Den 13 februnrij ten 8 uren 's morgens is er een wonder te zien 

geweest : 2 regenbogens rugge legen rugge zagen wij boven ons hoofd. 

eenige graden naer de zon toe, die tusschen haer en de zone nog 

diergelijken had. met al de twee kanten van haer als twee duystere 

zonen, die door Smoor schijnen, aldus : 

0 
(Tekening uil het <i landbo<·b) 

1838 Oen 26 februarij aen Louis Overwaele voor I Zak 

brood aen den armen op d'uylveird 

Voor 30 gelezene missen uyt verzoek 

van mijne Vrouwe 

Voor 12 gezangene mis sen op verzoek 

als vooren 

8 - 0 - 4 

16 - 10 - 9 

22 - 4 - 0 

1838 _, 25. 26 en 27 Fehruarij was mijnen zone Lt'op0ld zeN zi<'k. doch 

(is) gebeterd. 

Oen 1 en 2 maerte was mijnen zone Charles zeer slecht van dt'n Kit'k

hoesl, jae in gevaer van sterven. 

Voor Leopold den 19 februnrij 1838 eene veste. broek en 

mutse (gekocht) fl. 10 - 13 - 6 

1838 Den 6 maerte aen den doctor voor Leopold en 

Charles fl. 3 - 13 - 0 
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Den 12 maerte a en den griffier voor raed van f amihe 

en Kiezen bijslaenden vogd fl. 9 - 16 - 0 

Üp 't eijnde van maerte kreeg leopold sterk den Kiekhoesl. 

Den 8 april 's avonds viel Charles in een qualijkte die duerde tot ten 

een ure oaemiddag van 10 april, wanneer hij overleed. oud zijnelP 

I jaer 2 maenden en half. en begraven den 11 dito 4 uren nae mid· 

dag; 

voor de Kiste : 5 fr ofte 

voor Lof en begraven, 12 fr 

aen den doctor, -t fr 

Ziekedienster 6 francs. 

t'saemen : 

tl. 2-15-0 

6 - 9 - 0 
1 - 15 () 

10 - 19 - 0 

1838 ~ Den 13 april hebbe ik le Gent aen den doctor de R.udder be-

taeld voor zijne verschoten in mijn nouwens ziekte gedaen 

Ie voor eens de voiture fr. 
2" voor een flesken urgent 

3'' voor een doosken plaesters 

10,00 

2.00 

1,50 

13,50 

1838 Den I rneij is begraven Louis De Draeck. heere van hier, die zijn 

Kasteel in R.o heeft. oud onlrenl 80 Jaeren, hij was vrijdag 27 april 

tol Gent geslorven en wierd Ie Ronsele in den Kelder van de familie 

begraven. oost de Kerke : ik hebbe nog de Kiste zien slaen van zijnen 

broeder den Baron De Draeck. aldaer sedert ontrenl 6 jaeren he

graven. 

1838 Den 3en meij is subit op rit~ slraete doodgevallen .!. Claeys fs .Jud" 

Fran" en Coleta Versluijs, regt over den notaris Van Hoon~beke. 
Kloefkaperslraete. 

Den 12 augusli gingen vele menschen zien naer het openen van den 

ijzeren weg van Gent op Hrugge, de convoyen passeerden lc Lande

gcm Y1 naP 3 un~n nae mirldag: rle VPspers waeren te f\lerendre en 

llansheke om 12 V2 urr·n lwgonst, en te I ,anrlegem ten 5 urén. 

1838 I )en 11 ?hr·r lwtaelrl op 't enrPgisln·rnenl Ie Waerschoul, rq~t Suc

Ct~ssie van Carolus Anj.(elus, dr· somrnc van fr 147,27 ofte ll 83- 12 -

3. 

1838 IJcr1 24 7l)l'r cr-nc nieuwe porn pc in .lacques De Weirds achter

huijs gesleken : 't kost van ho11l R sluijvPrs rlcn voet. 

Op zdvr~n date rlie pornpe van de llllijzt·r• d;ll'ruchter gekeerd. 

't Zelve jnr·r Jacqut~s De Wcirclts ln1ijs gcvr·rwl. 
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Den 1 1 october ben voor de landpijne nae Brugge gereijsd en mij doen 

inschrijven in St. Jans Godshuys, bij O.L.V.Kerke. in 't broeder

schap van de 11. Apolonia en betaeld 9 stuijvers. 't \Vas de eerste 

reijze dat ik op den ijzeren weg ree. ik hetaelde van Lmdegem op 

brugge 95 eentimen en den weg wierel afgeleijd op eerw ure tijds. 

Den 23 october ben (i U ziek geworden, 't was fellle hoofdpijne en groo

ten hoest, doch ersteld. 

Den 4 november ( 1838) is le Gent tol Bisschop van die stad gewijd 

Ludovicus Josephus Delebecque van Llperen, lest superio! van 't Se

minarie van Brugge, door Monseigneur Sterckx. Kardinal en aerds

bisschop van I'vlechelen, geässisteerd door Monseigneur van Somel. 

bisschop van Luijek en Boussen, van Brugge. 

Den 7 heeft Delebecque bezit genomen van zijnen bisschoppelijken Stoel 

en is Solemneel ingehaeld. met 's avonds vieringe. 

In Xber heeft den nieuwen bisschop aen alle geestelijke van zijn bisdom 

't lezen etc. van den « joumal de flandre> en den <V adédanden 

verboden, Legen alle regt, want die nieuwsblaeren zeer Katholijk zijn. 

1839 Den 24 januarij 's avonds is Mijnheer Van der Piete, onzen pastor, 

solemnelijk beregt. 

Den 24 februarij heeft onzen paslor zijne eerste misse naer zijne ziekte 

gedaen. 

Den 7 maerte was het zoodanig gesneeuwd. dat alle wegen onbruijkbaer 

waeren. 

1839 Den 7 maerle wierd ik genood nae de Begraeving van Pieler fran

cies Vereecken. broeder van mijne moeder. overleden Ie Drongen 

's morgens ten 4 Y2 uren, oud ontrent 87 jaren · en is den 8 maerle. 

om 4 uren naemiddag, volgens zijn testament le \Vondelgem, zijne 

geborleplaets, begraven. 

1839 Den 29 april ben (ik) verhuijsl u ijl het huijs nevens de paslorijt' 

en gaen woonen in 't huijs. in 1831 nieuw gebouwen. slaende aen 

den wal van Wambeke, vijf min11ten zuijdwesl van de Kerke, in 

dezen winter gekocht door mijnen broeder voor 4700 francs van l'Tr 

Gerard Vromonl van Gent ; het slon<l ledig bijnae twee jaeren. 

Den 8 meij te Waerschool op 't enregistremenl voor meerder weirde dan 

de opgave van het naelaetenschnp van Ch. Ange De Neve betneld 

nog fr 414.14, doch van de boete nog weergekregen dm 8 julij 183\) 

fr 114.56 cenlimen. 

Den 29 j11nij was alhier Concours vun ]\ l~tsick. nwdege<lingd de ~ocie
tcylen van MaldPgcm. Oedelcm, Nevel en BnssPvelde. 
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Den 30 junij heeft t'-lonseigneur L.J. Delebecque. onzen Bisschop, in de 

hoogmis gepredikt. misse gelezen. in de vespers en lof tegenwarelig 

geweest en daer naer 't H. Sacrament des Vormsel toegediend. 

1839 In dezen Somer den aelput van Vogelacre vermeerderd. een verkens

kot en een Kotjen er boven gemaekt en den peerdestaL die te vooren 

in den Koeijstal was. tegen den schuurvloer gebragt, met eene arduyne 

Kribbe. Ook onder d'euze van 't huijs een plankier geleijd. Kost 

'tsamen, salve justo fl. 108 - 2 10. 

Er is wrvrogt : 5700 steen. 19 zakken Kalk. 500 dakpannen, 2 ar

duyne bakken en wel houtewerk. 

1839 ~ Den 25 7bre eene reyze naer Brussel gedaen langs den ijzeren 

weg. die mij koste in 't geheel fr. 5.52 

Den 29 october was er Kiezing voor vernieuwing der helft van de regence ; 

de uijh·allende zijn verkozen. dus blijft den raecl als 14 ju lij 1836 

gekozen. 

1840 Den 17 februarij is het heginnen vriezen tol 3 weken lang dat 

overal het ijs heeft sterk gelegen, daernaer is het wel een weijnig 

gebeterd doch bleef altijd koud weder tot I' eijnde maerte. 

1840 ~ Den 31 maerte hebhe een stuk lijnwaed gekocht door De Keyzer 

van Ursel. en gemaekt te Vijnckt. van 100 ellen lang à fl. 0.12.6 de 

elle, alle onkosten gerekend. Het was wel ee.nen 2800 Derden. 

Den 1 april is den eersten steen geleijd van het huijs van mijne zuster 

Marie Jacoba De Neve, t'eijnden de Kloefkaperslraet, 2de de pompe 

gesteld. 6 de Calsijnen. den 1 1 de balken. 

Den 5 meij 's avonds zijnde Somergem jaermerkt is Piet er De Vogelacre 

van Ronsele tot Somergem versmoord. 

Oen 6 dito is den 7sten zoon van .Jacobus De Kezel. wever in Meirlaere. 

gedoopt onder den naem van Leopoldus; peter .lan fr. Van Vlaen

deren, Schepenen. en Coleta de Seijn, vrouw van Ch• Loontjens. 

Schepenen. 

Den 1 julij hehhe eene rf'ijze nae Antwerpen langs den ijzeren weg ge

daen, ~~n van daPrnae dc·n I )oe{ 's andf•rdags ovPrgczel na er 't fort 

Fn~derik ; gezien het schoon pachthof. l{enaemcl het Neerhof lc 

Stabroek clat. zoo men zeijcle, 80.CXXJ francs van houwen was gekost. 

''11 wecrgckecrrl langs 't fort l.illo nae 't fort l.iefkenshoek Pn zoo nnn. 

d1·rt Doel; 2rl~n rlag 11iH! huijs gekomen langs Kic,Jdrecht, l\1eerclonck. 

Stekcnen, Mocrhr!kc, WachleiJeke. \Vi;nkel, Evr·rgcrn en SleijclingP 

f )eze wijZf' hec~fl mij roncl rlc 8 fr g<'kosl. 

Der, 17 julij ~whhc eenc rl'ijzc· gecluen rlltf' Oosterzf't~lc mel ecne vigelan· 

lt~ 11yt Cenl, rlic op 1 !/2 IJc•r lwl afn•e; -1 llrl'n nlclncr vcrlJic·vc>n nrn 



Klooster, pastorij en Kerk le zien ; zijn weergekeerd. kostende de 

vigelante 7 francs; Ie Gent blijven slaepen en den 18 nae huijs. 

De11 22 dito, mijn vlas gesleten zijnde, den noordoosthoek van mijnen 

lochting, 14 roeden lang, eenen meter. drij decimeters en drij centi

meters, de maete ingesneden in mijn Bibliotheek Kasken. en hehhe 

gehad 7 Steenen 1 pond vlas. 

1840 Den 6 augusti is den gouverneur van Oostvlaenderen te Somergem 

om 3 uren nae middag toegekomen en na W ethuijs, Kerk. pastorij. 

de twee scholen. het Zothuijs en het Klooster bezocht te hebben. 

is vertrokken zeer content over alles. 

Den 5 october is [\1r C. J. Van Assche uijt het Seminarie te Gent hier 

komen onderpaslor zijn, in vervanging van ]\Ir Stoop die onderpastor 

word van Haeltert bi; Aelst. 

Den 11 november hebbe peter geweest te Gent in de Vrouwenbroers 

Kerke van Gabriële Nympha filia Bruno van de Wattijne. mijn 

zwaeger; was meter : .Julia van de Wattijne, Vrouw van Sieur Sabot 

van Zelzaete. 

1840 Den 15 9ber begon het te vriezen tot 31 Xbre ; in januarij met 

poozen dooij en vorst; in februarij d'eerste week heeft het zoodanig 

gevrozen, dat er niemand van Erger wist te spreken en duerdt wel 

wal zachter tol half die rnaend ; alle de waters waeren toegevrozen 

en niellegenstaende llat. was maerte droog en warm. van in 't begin 

van die rnaend bloeijden de pêcheboomen en reeds van eene erwete 

groole waren de vrugten op abricos en pêchen op 't eijnde van de 

rnaend en 't eijnden april zag men peeren die bloosden, groote peehen 

en ahricosen van meer dan duijmen rlik. bloeijsel in cl' erweten. krieken 

op vroege kriekelaers. men at radijzen. salae en spinagie. ja rt'ed~ 

eenige hoonen kwamen op. 

1841 Den 29 april is den Fmnschen SchoolmePsier Sepherin Rosse<'l in 

die hoedanigheijd naer Evergem gapn woonen en i~ opgc\'olgd door 

1'1r De Knihher, komrnde van Eecloo. 

1841 Den 7 meij gegaen nae de Kiezing te Genl. voor eenen \' olbveî

beelder in de Kamers; ik koos den candidat van c:dt>n VadPrlanden, 

!'vlr Theodor de Coninck dt' 1'1erckem : den pastor van Somergem was 

voor den minister Desmaisii'res en zey<le dat zijne conscienlie dat 

vereyschte en dat ik stemde mPt ePne valsche conscientie. 't gf'en ik 

op mijn sterflwdde zoude lwklaegd hehhen. omdat ik <lm niet dede 

met mijne geestelijke pn wereldlijke overheij<l. etc. ~ Lt'Cior judica r 
1841 Den 19 juli; is overlt>den alhier den rloclor Pieter richardns Foh·'. 

ge hortig van I-lamme. oud 44 jan•n, was ook Kolonel d<'r gardt• ciYiqnt' 

van hel Kan Ion Somerj:!cm. 
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1841 In 7b<'r (bij J. De \Veirdt) een nieuw wagenlmijs gemaekL. 

Den :2 7ber nae Brussel geweest zien de expositie van de nationale nijver

heijd. ook gezien de histoire naturelle. place des f\1artyrs. Munle ... 

Dit heeft mij gekost. ijzeren weg fr 5,00 

Den 3 9ber is eene missie door de Jesuilen geopend. de eerste dagen 5 

sermoenen en den zondag 4, de leste dagen 3. op den 1 1 wierd het 

gesloten door 't Sermoen en door Mr Schoofs Jesuit en Monsgr den 

Bisschop van Gent. 't Was voor die missie gedurig slegt weder. doch 

gedurende de missie hebben wij schoon weder gehad. 't geen ophield 

's avonds van 1 1 9ber : er is geenen mensch geslorven gedurende die 

dagen. tenzij op den 1 I sten I'vlarlin van Vooren die voor de missie 

reeds slegt lag en door de Jesuiten is bezocht geweest : er zijn vele 

bekecringen geweest. 

18-12 Den 3 januarij eerst aengesproken .lDffrouwe f. R. . op welken 

dag het zeer gelad was, zoodat ik met de voiture in 't weerkeerer, 

van Gent niel tot huys toe gekomen ben. maer die hebhe verlaeten 

van op Lovendegem. ,........., Nadien is alles onderbleven ... 

De Regentie van Somergem heeft uyt de Bank met autorisatie 't geld vau 

denzeh·en armen van Somergem geligt aen 4 p. % om het te ge

bruijken tot het Kalseijden van Lovendegem nae Somergem. van 

Somergem nae L1rsel. ter somme van fr. 3379.42 en heeft bekomen ... 

opcenten op de grondlasten voor ... jaren. 

Den 30 junij gereijsd met cousijn Jac" Fr. Vereecken van Aelter naer 

St Nicolaes. Waes : aldaer was men aen hel houwen van een<:! 

Kerke voor eene tweede parochie van rlie stad : 's anderdags weer

gekeerd. 

Den 7 augusti nae Zelzaete vertrokken. voor een hezoek hij zwaeger van 

de \Vatijne. notaris aldaer. die mij en mijnen zoon den 9 dito na 

Terneuzen voerde en binnen dPnzelven dag langs '1 land van Axel 

en Westdorp weer naPr l':t·lzactc : dt>n 1 I nae Gent ~>n 's anderdags 

nae Zomergem. 

Den 1ó augusli nae Nevel gerr·den lol de Bruijlofl van .lud" Fr. Ver

eec.ken, hmgemeesler van Wondr·h.(em, mijn reglzweer, mel \1iq~inie 
Br,sschar·rt, gchnrlig van EvPraem en sr,Jcrl 30 jaren woonochlig le 

Nevel. 

Ik hen !,ij ~h. JJ,.vricnrlt gat•rr srhrijv<·rr Wor·nsdaa 5 Sl'pleml>er 1838. 

de eersic Pil lwcccle clag rnaer lPikcns een halven dag, den derden 

dag geheel : IJ. 5 t~n 6 u iel : clnPrnat•r nwr~sl al zijne Vendiliën hij

gewoond en gt~schn·ven. t•Jr 1111 en rlnn eC"nen dag of hnlvPn dng 

geschreven. 
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Somt!rgcm - H ~t o~mee ntch,ll 
l. a ,\\nison communa le. 

11<'1 o url G <' rn P<' nl <' hui > va n Zorncrgc rn . nr hlcr hei koor \'un de kerk . vóó r l90 . 

U il d e vc rza me lin g va n . \ . R~ ;erho ,·e. 1-:ne,scla re. 

18Ll1 . d en '2'2 Xber van C h. D evriendt ' t jaerlijks pen ioen van 

100 fr . ontfangen , geva ll en in 7ber 184 1. 

I 4'2 , d en 18 9bro van C h. D cvriendt ' t jaerlijks pensioen van 100 fr 

on lfangen , gevall en 5 7bre 1842 . 

184'2 D en 8 october bij Konin glijk Beslu yt to l scholopziener van Oosl· 

vlaenderen benoemd onzen juge de paix , h 8 Ledeganck. 

Den 25 october i ged eeltelyk d'h elfL der led en van d n communal n raed 

gekozen : Pulleman . V an Vl aend ren , D aninck, Bultinck erkozen en 

Fr. V erbru ggen in pla e ts van Gal n gekozen. 

184_ I en 5 9ber wierel hel zoo koud als op l n g w ldi cr Len vor t n 

's nachts daern aer was h et sterk gev ro en. 

D en 22 november begon. ! h et Le ne uwen. 

1843 ,........, Den ·1 januorij eer t aenges1 rokk n Julianna Franci ca H oo.,h 

sloel. fi a Joseph lbert en ath a tina Zegh r , brouwers Ie G nt: 

(zij is) gebor n Le Cent op de n brabontdnm ju[ij I 0 , ·. nacht~ 
om 'elf ueren en h a lf. gedoop t in L L nn Capeli : ' a p Ier h ar n 

groo tvad er J a n Bte 1 ivin u H ooghsto l en m ter h are crroolm der 

.loanna fr anc isca Vol ka rl : 
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en er den 16 februarij in St .lacobs Kerk te Gent mede getrouwd. was 

Oags tevooren voor het civil te Sonwrgem getrouwd. 

Den 16 februarij, dag van ons huwelijk. gereijsd mel haer nae Dender

monde en gelogeerd in <de bot>. van daer den 17 nae Hal en aldaer 

gelogeerd in <de Zwaene> bij 1\lr Rorremans. den 18 dito van daer 

na er ]\ leehelen en aldaer gelogeerd in het hott>l <St. Jacques». 

Bmsselsche straet. en 19 dito lot Gent ten huijze van hare ouders 

gelogeerd. vanwaer wij den 20 vertrokken zijn naer Somergem. 

Den 19 meij hebbe peter geweest van Pelrus Coelestinus De Neve, zoon 

van Jan B1
" en van ]\larie Thereze Bult inck. geboren dags te vooren 

om 5 uren namiddag. 

1843 Den 13 junij was het Kiezing te Genl voor 3 Senaleurs en 6 Repre

sentanten. Die voor den Senat van 't ministerie waren : 

1\1.]\1. D'hoop-Lefevre, uyttredend lid. 

Oen ridder I-leijnderijckx. id. 

Ch. van Sacegem, id. 

Representanten : 1\1.1\1. Oemaisières, gouverneur Oostvl. . 

.J. De Ie haye, uyllredend lid, 

Henry Kervyn, id. 

F. Hi;e Huijs, id. 

P. De Saegher, procureur des Konings, 

F. Manilins. uytlredend lid, alle te Genl. 

Van d'oppositie, voor den Senal : 

I\1.M. Fr. Vergauwen, proprielaris te Gent. 

Herrij-Vispoel. Koopman. ibid. 

Clais De Cock. fabrikant. ibid. 

Representanten : M.M. den graef Ch. IJ'hane, proprietaris te Gent. 

J. De Ie haye, uyllredencl lid, ihicl. 

Manilins, id. . ibid. 

Ed. Coppens, fabrikant. ibid. 

Delhougne, advocat, ibid. 

Sonncville, raPrlsheer provindal on borge-

rneester te Scheldcwindckc. 

7.ijJJ uekozr·JJ, Scnatcurs : cle Lwcc eerste des l\1inislerie, D'hoop-Le

fevrc· r~n lleijnrlcrijckx. 

l~cpn~sr·nlanlerJ : Desmaisir\rr·s. Dr· Ie haye, Manilins. J lenry Kervyn 

en f)p Sacghcr. 

I),. lmllotagr! voor 's andr~rrlngs zijn gckozPn : M. Clnis De Cock, 

Senateur. 

M. h. Dr~lho11gne, rr·prc~cnlnrd. 
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Den 17 julij hebbe met mijne vrouw en zoon nae Oostende geweest. al

daer genomen twee zeebaden. kost per persoon 50 centimen. 

Den 14 december ( 1843). om 5 uren 's avonds is geboren mijne dochter 

rviaria joanna catharina. Gedoopt 's anderdags om 1 Y2 ure namiddag 

door rvlr Van der Piete. pastor. Peter mijnen broeder Joannis Bap

tista De Neve, en meter Catharina Seghers. grootmoeder van het 

Kind, beyde te Gent. 

1844 Den 21 februarij wierd door zijn peerd doodgeslagen Joannes Ba 

Dhooge fs Francies en van rvlarie Vermeire. oud 20 jaren. 

Den 22 dito tegen avond stierf tot Somergem Constant Ferdinand Daninck: 

notaris sedert wel 20 jaren en is zaterdag 25 dito. 3 uren namiddag. 

begraven. 

Den 26 febmarij 3 uren 's nachts is Bemard de Keyzer. knegt van J. Ba 

Deneve. Somergem in Langeboeken. komende van Kruijsshaete. in 

de wateringe versmoord. 

1844 Den 17 meij, tusschen 4 en 5 uren namiddag, hebbe ik in eenP apo

plexie gevallen. dat ik eenigen tijd niet hoorde nog zag. 

1844 Oen 28 meij als juré ben op het lrilmnal Crimineel moeten zitten : 

't was de verwijzing van Jan van Petegem. van Doorseele. Evergem 

tol 5 ja er gevang en 10 ja er onder de waeksamheijd van police. 

Den 1 junij is mijn kind l\1aria joanna catarina van de pokken ge~nt door 

doctor Verlinden : zij waren aen het trekken 6 junij, 2'0odat het zeer 

lastig was, en den 27 junij heeft het zijne eerste tanden gekregen 

Den 5 junij was mijnen tijd van juré uyt en hebbe ontfangen \'oor 9 dagen 

31 francs. 

Den 1 julij hehbe geweest zien de landen die den 24 junij lest verhageld 

waren ; den rogge, den boukweijt en haver waren compleet te niet. 

't is dat zij niet meer wassen konJen ; 't vlas wierel uytgetrokken. 

wat'er van de sloffe zal zijn is twijffel. Dit is gebeurd tusschen 

Landegem en Drongen. van den wijk Wilde tol aen de Stonke te 

Drongen is ontrent geheel dt>n ougsl vernietigd. 

Den 25 julij hebhe met mijnen zoon Joarmes Leopoldus naer Oostencle 

geweest en tweernnel de zeehaden genomen. 

Den 2C) julij is mijnen zoon .loarmes Lt>opoldus D(' Neve bc;-ginnen fransch 

leeren te Somergem. 

Den 24 augusli 's avonds heeft zich de Keel met een scheNs afgesneden 

Jacobus De Creve, zoon van .1. l\1
" horlogiemaker I<' Somer)!em in 

de Kerkstraete : is in den nacht tusschen 26 m 27 dito op de onge

wijd aerde begraven : hebben 2 mael Ie Gent van d<'11 Risschop 

trncht en permissie te krijgen om op de gewijd aerde hem te bcgra\'f'n. 
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doch niet bekomen. omdat hij dat scheen met verstand gedaen Ie 

hebben. 

1844 Oen 26 augusli is solemneel geinstalleert als Notaris van Somergem 

en opvolger van dt'n Notaris Daninck : Bernarclus Franciscus Van 

de \Veghe. Secretaris dezer gemeente en van die van Oostwijnkel, 

waer hij notaris ook was. 

Zomergem. etc ... 

In 1085 \'erzelde zekeren Herman. heer van Somergem. Robert Den 

\' ries tegen de ongeloovige. vertrok wederom in 1096 met Godevarel 

van Bouljon naer het heijlig land. 

- Onder Philippus van Eisatien word ook gemeld van Bernarel van 

Somergem. Onder de regering van Baudewijn van Constantinopelen 

word gewaeg gemaekt van .luan. Curia va~ Somergem. en van Gerard 

van Somergem. 

- In 1140 trok den heer van Somergem le velde in den orlog lus

schen de Grimbergers en den hertog van Brabant. 

- In 1414 wierel in de Kerk van Somergem onder eene verhevene 

praeltombe begraven Philips van Masmines. heer van SomPrgem. als

mede in 1432 zijne huijsvrouwe Beatrix van l-11aesveld fia Roherts. 

Marschalk van den graeve van Vlaenderen. l\1er opschrift en wape

nen in de vontkapeL neffens het koor : 

c:Hier light mijnheere Philips van Masseme. heer van Somerghem. 

die starf anno 1414. St-Nicasius dagh. 

I lier light hegraven .Joncvrouw Beatrix van Rlaesvelt. vrouwe 

van Somerghem. mijns Philips van i\1assemP wijf was. rlie slarf 

anno 1432. den 27 Maerte. 

I lier ligt Loclewijk van l\1assr·mP, ha<·rliedcr kind! was. 

Bidt voor hacrlieder zielf•n>. 

Willcm van Zenokar. clic 't LPven van Keijzer Karel heschreven 

heeft en in St. Donaes Kerke Ie Bmggp IH'grav<·n ligt. heeft ook deze 

heerlijkheilel in hczil gehad. Naerdicn heeft de hcerlijkheijd van 

Som('rgem aen de Snouckar·rts gewr~r~st. oorspronglijk van Brugge. 

- In 16•11 was heer van Sonwrgern marle11 Snouckacrl. Ie Gent 

vr~rrmH·rrl r~n met wcerdigherlen l1eklced. 

In 1-182. in een oucl hanrlsrhril'l van Lorlewijk van lloule. vinrl 

rnPII dat 'r·r ondPrandr·rr· rlie <i<·n VPirlslnl=( clr·r gulrle SpoorPil hij 

Kr1rl rijk hijgewoond h"hl){'n, ook cl en fwf•r rran Somnwrrdwm was mt-t 

zijne /wee zonen. 

- (In) I 72•1 was Sonwr~cm llf'lnsl mel wr~rheijcl<' rPn!Pn, lot 2700 

p' W1J1Jif•n nr•n Jlf'flflin~ 20. mnPr lwPfl oorlof ~evrnr•f.!cl e>n lwkornPn 

;wn 2'i p. %. Borj!Pflli'PSI<·r l'iPic>r StnnrlnPrl. Srhcpencrr .ion VN-
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Geut 1 Vo~nrvclt.ruem-Uo,·acrc, Uoo:;pnorl, ui).:.. 

BirlprPnljf' \·oor SchPpPn Jan Fr. Van \'laPndc>rPn, 1837". 

Uit de verzamPiing van f\. Rysc>rhovp, Knps,;p]arP. 

sluys. Notahelen : .lan de l'leyere. pieter De lange, Jan Vanhecke 

(kan niel schrijven), francies Van Hulle .. Jan Vanhecke, piet er Ver

sluys, pieler Derycke, Guilliame van Wijnsberghe, baudewijn Claeys, 

joos Grijp en Guilliame Versluys. 

1769 ,........., den 2 7hre wierd geboren te Zomergem eenen drijling, ge

naemd Jacobus-Livinus. Petms-Judocus en .loannes-fronciscus, zoons 

van .ludocus De Wilde en lsabellle Duijlgaver en alle drtj gedoopt 

door J. Vergauwen, paslor ; 1" geboren onlrPnt 9 uren ; 2° geh. on

trent 10 uren en 3" geborf'n ontrenl 10 Y2 uren voormiddag. 

1844 Den 1 Xber begon het zoo fel te vriezen dat'er veel vmglen ver

vroosen ; de nieuwjaermaend was wal heter. doch febnmrij was 

weder zoo Ng als in 't begin en duercle tol mt, 15 mal•rt 18·15. 

1845 Den 13 maert.e was er hrnncl in '1 lmijs vnn .Jan B''' Sim·IH in ]\ IPir

laere, doch micls hel hij dage wns is clf'n hrnml nog woeg gt'hlmrht, 
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dat de srhat>de door dt·n brand \'l'roorzaekt maer beslaet in het dak 

van stroo. 

Den 14 maerte stierf Jan Fr. \'an \'lacnderen, eersten Schepenen dezer 

gemeente. oud 55 Y2 jaeren. 

Oen 22 maerte is het voorgoed gaen dooijen. dan stond den baromètrc 

zoo hoog als hij staen kon, den wind was in den zuijden er, het 

regende dien en 2 volgendP rlagen, zijnde de 2 paesdagen. 

Beatrix Y serbijt van Harelbeke hadde voorzeijd, dat de Lei je 5 mael 

voor Paesschen zou toegelegen hebben t'n dat het op \Villendonderdag 

zou om 3 uren namiddag beginnen doeijen ; 't was zeer schoon weder 

en ook volgende dag 21 maerle, maar vroos des nagls, lot op Y2 voor

middag van 22 maerte. zijnde paesavond, doch het ijs was nog altijd 

sterk en men ging over de groole grachten als in den midden va~ den 

winter. jae tot op 23 maerte. paesschen ( 1845). 

18-=15 Oen 12 meij is op de jaermerkt buijten de Dampoort te Gent van 

zijn peerd verongelukt Carlo Van Hecke. van Somergem Meiriaere. 

en naer de BijJoke gevoerd. alwaer hij den 18 dito is overleden en 

den 20 le Somergem begraven. 

18-15 Den 10 junij is volgens Concours te Gent uijtgeropen voor paslor 

van i'-1oerbeke bij Geeraerdsbergen J'Vlr Leo Danncels, alhier sedert 

22 7bre 1831 onderpastor; over onlrent 40 jaren wierd Mr Verhulst. 

onzen onderpaslor. ook pastor van i'-1oerbeke ma er een ander hij 

Stekene. 

Den 1 I junij is te Somergem voor de Wet aengegaen 't houwelijk lus

schen Pieter /oannes Van de Vijvere fs Georgii, nali in Middelburg. 

et Joannae Roelands, natae in Ronsele, geboren te Ronsele den 24 

Augusli 1766. dus 79 jaren oud ; en Anna Coleta Moerman, ge

boren le Ronsele den 23 maerle 1790, dus 55 jaren, fa .J. Bta ex 

I luysse et Christinae I )el mot eedoniensis. 

1845 Den 28 junij is alhier aengekomen Mr Const. Oe Vijlder, onder

pastor lot Exaerde, om in de zelve hocdanigheijd onderpaslor lot 

Somergem lc zijn; is geboren le Waesmunsler in 1814, was onder

paslor geworden tol Exaerde in 1838. 

1845 I )en 18 jul ij was mijn dochterken !'vlariatjen slegt, tol slcrvens lol', 

doch door de zorgc vau cl en doelor I )c Zulter is l'f van (:lenezen. 

Oen 2) ju]ij is alhier ver . .;rnoorrl I )ornill Trarnonl fs ludoci, woonende in 

't Klooster. I )ezt·n Juclonts is ovPrll'clen in 't Klooster 4 uugnsli 18<15. 

1845 Van in 't Eyfl(lt~ van julij is t•r ecne plaege aen d'aerdappels le 

vdde staende gekomen en cle groesr~ is nrm 't rlroogen ge~aen en dPn 
9 augusU nu si tu•n zij nis Vt•rclroogc), te vNgdijken bij die vervricsPn 
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11. V. (). HHll7 ()ruU. De :-; ,.,.,, <'l 'f,lpa••rt 

SomN·ghem.- M olf•n.<.:frnt11. - R11e du Jfoul in . 

I),. \'crdwenen houl<•n w indmok n in de i' lolen slraal le Zomcrg(· m. 

bij de aanva ng \'an de 20sll' eeuw . 

Uit de \'l' rzanwlin~ 'an , \ . l\yse.l10vc. 1\m•",•lun• . 

in oclober. W a l schac dit za l d oen a en d e aerdappe l · i11 cl ' aerde is 

af le vvagle n ( zie verder). 

~ D il jacr is h e l een en na llen ougs l, he l regen t nu 9 augusti ge-

w eldi g, ' l geen reed s verscheijdc d agen du erl ; er is biddag beg innen 

le zijn van over 14 dagen. 

1845 Den 8 7ber b en gum zien ' l ni euw Kloos ter le l-Laur yns. ge-
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bouwd d oor Ant oni a Van I a mm c ; d e h oogd E· \\'a· van 50 \ 'OPt 

c irciler. ' t was bijna e vi erkanti g, op d en voo rkanl len oo len ' aer 

d e Kape ll e uijlsprin gt is e ne lengd e va 11 we l 250 voe l lang en h eeft 

1 G Ka lsijn en van wederk ant en t 'sa men ; d e n Kant oppo iet ofte w e- L

ka nt h eefl du s ook eene lengd l.:' van -50 voel lang , h eeft 23 Kalsijn n 

in di e lengd e, is van 3 s tag ien . de eers te a ls sout er •in h e fL 23 h ah ··· 

cirk els. d e 2dc s tagie heefl 23 Ka lsijn en o ft e d oorga len . d e .)ct s taai ·~ 

idem ; ied er Kahjn e hee ft l;!ewoon elijk 9 voel Jengel , d e n zuijd en 

noordkant h ebben ied er c irca 186 vod lengde en 30 \ Oel ho g met 

17 Ka lsijnen . ' t Midden in zijn lwee hinnenc ure n, op i cl · r n is 

eene C ilern e lo l h el onlfa ngen van 'l regenwa ter en op cl· Iw eelt' 

slag ie omze i met Kolomm e n di e e 11 e ua lderij wll n mak n ronrl 

di e Couren, etea. 



18-15 Den 8 7bre kwam de lllül'rt' alhier \'an het subiet sterven van dt>11 

Pastor Yan \Vondelgem. Guillielmus Sandijck. geboren le Gent. oud 

circa 58 jaren ; 't was 6 7bre dat hij stierf. 

18-15 ln Septembt'r wierden df' aerdappels uijtgedaen, waren bijna al van 

geender weirde. bezonderlijk de laf'te zaeijlingen, de vroege als witte 

waren nog al wel. maf'r die in hunne jeugdigheijd van de plaeg aen

gedaen waren bf'dierven mat'r al. Er zijn aerdappcls verkocht voor 

20 fr. 

Den 9 8bre is hier begrawn den oudsten dezer parochie Jan Bte Degreve, 

horlogiemaf'ker. hij was reeds op zijn 97•te jaer. 

Den 19 Sbris op 2-l minuten achtmael den toer geloopen langs de Kloef

kapperstraet. Somergem boven, langs de brouwerij van Clandon, 

voorbij de pastorije weer in de Kloefkapperstraet. enz ... en 's ander

dags denzeken toN 12 mael op 35 minuten, alle zonder ophouden 

gedaen (door) zeken·n Fel i x Marquelier van Eeke, oud 22 jaer 

1845 Den 28 october was het Kiezing voor de vierjarige vernieuwing : 

1 o van vijf uijttredende leden van den raed der regencie ( 1. Ch. 

Loontjens, Schepenen ; 2. Ferdinand de Wispelacre; 3. Bernarel Joos; 

4. Jan Fr. Wille en 5. Bernarel de Cuijper. ruedsleden). in wiens 

plaets gekozen zijn : 1. Ch. Loontjens voorz. ; 2. Ferdinand de 

\\'ispelaere ; 3 Ch" De Vriendt ; 4. Charles Hoorebeke en 5. clen 

doctor V er linden ; 

2o voor 2 overledene ( 1 . .J. Fr. van Vlaenderen en 2. den notaris 

Daninck) ; in dezes plaetsen zijn gekozen : 1. Fr. Galens, brouwer; 

2. C. De Vliegher. 

Dus bestaet de Regencie uijl : 13. Putman, burgemeester ; P. Fr. 

de Vlieger, Xaverius Bultin cl:, Francies V erbrugge, Fr. GalPns ei.1 

Care! de Vliegher. eerste serie die binnen 4 jaer zouden moeten 

erkosen worder •. en voor de 2" sierie : Ch. Loontjcns, Fercl. de Wispe 

laere, Ch. Devricndt. Ch van llooreheke ·~n Em. Verlinden. 

1845 In 8bre, 9fm .. en Xlm· sprak men hijnae van niet anders als van ge

brek in d'aerdappels ; t>r kwamPn wel vremde als Scholsche ('n 

Fransc:he, doc:h die gulden le veel om van den gemeencn man betaeld 

l.e konr•en worden ; wij hehiJen die in Xbre betacid 38 Cenlimen 

den Steen ofte circa 2 Y2 Kilogrammen. Ook wicrdPn er le Gent 

at~rdappels rlcr1 zak Vt~rkochl 25 fr. 

1845 Den 24 clecr·mlwr wierel alhier hcj:lravt•n .Jan Bt.. Deridder. zoon van 

J. B~ rm van ... I )eryckc, theologant van hel Seminarie van Gent, en 

zol geworrlr·n ovPr ccnigc11 liJd en hier in het zothuijll bij Christoffer 

Nuyt overleden. 
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I )e ste ne n mol en \'Uil ll oclsP I. in 1953 \' olietlig gC'sloopl. 

lli c>r >lond reeds een houl<·n w indmolen in I (>-0. 

U il d <' vcrzameling \'an Roma r10 l'ondal. Eeklo. 

1845 Den 26 december hoord e men van nie l and er al van over troomin

gen , ' t geen nog aengroe ijde door d en g weleligen r gen di e op den 

28 dilo viel, zoodaL er ve le landen onderkwa men op Durmen ; den 

boer Van de V eld e moe l zij11 e beeslen vertran porter n naer 1eren

dre bij zijn e fam ili e Pn li cL zijn e hofslede (de les le links, naer de 

vaerd gaende) aen h et waler over. Zij moe len op sommige pla t en 

van 2 Lol drij voel di e pe door ' t wa ler gaen om hunne b e ten te 

drijven. 

1840 Den 20 jamra rij wi erel door de wagt van H oe l l op 't Fait van Oiefte 

belraepl en gevan gen genomen Francies D e I i eg r. za ger woonen

de op ekke; volgen d 'huij szo kinge a lda r geda n i gebleken dat 

hij een en gross ier wa. in ge Lol en got>der n ; -r wa ko t in wort I . 
raepen , aerdapp Is voor n haH jaer bij l I ven ; v l gezapad houl n 

balken waren alda er ook. en andere dingen voordkomende van dief

ten ; men heeft de d o hLer 't hembel van h aer lijf do n afdo n . 

't geen erk end \vi erel v or van iema nd van om rg m 13ov n ov r 

eenige weken ontstolen Le zijn gewee t. 

1846 Den 2 januarij was e nen z m rsch en lag, Lot nu 

geene vor t gewee t, mijn e Nwelen slonden reed 
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pyrus stond in bloemen en bladert•n, vele sloHeliers bloeijden. jae 

er stond eenen pottebloemstruyk in boten ; 't rondzaed stond ook in 

boten. doch 't was nog altijd regenachtig, dat nog vele dingen over

liepen en de Kelders vol water waren, etca. 

Den 15 nwye wierd alhier begraven l'vlr Constantin Primelius. doctor in 

de medecijnen, gebortig van Aelter, oud 82 jatten, in huwelijk ge

weest sedert 1809 met Coleta Sandijck. 

18-16 Oen 1•ten junij hebbe te Gent in St Baefskerk de misse bijgewoond 

die den aerdsbisschop van Damascus, r-.1ngr Hiliani, volgens de 

Syriaksche wijze en tale deed. r-.Jgr Hiliani \Vas schismatiken aerds

bisschop gewijd. in 1827 heeft (hij} zich bekeerd, en is door den 

Paus in zijn Bisdom van Damascus behouden. Hij had veel door de 

Drusen geleden en geplunderd geweest. komt alhier aelmoessen in

zamelen. 

Le,·enschets \'an r-.Igr Hiliani : Annal van het Genootschap lot Voord

planting des Geloofs. r-.ley 1846, No 76, bladzijde 388. 

1846 Oen 23 7bre hebbe peter geweest van Florentius Albertus Verlinden, 

fs Emm., doctor alhier, en var, i'-1arie Julic Claudon, en meter Marie 

Louise van Hauwermeiren, vrouw van den notaris Predom, te Gent; 

't Kind was 22 7bre 's avonds geboren. 

Den 16 october is hier aengekomen Joseph Vander Kelen als onderpaslor 

en opvolger van C. de Vijlder. die onderpaslor word van St. Gillis, 

land van \Vaes. Vander Kelen kwam van Schoonaerde, is geboren 

te Pollacre bij Nynove in 1815. 

1846 Den 30 october. ik en Bemard van de Kerkhave hebben lwee palen 

gesteld lusschen rnijr• Vestjen ( Seclie E n° 191, groot 25.70} en 

hunne parl.ije land. noordwest daeraen gelegen ; den een en pael sla el 

op de Straete. tegen den gragl : den tweeden op 't ander eyndt• 

ootrent 1 Y:.z voet van 't midden van 't gragljen ; De queste was dat 

den eersten naerder hunnen boom op strade moesl staen dan mijnen 

boom, volgens de veure die er van muis was ; dus : memorie, quod 

atlestor. B. De Nt~ve. 

Den 7•wn 91JCr om 4 tw·n 's morgens ovl'rlet•d te Genl, SteC'nclam. mijn 

vrouwens vader, .lost·phus Alhcrtus I looghstoei ; was 's avonds te 

voon~n IJer,~gt, is bPgmvc·n op rl1) lwgraefplads llllylen de Oarnpoorl. 

den s•wn rlito 's i1Vnnrls, :t.ijnrlf• Zorlrlag. 

1847 Den 4 m<wrte, den race! van familie lol Àt·lt,~r vergaderd. hcstuencle 

uyt Ch. Cackru~rt Ie N('vf•l, Ch. Van der Vcnnct, Landegcm en 1k 

r[,.r vaderlijke zijde, 1!11 .1. Btc· Var1 IJriPs~che, pr .loan. Vander fluPgen, 

Landegcm en Jwf" l<odls, Knessl'hu~re. konzen mij tot hijslacnrll'n 

VofJgd OVt!r Sophic Col1da, f'.hri<' Th .. /\ml'lie, Ch. Louis. Pctrus Pil 
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BID T OOB D E ZI EL 

YAI' DEl'! UEEI\ 

KAREL·LODEVVYK LEDEGANCK, 
Prov iucialen Inspecteur rau het lager on derwy1 iu 

Oost vlaenderen , toegevoegd Leeraer by de llooge
sclwol te Gent, yeburc11 te Eecloo de11 9 No vem
ber 1805 , overlcdw te Ge11t dw 19 .11/aert 1847, in 
den ouderdom va11 41 jare u, 4 maenden en 10 da
gen, 11a o11tvangen te hebben de regten o11 :cr !>loeder 
de heilige 1\erk. 

\V acrom ont ving :de mcusl'h t'Cil lc \ cll, wacnan 

de wegen hrm onbekend z~· n, en dat God met de duis-
ternissen omringt? J os 111. 

Oe gees t des ll ee ren li l' t zi ch door my hooren ; 
zyn woord was op myne lippen . DA\' ID . 

UclC dingen gaen alle mcnschclyk vcrstand t e bo
ren : en geen ''crnuft of redenering is b('kwacm het 
goddclyk oordcel te doorg ronden. 

Tnous • K E"PIS . D. 111 , h . 58 . 1. 

R. I. P. 

Urukk . van F. en E. Gy sc lync k , Gent. 

L\irlpn·niJ t' \' O or , j,. rli chi<-r Kmel !.tHiewql l.<' rl<'ga nt l 

r'j' Cf'nl 1'1 maart 18 1:- . 

U il de v<·rznml' lin g ,·on . \ . l ~y ,; ,• r lnn <' . Km•,;f' l<lrt' 

i' le lanie \ 'erecc kPn. (i kind ert' n ,·an J ac. Fr. \ ereecken . over!. lo t 

Aellre 10 fe hrij 1847 . en van R osa li a V an Dries ch e ; Yred ereg le,· 

wa s ,loa n. Joe. Conwr Ie Nt•ve l. griffi er lb . .J osf'J h C'uvillié. 

D en 19 maerle I -17 ovcrb·cl le Gcnl ha rl e L ed eganck. Pro \' . 

in speeleur ,·an hel lager ond erw ys itt 

onzen vroegeren ju ge d e pnix . 

o lvlaend ·ren -11 Y2 JaC' r oud . 

1847 D en 24 ma ct' le is alhi er locgekomen h" Loui ~ler k. oadjut or 

van W anz Ci e. ge horr n lo l A ell -rl. om a ls onderpa tor Tr \ an 

A ssch c Ie vervangen , die in dezelve hol'd nnigh ijd overgae t nacr 

St. Salvalor le G enl. 

D en 5 mPij len Z ' S ure n 's morg ns i ' a lhi er ove rl ed t:n li jnh eer l i h nël 
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Van d er Piele. pa lor van ._ omcrgem _7 ja ren . in d n ouderdom \'Rit 

7Ll jaren . wa geborli g van Pilh em bij Thi lt ; is Rndcrdags ten 



De aloude mol n van Bek • of • - nout'kocorl. MC' ul n >. rerds in bouwval!'!.!" lol',;l, nd . 

Than bliJft nkC' I nofl het ros mol nkol ov<"r. 

ll de• vNzomcling von Romuno l'ondat. Eek lo. 

4 uren naermiddag b grav n door Mr nn qu ; d k n L N v Ie, 

gea i L rd door M.M. van I o m . Pasl r van B llem, en B;ll; l , 

pd Lor van Ron ele : d I rag r war n van ' t ulde v n 1:3 regling 

D n Borg me · ter Putman, d ' n do Lnr V rlinden. Ferdinand e 

Wi p la r n ik : van ' t Julrlc• van , L. Marl n : P'· Fr. 0 VI; gh r. 

Pi l r van 11 , k . Augu Lin Will(' n Mr D n d Lor e Zutter. 

n pa Lor hrtdd e nog vrijdag 30 april all zijn fon Li n in d K rke 

v rri hL. ·n rlr•n zondag 2 m ·ij mi~~ g ·lc·z'n voor d ·n I· L n kc r. 

en 19 dilo wa h ' L d · ol mn ·I uijlvarrd door den de-ken van N v I 
md dl'zC'Iv a.·s i.lcnl n al. in d be~raving , da er na •r h L Lr L m nl 

in d'· Pa LOriJ , pc · ·c·nl 1 g •c• I lijk • ·n w r ·ldlijk •. 



1847 ,........, Den 8 jullij nae de Kiezing geweest naer Gent, Lot kiezing van 

7 represenlalllen ; er waren 2332 Stemmers, dus vereijschte meer

derheijd 1167. 

Delehaye 1421 slemmen 

Mandins 1390 < Demaisières 1066 slemmen 

Delhoungne 1409 < Kervyll 986 < 

Ch. D'hane 1286 < Cappens 930 < 

I-1 erry-Vispoel 1331 < DeLloek 914 < 

Van 1-luffel 1357 « Derijckere 904 " 

't Kint de N. 1344 « Nuylens Enlr. 905 < 

Dus zijn de eerste 7 van de Liberale Parlije gekozen ; zie kiezing van 

13 junij 1848. 

1847 Den 7 julij is alhier gekomen pastor zijn 01r Emm. I-laegeman, ge

boren te Meerbeke-Ninove in 1804, en paslor tol Aijghem sedert 

junius 1838, tevooren onderpastor van St. Baefs te Genl. I-lij wienl 

geïnstalleerd door Mgr Delebecque, bisschop van Gent, die op den

zeiven dag alhier 't Vormsel bediende. 

1847 Den 4 augusli is alhier met groote Solemnileijt ingehaeld l\lijnheer 

Carolus Deblieck, oud 33 jaren, geboren alhier. priester sedert meij 

1837; hij was op de Catholijke Univcrsileijl den 26 julij 1847 uijt

geropen doctor in 't geestelijk Regt ; nae1 zijne inhaling heeft hij ten 

10 uren voormiddag eene Solemnele misse gezongen, geassisteerd door 

den Deken van Waerschoot Ivlr De Vos. door ]\Ir. L. Danneel.s. 

paslor van Moerbeke, index was 1\lr Verduyn, paslor van St. Nicolais 

Gent en Deken. Des avonds verlichtinge. 

1847 ,.._.., 24 Augusli is alhier overleden Bernarel Louis l\lorlier. den 24 

augusli 1765 alhier geboren, dus jusl 81 jaren. vader van de tegen

wordige Kosters en orgelist Petrus en Jan l'-lorlier. t·n weduwaer van 

Petronilla Van de Walle. 

1848,........, 1 Januarij ,__,Geboorten va!l 18-17 : 119; mwlijdens : 366; du~ 

247 verlies. 

Den 21 maerle 1848 stierf den jongen doctor Theodoor Adolf Van de 

Weghe, van Som<>rgem (typhus); hy was nog geen 28 jat•r oud. R.I.P. 

De weefnyverheyd is alhier geweldig vcrvallt'n en de acnnocdc is zeer 

grool. Gansche henden bedciaers loopen uylgchongcrd rond, ook \'an 

Gent en elders. Er zyn nwnschen die dood vallen langs de slmeten 

van den honger, want de eelwaeren zyn niel koopelijek van dC'n 

gemeenen man. De boeren moelen alles got'd bewaekcn, omdat er 

overal zooveele gestolen wordt. 
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Men zegt dat er in Ruysselede en in \Vynghene hel'le menngiC'i'n 

uylgestorven zyn van den honger en van den typhus. Ook in 1\ncs

selaere zyn er al hoven de vy[honclcrd dood. met•stnl aC'mw nwnschcn 



l3iclprc>nlj<' voor Dr. Th . . Fr. V an clc> \ \'rgh <' . 

1' ZomN~<'m 2 1 mnn rl I ·IR. 

Uil cf ,. vc>rznm<'l in g van 1\ . 1\y>Nhov<' . Kn<'»c l, rC' . 

n kind r n. in een ja r of lwe dry Lyd s. D a r word v Le weynig 

uylged elt , maer de aerml sluer n kon n n h l ni el volgen. D at"rm c 

kind r n ga n al lang nac>r hoole ni l m er. mn r zy ra p n eekel , 

of Lr C' ken peu rrie n an der kruyd op h l ve ld : er word soe p g kookt 

van ra pkoo l n en h ten, ja z lf van p 11 vnn de boom<'n. D ner 

al n n dag g w l, dal <" r r if do dki st n in de K rk van 

om rgem tonden, a hl r ma lb nd rc· n. l l il n h l p rlil I. M n 

h orl van ni L andc·r nis van do d n di ft en ov ral. 

Wy mol n od lov n n dank n dat wy hi r nog zoogo d v orzi ·n 

zyn in huys, w nl •r is nog g n n yn rl te zi n a n al di eJI nd n. 

~ n n man va n r PI h ft lnetsl nog a l rl <· ruyl n u Lg slag n hy 

dPn V ldwagler ald fwr, om lorh m, r i11 hel pri ~o n L • g rnk n. alwn r 

hy hoop lC' wal vo cl 1 I · :tuil n krygcn <·n I konn n 1 vt' n op wol r 

I I 



en brood; het was eenen van de Bmgstraete. Ook in het \Vestvlaem

sche is er zeer veel honger en miserie, rond Thielt en Meuleheh. 

Zoodat het nieuw jaer overal maer slegt opzet. 

Oen 19 januarij ( 1848) overleed alhier in het Klooster dPn E. W. !-leer 

Van Gansbeke. priester. 

1848 Den 9 junij hebbe ik zoo gewelrlige valling gekregen. die geduerd 

heeft tot 22 dito. 

Den 13 junij heeft de Kiezing van Gent geweest zoo volgt : 

van 3301 stemmen. dus de volstrekte meerderheijd 1651. en hebhen 

bekomen : 

De onze : 

Senact Fr. V erg a uwen 2946 stemmen 

Van Remoortere 2980 < 

Grenier-Lefebvre 3004 < 

Volksvertegers Delehaye 3085 < 

1\'lanilins 3133 < 

Delhoungne 2847 ( 

't Kint de Naeijer 3173 ( 

Em. Van I-looreheke 23..J5 ( 

Reyntjens 2354 < 

E. \' an Grootven 2187 ( 

Onze legenpartye De Cosier Vlittocx 858 ( 

Dubais 916 ( 

Delwil 905 ( 

1848 Den 22 ( 7) Kiezing communalen ra ed. Stemmen 213. dus volstreklt! 

meerderheijrl 107 : Fen!. De Vv'ispelaNe 20-1 slemmen 

t;:d. Bullinck 202 < 

Pr Fr. De \'lieger 167 ( 

Em. Verlinden 153 ( 

Burg,. Ivo Putman 1:29 < 
Ch. Loontjens 128 ( 

Ch. \' an lloowbt>ke 128 ( 

Ch. ])p Zulter 1'25 ( 

Fr. Ga lens 110 ( 

Don. Staminert 106 ( 

Pr Bel. Sicrens 106 ( 

1\nge Ch. Dt' \'rienrll 103 ( 

c. Fr. f)p \'lieger 100 ~ 
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Dus de vier leste de volstrekte rnePrcterheijd niet hebbende, is er 

geballoteerd. 5 uren namiddag; hebben gehad van 207 stemmers : 

Ange Ch. Oe Vriendt 109 sternmen 

C. Fr. De Vlieger 108 « 

P. Bd. Sicrens 99 « 

Donat us Standaert 96 « 

Dus de 9 boYengernPlde, eerste sternrninge, en elP 2 Eerste 2de stern

rninge, zijn geproclameerd. 

1848 Den 13 nO\·ernber stierf P. J. Speeckaert te Lokeren. aldaer sedert 

junius 1830 deken en pastor; hij had van in rneij lest zijne demisse

gegeYen. \Vas te Zomergem 2 maerte 1791 geboren, dus 57 jaren 

oud, was eerst onderpaslor te Vlierzele, Evergem en Eecloo, daer 

naer pastor te Lede in 1825 en in 1830 naer lokeren. 

1848 Den 24 november is alhier komen onderpastor zijn L. De Vos, geb. 

te Oostacker in 1811, en onderpastor te Assenede sedert februarij 

1838. in ven·anging van Mr C. L. Sterck, die ancierpastor van Eecloo 

word ; was hier sedert 24 maerle 1847. 

1849 Den 7 maerle was 't Keuring der stieren van 't Kanton Sornergem ; 

den eersten prijs heeft bekomen Jan Versluys. Somergem Nekkè ; 

2den Sieur !'-1estdag, Lovendegem. Kasteel. 

Den 8"1
"

0 maerte om 4 namiddag stierf alhier in den ouderdom van ontrent 

70 jaren Jan B1
" .loseph Claudon. ex ontfanger der directe belastingen 

en ontfanger communal. eenen verstandigen en geleerden heer. 

Den 2 april ( 1849) had de den eersten prijs een en os {gevet hij Kindr• 

Van Hecke alhier in Langeboeken) te Kortrijk; hij was circa drij 

jaren oud ; verkocht aen Mandens te Brugge. 

Den 10 april wierd alhier begraven L. De Geijter. gewezen onderpastor 

van Vynckt ; hij was alhier in 't Klooster ziek sedert 2 à 3 weken ; 

was geboren te Bottelaen~ in 1800. 

1A49 Den 9 april stierf te Ursel clen paslor C. Van de \Veghe. aldaer 

sedert 18'38, was gel1ort·n te SomPrgem in 1785. en is er flen 11 dito 

begraven. 

Den 12 april trouwde alhier Joffw Eugenia Galens. dochter van onzen 

IJor~emeester. mei Eugenins De heer, Slokker Ie Gent ; alles was zeer 

Solemneel. 

184~ U en 20 mPij !>ti erf alhier cl 'heer FranciPs Ga lens Sl'flerl t'enige 

rnaenden llllr~emeestPr (doch haflfle ten Lijdt:' van 't hollandsch 

beslier lol 't jaer 1830 ook hurgemPester geweest). in den ouderdom 

van circa 60 jan•n. lltj was geiJnr('JJ Ie l,ovPmiPgern. is rlen 22 dito 

heRraven. Hij was provinrial li(l van (l(•n landhouw en presielPril van 

het -1 00 landbouwdistrikt. 
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J.-B. JOSEF CL.UDON, 
•; C"h•aenuu• 'au .lnf,·rouw M•rh~ Thc•real• 

' ' ttn llou•·eruu•lrru. 

Gtpeosionmde ll~l so nt vau~er, Oot v~ n~er der ~e&letatu 
ZomtrgiJrm en Roastle, 

t;tOOrt " '" ,l/tdri· ·!J I,ern . ' '' ' ' Zom•ryl. t m ;,. d,". 1/ttr 
un f•lnprn rlt•u !>i .11u~rt IK4U, in ,J.,. nud1rtlu". va ,. 
HUjanu . 

lk heb d r nc \· i~;c ma c ndC'II cd1atl en cllc ndise ua ch tcn 
çeteld . J oa, 7, 5 . 

Jly ne vr uuw en l..indrren, R! t.Jt nu bedro t>fd, meer 
ik ui u weJert.i t• u C'U uw han ui tich 't't>rblyd en . 

J 0 4 :", • .,. , 2:! . 
li J lu•dl w("l R"w • ckt uYe r s.yn hu i•ces.in en t.Tn 

br ood in lt·d •c l• c •J uict geCe l tut , Pau v. 1st.1 , :?:6-:!7 . 
Ue l:u<-tlltcitl ru de heledda handelw!t.e m 'tken 

ecuen m''nlic: t. lte•rn•nly k en aeugcuaem, d t~en n al'lr 

• • : • 
i 
" " : 
: • 

hem \ 'C dauGCO en vrienden outmooloo i 11 i r.d ereeu. = 
U. Do,.,.. , ; 

~ I ..J~•u"' . ,..aria . ..Jo•epb, Ik 1•ef V JnfD b~rt eo ~ 
ë a~pe&lel . ., 

I()() dng•n nfin ot . fu1pau•ly4 """ tl• ;i•l•n ; ,. lltl •·ag ... .,r. ~ .. 
\'oor beeldaloo s. e trouw aeD Vad erl and en vo r1t , 
\\·u in tyn ambhge&WOfiiiiJ ty n 1teec:h onle•br<" dunt i 
Ook nupa rl 'Jdig r est 4GO Gll cn t oe t e voegen 1 

\\ :u hee l s.yn aerd •che doel . t.yn i nnir, vergcnol"gen , 
Eu err, h)' c·hri • lcndc:usd t yn hut en lir.hle plic t. 
Unor l!rl cn af1:t· tn bd , het oor. luL Go•l r:eriç t . 
t. 11!, t.yn r,adt", kroo1l en \"tÎf'u firn r ri bC'ge,. en 
Om , in geu ot ~· •n ru•l in d 'l'cuwicheid te leven . 

~ 

Bidpr~n lj C' voor dC' Ünlvon~cr J nn ])ie J o::~ph C lnudon . 

1" ZomNgem manrt I -19 . 

U il d~ vNzArnC' Ii n~ vnn 1'- l ~v r . .1. Dl' Sm~ l -\ 'nn dC' \\ \·plw. ZomNgl'm. 

1849 D en 26 junij onlr nl Y2 vijf uren namiddag wierel geboren mijnen 

zoon Emiliu s Ju stinu . en den 27 om 10 ur n voom1iddag gedoopt 

door M . D e Vos, onderpaslor (hij wa h t 73° Kind op den Etal 

ei vil). Peter Joannes Leopoldu s D e ve. broeder des kinds en 

Joffw Ju lina H ooghsloel. lanl e van h el kind , m ter . 

' t Kind gemelen 2 dagen oud zijnd e, was lang vijf d im l r en half ; 

( 3 rnaenden oud = zes de im lers 4 centimeter . ) 

Betaeld aen Ci ca de Vroedvrouw 12.00 
en Marie Judoca D e pauw, achl rwaer Ier , voor 

30 dagen 16,32 fr oFte 9. 0 l, 

1849 D en 2 julij kwam alhi er de rna ere lo da l i'-1r Moorlga l, alhi r ond r· 

paslor geword C'n in 1 30 en er a 61 v n tot I 7h r I ~ 4 " ann 
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hij pastor wierd van den Doel. alwaer hij nu van den Colera stierf 

den 30 junij 1849; had mij nog geweest bezoeken 26 junij 1849. 

Oen zelfsten dag kwam alhier de rnaere dat Zaterdag lest 30 junij be

noemd was tot Burgemeester van Somergem : t--lr Ange Ch" Dè 

Vriendt. mijn zwager. 

Den 24 7bre des avonds ontrent 7 urPn was er in het noorden te zien 

eenen regenboog, veroorzaekt door de maen die in het zuijden zat. 

en in dit achter eene dondervlag, die in het noorden gezonken was. 

1849 Oen 3den october is mijnen zoon Joannes Leopoldus Oe Neve naer 

Oendermonde vertrokken om aldaer in het Kollegie van onze Lieve 

V rouwe te ga en woon en en te leeren. 

Den 4 Xbre wierd alhier begraven t-.Ir J. Bte Tydgat, oud 67 jaren 5 rnaen

den en 5 dagen; hij was alhier geboren. doch in zijne jongheijd zich 

geplaceerd te Gent. is aldaer zeer rijk geworden en aldaer overleden 

2 dezer ; zijne Zuster Marie Jacoba is overste dèr Marollcn te Gent. 

1850 Oe geboorten van 't jaer 1849 waren 122. de overlijdens 198, de 

huwelijken 25 ; de overlijdens overtreffen de geboorten met 76. 

1648 ,......... 10 jun ij stierf van de peste te Somergem Care! Oejaeger. oud 

54 j. en 25 dito Catharina fia Caroli Oejaeger voorzeijd en 27 dito 

Christophorus oud 19 jaren ; de 17 julïj Viclor Vanhecke fs van 

Baldewinus en Susanne Bultinck, 19 julij t--~Tarlinus Vanhecke fs 

Baldewinus. oud 30 j. ; 22 julij Balduinus Bosschaert. oud 40 j. : 

25 dito Lucretia Siererts ; 2 augusti Susanne Bultinck. vrouw, 44 j. ; 

8 augusti 1648 Maria Claeys, wede t--1artin Van Hyfte; 14 dito 

Margarita fa Balduinus Vanhecke et Susanne Bullinck, 21 j. ; 19 

dito Jacobus Oepauw; 21 dito Elisabeth Verstraete, wede Jacobi 

Depauw, oud 38 j.; 26 dito Elisaheth Vanhecke fa Balduinus et 

Susanne Bultinck. oud 19 j. ; 13 7hri Antonia Van de Velde, wede 

Georgii Oeneve, 61 jaren ; 18 7hri Christophora Deryckc fia lacohi 
18 jaer. 

1850 Den 6 januarii heeft mijnen zoon Emile .lustinus Eerst lwginncn 

zem~en : 'da, da. da'. ter presentie van zijne mPter rn zijn nonclf' 

Hoon~heke en vrouw. 

Den 20 januarii is .Jacobus Srhormnn. gepensionneNciPn nog van 't. Framch 
Kcyzerijk. van zijnen zolrlcr gevallen NI een un· rwPdien nvPrlc·den. 

Den 22 April i~ 't Vf•rll~n~en onzer Kc>rke nl'nhesteed aen Sieur Deheer 

van Gent voor rl1· snmmP van circa 20000 francs. 

Den 21 meij heeft mijne dochter Maria den eersten keer naer schole ge

~aen in 't Klooster. 

Den 21 meij zijn rlc solc·m~mten lwginnen gemetst te worclen voor 't ver

lengen onzer Kerke. 
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Is overl den alhier 9 junij 1850 Judo u Francie De Vogelaere, fs P etri 

en Marie Anna Raes. 

Den 25 8bcr voormiddag is mijnen zoon Emilius van de pokken geënt door 

doctor D e Sulter, op zijnen reg ten arm in drij plaetsen. 

185 1 D en 28 april om 4 Y2 uren namiddags is geboren en s anderdags 

gedoopt door Mr Van der Kelen onderpastor. Mijne dochter Lucia 

Celina; peter Petrus Van Hecke te Somergem, Cousijn , en meter 

Sophia H ooghstoel, Vrouw H oorebeke te M ariakerke. tante van het 

Kind . 

Oen 7 october is mijn zoon Joannes Leopoldus naer Leuz~ gaen . ch ool 

woonen. tot 1853. 

D en 2 1 januarij 1852 is overleden te Cent in het· Hof van . Anthone 

Zuster Carolina Th eres ia O e N eve, geboorlig van omergem ~n 

45 jaeren religieuse. 

IJc tltH•tl ··u ltt 'l J,· , ,· n. ,\,• t•• ·l-- t.· 1'11 ,J,· ft'lt•utllt••ul, 
:LJJ, ., \.. 11 111{ t'IL' tl\ t' l ,\ ,1,.1 tlt• ' ' l11~kt11~ tkr \ tol lll.lt:lllf, · 

l~t • td. ll . ·,·, , ~· t.I ' Ul tt M" ·: \J .n 

J 1·: ~I 04, 

f::u•olina 'flacrt•sla nc l\ «'H~. 
~,~t., , r ,· n 

tr Zomrq:hrm , d. ·u '! I ni'WC' mht• r t;t'l, 

1:, JJREl ll!LIGIF.Il! lliiET f. l.l l'Lill "EK 1\0< llltn> Hl l llFOI 
111 "t:\ ltHm~UU.MJHR , 

(o)HR llli l RfGYI. H~ JlJ;.I 11 . ll\1'\:llll > 1 fHI.O. 
I\ lilT lll"l > UI IIKR ~ IIt.K ll!;IIT.IIl ( IIOt' Hl S. HlOll ). Tl CUT . 

mcrlcd•'H dcu ~ t j ::tUu a r~· 1 ~ :, -t, fl•csL \:lU S . ;\ ~llè $. 

z,,., o ll rrr , ik knnm toL u. 1licn 1k lJc milui. tti rn 
, ~-, ~ · · 11whl rn 11;\C f wi t•n i ~ a lt~· tl H•rlan~t• l hd .. . ll c t ~f· n r 
11\ \llfl ~l .'~ I JC~f'l' rtt r , i~ :n' II !»C hC\uw llt.' l rt.!c t.l s: hr tJ,lt ' I.H~ 
1k , ,•rhnttp tt.! , ~~ brzit hr. L r• •l•Us: 11t tlr n hcmrl IJcn ~ ~ 
uwr ll •·n• n.~ ra't: ni~ll, tlit·u ~~ f' t• ll'acr•l(· mrt ,·ol ie H'r
hlt •t•ltllii 'PI t~~ · tnindt•. Jt "• tl lii ·Cllri!O. LUS, IH .\' 11 1\ ll liC: I" , hrdl 
111 \' 1 , nt ' lt rin~ l tl l n 1nle1 p:tiPI ~f'!-C ht ' lll l' n, en m~· , als 
"~ l l\ lnnid, mrt ••c iH' ~roem \' rr ... u·nl. 

lln·. ·. A t: ~ r.s . tt J ,~> . 

. Jr .. u~. Mtt ri:., JMi•ph, stJ m~· h~· in myncu l:ld!>ltn 

rl ntltl .. ll' \'tl. , 

tM d> Jffi ' ""'' . torrmtl!k m do tlt ltn 6ts "'''"'"· l'n·> \1 1. 

1\, I . 1' . 

1852 M et h alf februarij heeft Î'1 aria d n Ki ekhoc t gekr gen n da r

nchter, in maerte, cl twee j o n~Zer e. 
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In 1852. op de wet van Successiën in regte linie. is bij de notarissen eenen 

tarif gedeposeerd inhoudende den prijs op welke de goederen moeten 

gesteld worden : 

- te \Vondelgem den bati 20 mael 't revenu en de landen 60 mael 

't revenu ( = het geraamd kadastraal inkomen voor de jaarlijkse aan

slag in de grondbelasting) ; 

~ te Somergem den bati als boven en de landt>n 57 mael 't revenu ; 

dus Sectie B no 207 is de revenu 16.80, dus zou die partije moeten 

aengegeven worden fr. 957.60 ; 

te W aerschoot. Lovendegem en Ursel 50 ma el 't revenu. cl en 

Bati overal 20 mael ; 

~ te Kaprijk --15 mael 't revenu ; 

~ te Lembeke en Eecloo 40 mael. 

1853 Oen 12 febrnarij was ik om te sterven hij gebrek van Adem ; den 

doctor gaf mij eene latinge, wat medecijnen en eene visicatorie op de 

borst, en daermee is 't gepasseerd. 

1854 Oen 5 april heeft mijne dochter Maria Joanna Catharina, geboren 

14 Xhre 1843, hare eerste Communie gedaen. 

Op haren gebortendag Lucia Celina gemeten ( 28 april 1854) en bevon

den lang te zijn 31 Y2 rluijmen Gentsch. zoodat het niet mogelijk is 

't Kind d'helft van zijne lengde te hebhen als het: drij jaer oud is, 

volgens de calcule van sommige. 

Den 6 jun ij ( 1854) is mijn dochterken Lucia Celina in de wateringe ge

vallen en gelukkelijk dat zij, nae tot over den Kop in 't water geweest 

te zijn, uyt het zelve zich heeft konnende vereffen, konde schreeuwen. 

en dan door mij verlost. De watering had meer diepte dan zij lang 

was. 

Den 8 junij ten Y2 één van den nacht is mijne zuster Maria .lacoha De New. 

geboren te Evergem 7 fehruarij 1787, alhier overleden, naer eene 

langdurende quaele. Zij hadde altijd een Kruijsken te draegen gehad 

van zeer vreesachtig van Conscience te zijn, en ziet, op hare leste 

dagen wierd haer dat geheel afgenomen. Zij ligt hegraven regt over 

clf•n tweeden Sperrehoom op '1 Kerkhof. Zuijrt van 't beenderhuijs af. 

7uijd neven haer .Jan f)l<> Depaepc en ciaernevens ons nichte Marie 

Jacolm Willems. dochter van wijlent Livinus. hegravPn riPn 21 junij 

1854. 

1855 Den )() april is Lucin Celina DPneve voor de eer~le mn0l naf'f 

Schol!', in 't Klooster, gegacn. 

18'5'5 In rndjc ht·hhcn Celinn t'll EmiJ,. IJI'ijde de mnescls gehad. 

Dr·n 8 rnelj is mijn waschhuijs c•11 loJ.Iicn afgchrnncl. 

DNI 1 Julij is r>linu cenen tanrl rl;,. rnlsJ,~rocl)rl Wil~ uijtgplrokken. 
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MM\tJA:·JAmB_ADINIYB, 
Jo..f,te\ 114" 

PIETBI\ LWTNUS 

EN JOANNA-MARIA vntEECKllN. 

Q.Jk~ ~eM1 .J.".,..9'1e~ 1/8{, 
PH, .cveJf'J.,w kJcf<m~.wV..t"8~~ 

185{ 

--·<Yf>·--

1/r t..t pffwufi,ge uulmclotgefwd en droevi;Je Jw~hleu 
,J"lelr{ ltiátrom is l11.!Jfle ?.'JU fmt(Jdurf:!J•weest?lllaOVJm 
III!JIIe '"omlen zowler lml/' tft rmgene<'.!'bueJ•? om tlcrly,y; 
o/JeP.I~ ,:rhancfdd j,p/Jt IJO/yiM' UWl!/7 wd. 

Job.VII,-Jeren..XV,- Joul. 
liGt !u6 Jr o/' d, trlj'J,. oerlanyd 6uikfl. u, o Heu; Jll_pt 

, !iclra";n ir kzwrlim "' .Y.'f z,ytm,yn deel, o Cod, ~r alle e~r-
w!ghûd. Ps. ïXW.-XXV: 

./;;,1'1/S )/ÁRJ~JOSEP/1_, ik ?.(ftr 11 JlJ!fTI hert en ~tD/. 
100 d.tgon .dl ... t . 

fbt ulliJ,rlt, dat ik 1~ t•erzDI>/r, is my Ie ·ltJi/hll yed«ri>liJ 
wnin 11/IN' fr{,tr/ei/A S!AI(g. 

l3id pr<' nl j<' voor ]\'lnria J acohn Dr N <' \'C'. 

'I' Zomcrg<'m 8 juni I - 4. zuster van R<'rna rrl us. 

U it de vc rzam<' ling van 1'1cvr. J. D mrt-Van de \\ cghc , Zomergcm. 

O en 3 octob er i E milius Juslinus D e eve voor d r le mael na r Ed . 

D e V ogelaer naer ch ole gega n. 

56 (Oe ) 29 7ber h eefl van mij zijn a f chey I g nomen ou ijn 0 eve, 

onderpastor te W a rschoo l, en v rtr ekl naer merika a l mi ionari ; 

h ebbe zijn Ie le mi s e bi jgewoond in om r rn K rk . O .L.V. auta r. 

Z omergem , etc .. . 
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' t M ees tend eel schrijven omrn rgh em : in 'L ja r 1 74 h eft j. W an

d ele, pas loor aldaer. ges hreven Z om roh m : in n ka rt · in 't 

Opgeh elderd Vl a nderen van and rus vind m n h t ook aldu .. 

169 1 ,......_, d en 15 9bre wa mel r va n I a b ll a Th cr . i d 

joHrouw van Z omergem. l a b ll a lara 1ari a 

,........, in 1659 schreef W and C'Ie . pastor va n Z om rgC'm . d 



ZOMERGfiEM, 
BI:STtamn noou 

. I 

N ~\tf.1fr~~ .1ll ··~ .f ~~ .. 
~ V\U \a~ ~~ ·· 

ZOMERGHEM I 

Jl., '" ' l••ll•lru ~l.. , r~ l .ru iiiii\ I J 

lll••IIJind vun •·•·n r 1"'''1 r lulft. Lrwlwhorc•nrl 111111 l:: rnliJu Ju , llnu ' I),. <'V<', 

lflf>n vun Bo·mordu , In 1 H~'i . 

In lw;ll vt111 J,.vr . .I I)., Sonr·l Vun rf,. \ <'1!11<'. Zonwr~c· m . 
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aldus : Kerckwijck. Staectevijver. r-.terelaere, Curteboucken. Lange

Loucken, Beke, Durme, Roo, Üelsele en I-laghencckc; l vinde in 

dat jaer ééns Necke. 

___, In 1647. gebortejaer van r-.1arlinus Steyaerl, waen·n er 100 geborten 

op Zomergem; in 1707, 139 geborten. 

1680 ___, den 18 november overleed op den Kerkwijk Mr Petrus Fran

cisetts Snouckaerl. heere van Rijversch. oud 50 jaeren ; zijne vrouwe 

stierf te Brugge 7 september 1686, met naeme Err:esta Christina 

Nieuwlandt. en wierd in Zomergemkerke hegraeven den ... daemaer. 

en in 1684 den 21 7her si i erf te Cent r-.latheus Wieme, knegt van 

Nicolaes Snouckaert. 

1689 ..........- den 8 meye wierel gedaen, op kosten en verzoek van burge

meester en Schepen, in de Kerk van Zomergem de uijtvaerd van 

Maria Ludovica de Bourbon, Koninginne van Spagnien en der lndiën_ 

Den 2den november ( 1856) is mijnen zoon J. Leopold 't stokken gaen 

leeren naer Kaprijk. bij zijnen Cousijn Fr" Standaerl, en is nu in 1858 

Stokker_ 

Den 14 dito ben ik ziek geworden. en door doelor Verlinden op twee 

dagen genezen ; heeft gekost fr. 10.55 ~ 3 fleskPns, 8 à 10 pillekens 

en 6 à 7 visiten_ 

1857 ..........- Contribulien der pachters ..........- 't oud Schepenhuijs rpvenue 102.08 

is fr. 16. 16. 

1858 ~Idem, id., fr. 16.15. 

Den 6en januarij 1858 overleed Petrus Frans Bultinck. meer dan 91 jaeren 

oud. weduwnaer van wijlen Regina Willems, de zuster van l'lartinus, 

Stigter van ons Klooster. Petrus Bultinck en Regina \Villems hadden 

dry dogters, alle dry jong gestorven ; eene was geprofest by de 

Zusters van Liefde in Beirlegem. 

1859 (De) 28 april hen ga en woon en in de KloellclJWrstraet, in 't huijs 

gebouwd in april 1839 door mijne Zusier r-.Iarit• Jacoha. overleden in 

1854. 

I 859 Den 5 me ij is r--laria naer Et·cloo Schole ga en woon en. en na er dt~ 
groole vacantie den 11" 1~11 october er weergekeerd. doch in 7b<'r 1860 

voorgoed t'huijs gebleven. 

1860 Den 11 december 't klt•yn Kamerken \'Uil achter in ons Slaepkamcr 

genomen. 

1861 (Den) 3'10
a april hehbe voor eenc zware \'allingc moelen den doctor 

gebruijken, heeft alle dagen cent> \'isile gegeven en hehbe 8 t!ito mijn 

3dc fleskeil gehad; en 11"1011 dito 8 pillen voor den hoPst van doctor 

Schroeder. 
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~-{; ~S>O 
lt\ De outll'rtlom is ct•uc ccrl'l,ronu tlic up tic Wt'lo;t'll jh 
~der grn~gtighci.J gt'I'Oiltlf• wu1·dt. I'J·uv. Xl'l, 31. ~~ 

BID \'OOI\ DE ZIEL . 

PETRPS FR.\:\'CISCl'S Bl"LTI~CK, 
ovtt'lrdcn Ir Sr1111r>'91trm dr11 li Jm11ta1'Y IH:i!'l, iu 

dtn ouderdom rau 91 Ja>'CII, ::lmacndc11 eniO dagen; 

1'11 l':tll Z}'lll' C'f'illlli'IIOUIC 

R E (; I X :\ W I L L E M S , 
aldatr ot·rrlulr71 in de u ouderdom t'UJI 79 jaren; 

en van hunuc tlry kiutlcreu, 
PET 11 0 :'i 11.1 .. \ C. AT 11.<\ R I NA , 

oud 2:; Jaren, 
EN AMELIA, 

wuJ :!3 jaren, beitic ovcl'lctlcn Ie Somerghem; 
E:'i ROSALI.\, 

gcprnf«'sle Relil(ieu;c h~· tic Zusters van Liefde te 
lJcirlq:cm, aldacr ol·crlctlcu in den onderdom 

l'ölll 23 jai'CII. 
----;;.a-'O><Gt<"-G ... -----

\'an zyne kinJsd1heitl af heeft hy God gevreest 
en zyne geLoden onder·huutleu. ToL. c. 2, 1·. 1:1. 

Jly ,(eed alle zyue wcr·kcu met ~;esltuli;;heid en 
zachtmnetli~heid, en hy was ~;ca~: hl cu hcmiud van 
de meusrhi'IJ. Ecdi. r. :l, v. 19. 

:\iemand kon va u Item ccuip; kwacd z«'g~;en. 
Judith. c. !l, v. 8. 

Jly heeft uit;;c•ll't·ltl cu acu tlcu lwhoeftij(cu 
j:Cj(f'l'<'ll, zync n·~;t,·ce•·digheid Llyft in de eeuwig-

~ heid der t:t"U" i~;hedeu. l's. 11 I, v. 9. @. 
lV ~lyuc kiudcr·s, duet volgens dat gy vau my ~\ 
Ji[ geh01J1"d en !!CZÎCII heLt c11 dc11 1G~11~ va11 vrcd~ zal . 
W met u zyn. Ad llullp. c . .!., v .. ). 1 

0.~{~ · @:87.EFH) 
::'omcrghcrn, dnrkhcry van Loo11tjens. 

Uil de vcrzameling van r\. l<yscrhove, 1\ne:;sclure. 

20 Augusti heeft doctor Verlinden twee landen gelrokken van mijnen 

Emilius Juslinus, die oorLaeke waren dat' er andere hij den lijd zouden 

door de bovenste lip gegroeijd hebhen, en alles is wel vergaen. 

1862 Den 10 april heeft mijne dochlPr Lucia Celina hart' eerste Commu

nie gedaen. 

Oerr 28 april trouwde mijnen zoon Joannes I ,eopold Ue Nevc mcl 1'1ari·~ 

Leocadir~ De VriPncll. heijdc J.lehorlig van Somergem. 

LJdiglrm. "_ Ter gelr•gerrrlhPijd van den !rouw te Somergem. 28 april 

1862, van .1. Leopoldus De Ncve en M. L. Devricndt: 

(I )eux CrJ~urs IJierr uni font un l'nradis) (wel versicrel en in goud,. 

Ir· Liers). 

LcVr• Lang heli ,Vol. gc·ur'ht, aLlons lwf\ 1lnD ( jac•rsrhrifl). 

Alles julwit orn I .. eopolrls Echtvl'rcerrirrg. 

1'1ngt all•·r adiling l".opolcls Vr·n~r·ninf.! volJ.!er,. 

Arhlllilfl' I·:Chtr•linw~n. I )al allr· Z<'J.!CIIilll.( owr U komc ( clit wns in 

rl,. KlocfkapJwrslrar·l). 

I )i! I rlr•ze echtelingen heilvolle rlaJ.!<'rr leVt'll ( ac·n 't Vlir•(,(t'llllc• l't•inl). 
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Dat God 't edel echtpuer heilvolle zegening verlee,.e ( Hoeksken). 

Acrostiche : 

L. eve lang, lieve echtelingen I 

D ie ontfingt vóór Gods ultaer 

E n geluk én zegeningen, 

N u gij trouw gaefl aen malkaer. 

E erbied, liefde, trouw en vreugden 

V oor Ulieden zij het lot ; 

E n nog méér dit gunn' U God. 

EN 

l\1. 
D 
E 
V 
R 
I 

ilden zegen wenschen zeker 

e geburen al verheugd. 

n elkeen reikt U den beker 

an geluk, van heil en vreugd. 

uikers, boogen, masten, bloemen, 

edereen brengt 't zijne bij 

E n wij allen durven roemen : 

N iemand dient het meer dan gij. 

D eugd en vreugde zij uw leven, 

T rouw, volherding uw geluk I 

Liedjen gezongen door Fr. Standaert, stoker te Zomergem, 28 april !R62: 
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1. Wanneer men op een Bruijloft is, 

Waerom zyn' nooylijkheijd bedwingen'? 

Die droomt en droef blijft handelt mis, 

Luet ons veel eer een liedjen zingen. 

Wal in mijn hert is moet er uyl, 

Vriend Leopold. \'riemlinne i'lieljen, 

Ter eer van Bruydegom en Bruyd 

Ongegeneerd zing ik een liedjen. 

2. Ik ben een Stoker. 't is gekcncl. 

Ik doe mijn ketels dikwils koken. 

Maer 't was niet als een kwaden vent 

Om slegt fenijn of kwaed te sloken. 

De kwaedslokers in 't 1-luwelijk. 

Vriend Leopold, Vriendinne l' lieljC'n. 

Die hebben altyd ongelijk : 

Onthoud die !esse van mijn liedjen [ 



3. Gij die nu ook ac,n 't stoken ga el, 

o Bmydegom, gij moet onthouen 

Dat men voor 't stoken vroeg en laet 

Altyd het oog in 't zeyl moet houen ; 

En is het stolsel wel gelukt, 

Vriend Leopold. \'rit>mlinne I'-1ieljen, 

Elk roept bravo voor het produkt 

En 'k zing dan weer een ander liedjen. 

-l. Gij zijt gij alle twee Yan aerd 

Om in het land waerin wij leven 

Eenen schoorren schat bijeen vergaerd 

Van zoons en dochterlens te geven. 

Zoo, Leopold, gij moet U spoên 

En zijt zoo neerstig als een bietjen ; 

Gij moet het al alleen niet doen, 

Gij word geholpen door uw I'-1ietjen. 

5. Vriendin [\larie, mijn blij refrijn 

Wenscht U het grootst geluk der wereld 

En moog uw leven blijde zyn 

Lyk 't Kransken dut in 't glasje perelt. 

Die wel doel, doet het noeyl le vroeg, 

Vriend Leopold, Vriendinn<, i'1i<'ljen, 

Zie ! Stoker~ zyn er noeyt genoeg. 

Dat durv' ik zeggen in mijn liedjen I 

û. Mw~r zijt gij nu in 't huwelijk, 

Ge mogt geen doiJlwlcn An·nd rnaken : 

Dat. is 't HlazoPn van ( )oslenrijk 

Wtwr vrije Bf·l~cn ;wn vcrnu-·kcn. 

Mijn Vriend. wees lit·v•·r als een I ,Peuw, 

Dan ZiJl ~ij willekom I,;, f'vlif'ljen. 

!lij slucl hij haer. zoo wil als srw•·uw, 

Al zingt gij ahyd 't zclvt· lit·djcn. 
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7. Geluk en zegen t'allen lijd 

Dat wenscht men hij alle huwelijken. 

Men hoort niet anders. wijd en zijd. 

Dat al de wenschen zich gelijken. 

Men eet, men drinkt. men vrijt, men uomvt. 

Vriend Leopold. Vriendinne Mietjen, 

Al wierd de wereld nog zoo oud, 

Ach! 't blyft nog altyd 't zelve liedjen! 

Fr. Standaert. 

Den 5 September hebbe onze portrelten laelen rnaeken van .............. . 

bestaende in 't mijn, de vrouwens en der 3 kinderen, daerbij eenen 

groep van alle vijve, voor 25 francs. 

1863 (Oen) 26 januarij mijn zilvere zakhomloge te Grevens verwisseld 

legen eene gouden met repilitie; mijne zilvert~ hddde ik sedert 1816. 

Den 2 maerte is geboren Helena Paulina Maria De Neve fia .loannis Leo

poldi voorzeijd en gedoopt van Mr Haegeman, Paslor te Somergem; 

peter Bemard Oe Neve en meter Leocadie Van Driessche. 

1863 (Oen) 7 meij hebbe mijn portret doen rnaken bij Nestor Schaffers, 

als visitekaerljen. voor 12 gegeven lwaelf francs. 

Boamen geplant in 1863 ,...._, 7 maerte eenen akante op den Geer aen 't 

mennegat ; eenen op den Broekpul en eenen op den Achtelingmeers. 

tegen den rootput. 

Den 8 juliJ zijn gevormd mijne Kinderen Emilius Juslinus en Lucia Celina 

De Neve. 

Oen 8 september 1863 is plechtig het borstbeeld ingehuldigd van ]\ lartinus 

Steyaert. de groote primus van Zomergem. 

l'1arlinus Steyaerl, geboren Ie Zonwrgem. wijck hoelsel, den seslienden 

april 1647, overleden te l_.oven den 17 april 1701; hij wierd primus 

van de universileijl van Lt•uven uylgeroepen in 1665 zijnde 18 jacren 

oud. en doelor 28 jaeren. Zijne lilels waeren : rector der universileijt 

van Leuven, president van hd Kollegie van Baïus, koninglijken pro

fessor der theologie. boekkeurder, canoniek en I )eken \'fln St. Pielers 

te Leuven, Secretaris van dm Bisschop van !peren, en Canoniek dn 

Cathedrale aldacr. apostolijken vicarius van 's hertogenbosch. officiul 

van Leuven en bewaerder d('r voorregten der uniwrsileijt. \ Vetcn

sclwppen : in de kennis der theologie eent>n der wijslt>. zeer geocffpnd 

in de geleerdheij(l, historie, tat·len. enz. ; hij komle I" dt• vlnemsche 

laele. waervan hij eenen grammnlicn in zijne jongde uijtgegevPn 

heeft ; 2" in de lalijnsche lm•l zoo in versen nis in prosu uytsleb_,ndt•; 



;om\: em - 1 rhnu Stt)~erl 

De oude marktplaats met he l bee ld van Primus S tcyacrl . vóór 1908. 

Uil de vcrzame ling 'an • \ . l{ysc rh ovc. Knc>sC' Ian·. 

3" in de griek che zeer geleerd ; 4" in de hebreeuv.rsche wel t'huys ; 

s· in de fransche wel prekende ; 6" heeft. de paensch e op weijnige 

dagen zoo wel leeren preken en schrijven, dat hij . voor de Calhedral e 

van lperen, eenen brief in di e lae!e lot de Moed r van den Koning 

van Spagnien geschrev n h ft ; 7" heeft de Duijlsche in eene reyze 

door Duij lschland zeer w l I >er n versla n ; 8" hij kond we[ itali aens 

sprek n ; 9" p 't eijnde van zijn I ven heeft in w<:>ynigen tijd en als 

spelende g l rd h t ng Is h. 

Zijn m morie was z o goed, dal hij onl r nl all e w rk n moer en 

las, n di zoo w I wi t dal hij in di pul n •n ander inl diP wPrken 

al al voor zijne oogen haddc op nligg n ; hij hadd e all nlyk in 7.ijn c 

ibliolh k d H .• chr iflurc. dP w rk n van l. Thoma. ( 't k rl 

b >grijp), tw mmPnlairrn ( uyLIC'j:l(~ r ) • yl vius en W i ~g r . n 

zijnen Br vl r. 
W i rd na R men gf'zond ' 11 rn l F rnn i us ion c n 
Lupu in I 75; I kwam ld n r de• ogllnl-( van lnn ('nliu 

d ardîn I n. n wa Ol'7aek d I mPn 5 prep ~l li P n 
n rd ; was ltyd vlj nd vun nl •uwil-(h ·d n : hij rnwrd maud n g 

Qu nel nl •L, dl h •m l ' v ·rg •c· f s ziJn r pulall wild ,,, I ~~ n rn n ; 
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hij was zeer mild Lol d en Arm en , aen wie hij jaerlijks zijne inkom

sten uijldeelde. en al hij stierf waeren zij zijne eenige Erfgenaemen. 

Exlrait uijt den Kerstenboek van Zom ergem van 1647: 

< 16 Aprilis circa vesperam natus es t Martinus Steyaert filius Guillmi 

et Mariae d e R ycke conjugum , et baplizalus a me infrascripto 22 

aprilis, suscep lor. Marlino de R ycke el Livina Speijbroeck ; Petrus 

hugh eson. cappellanus> . 

---- D e ouders van Martinus Steyaert zijn ge trouwd d en 5 december 

164 1. 

t 864 (Oen) I 0 oclober heb een en zwaeren val gt· had . de leeder brekende 

waerop ik stond om appels te trekken, en h ebbe wel acht dagen 

zwaere pijnen geled en. 

(In) 1865 is de ni euwe krui sweg geplaelst. waervoor er twee palers recol

lctlen gekomen zyn. 
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Yt-rgcct dl' we t tlc; li rere n niel . 1'11 Lew:wr 
in uw hert (; uds ~:cbudc11 , " a111 n zuJJ,·n 
u" e jHn'll \ ' t' l'lllt ' lti ;.: nddi ;.: t·u t·n tt"c dat: l'lt 
U\\ 3 Je ,t ·n .. ,, ·rle,·;.:• ·rt. l'n t l \ '' '· I. ':! . 

t 
BID VOOR DE ZIEL 

va11 !ltynJ,.·cr 

BE R N1\llll US DE NEVE 
' 1111>- ill'HClN I ['Hl!, 

J., ,J van dt'll 1\ n ~r~t·d l' n llt · ~ ell \ Uil he t 
Hr .. ,·d .. r ,, ·hap tin llcrccl•lill;:,lc :'umcq; ltem, 

r; , 1,.,,...,. Ie L't ·cry<'"' dtn:; :! ]ll'il I iS~ , 

ut'crlcdell Ie ::'u rm· ryl~t · l" <iNt i OclubN" IH65. 

Jh· >linl i" t'CIIcll ~ut•Jcn en huogcn 
lllllirrdtolll , Cll \l'l '\' llid \':111 diiJ;CII . 

G[~ . XXV . 8. 

D eze 111 :111 " a,, u n~;c ,· cin>tl t' ll recht vun 
hcr·t , h\' vrcc,tle Gotl~o \'luchtte het ~ waetl. 

· Jun. 1. I. 

Yat'l' \\ t'l . 111, llt ' 1\ irulcn·u, bh fl nltrd in 
dt• \' l'lTZC de> li l'l'l'l' ll , WOl 111\' J.èirt•fl, ' iJ,;.~~~ 
>pucdi ;: lvll;od e11 i~ bl'\celti nllen tll' ll Z)'IIC 
~··11ad· · · 11 . Fnu .: . \' A~ .h s. 

::-uiiH' I' f! li l'lll, Orll~h,· l ' \' \ ' 1111 l. "ull tjct~> . 

13;Jpr •nljc voor 13ur~e nll' cs lt• r 13l'rnnrdus I c l,.,.c , 

cl e nuleur von het derde d lnndbocb, "!' Zomer11em 7 oktobt•r 11:\()'l . 

Uil de vcrzn mclin l! ,-nn 1'1 cvr. J. D l' Snwl-\' n de \\ L'{: lll' . Zomcrg<' m. 



(Volgende inschrijving is van een anctere hand. vermoedelijk neergepend 

door de overlevende echtgenote) : 

Den 7 gbre 1865 is te Somergem overleden. rond rten 1 ure namiddag. de 

heer Bernarclus de Neve, naer eene pijnelijke ziekte van dry weken juist. 

Hij was gehortig van Evergem ( 3 April 1785). Hij was oud-burge

meester. lid van den Kerkraed en deken van het broederschap van 

Beregting. 

R. I. P. 

Alfons RYSERHOVE 
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DE RENTEN VAN DE GENTSE SPIJKER 

IN DE AI'v!I)ACIITEN ASSENEDE EN BOEKHOUTE 

In mijn bijdrage over de Brieven van Aalter werd terloops reeds 

gezegd dat de Gentse spijker heel wal renten inde in de Vier Ambach

ten. ( 1 ). In de ambachten Assenede en Boekhaute waren de meeste 

renlen in natura bepaald. terwijl het in de ambachten Axel en Hulst 

voornamelijk geldrenten zijn. 

In dil artikel zullen we de geografische verspreiding van de renten 

in natura pogen na te gaan omelat ze de oudste zijn en ons belangrijke 

inlichlinger; over de vroegste bewoning en ontginning in de ambachten 

Assenede en Boekhmile verschaffen. 

DE EVENRENTEN 

Volgens de grote hrief van 1187 bedroeg de verschuldigde hoeveel

heid evene uit 1-)ernissa 248 hoed. <ex nova lerra> 279 hoed en uit 

Assenede 400 hoed ( 2 ). In 1255 waren de hoeveelheden <ex Bernissa> 

en «ex nova lerra» ongt~wijzigcl gPhleven. maar te Assenede stijgt de 

hoew·dheid tol 490 hoed pn krijgen we een nieuwe renle van 39 hot>d 

.:ex parlo .luwani> (a). In de volgende grote brieven lredm echter geen 

wijzigingen lllP<'f op. ( 4 ). 

(IJ L. STOCKJV!i\N. n~ llril'l'P11 1'011 :\oi!Pr, in /\ppPitje!o \ nn llf't l' lef'ljf'~lan.l. 
nr. 20 ( 1969 j p. 96-156. 

(2) A. VER! IULST t•n JVI. GI.JS3ELINC. f.,. cornplt 11énérul d" 11~;;- runm• .. ou.; 

Ie norn Jl' <Gros llrit•/> "' les ins/i/u/ions /irwncit'>ros du comlt> ,I,• Fimttlrfl au 

Xlfc siècle. l3ru~sP! (1962) p. 1·13 : <Ä,•cnP <'X no\'n t.•rrn 27tl h · <'X B<•rnt<>n 

248 h : ex [ lawf'Cfn ·100 h.> 
(3) RAG fonds Cnillnrd nr. 72 bis. (~rol<' f,rkf \'On 1255. 

( 4) AR/\ Rolrckmingcon nr. 2ó8. n.. grot co i•ri .. f \'on 1302 ~"dt .l('7.('1ft!,. ho,.,.,.,.j_ 
hPdm nis In 1255. 
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RENTEN TE KOUDEKERKE 

De 2-18 hoed evene Le Hernissa zijn volgens een spijkerrenteboek 

uit het begin van de achttiende eeuw bezet op «diversche !ander. ghe

ble,·en buyten dickaige van Caudekercke int ambacht van Bouchoule ( s) >. 

In het renteboek van 133-l komen die 248 hoed voor onder een rubriek : 

c.ln Bechhaute, in \\'ewtolswale ende in Caudekerke» ( 6
). In 1389 

worden die renten gesitueerd «en Coudekerke» ( 7 ). Bernissa mag dus 

ongetwijfeld geïdentificeerd worden met de parochie Koudekerke. Tijdens 

de stormvloedjaren van 1375/1376 geraakte het gebied waarop die even

renten lagen. O\'erstroomd want in 1389 worden die 248 hoed als «noyés 

declens Ie mer> opgegeven ( 7 ) : dit gebied lag volledig in het over

stromingsgebied van de Braakman. 

Te Bernissa lag ook nog een zwijnsrenle ·: 4 hofzwijnen en een 

bake ( 8 ). In 133-l betaalt Glorie Jan Y denzoon 7 s. 4 cl. «over 1 bake» 

en <up Rernesse> noleert men 15 s. 4 d. «zwijnsghelt» ( 9 ). Tenslotte 

\'ermeldt de grote brief van 1187 nog een rente van 7 mud tarwe te 

lkrnissa ( 10
). In latere bronnen vinden we die rente niet meer terug, 

in de grote brie\'en noleert men slechts c:foris super Bernessa trilici 
7 mo> (U). 

Het heslaan van die grafelijke grondrenten wijst er op dal op het 

einde van de twaalfde eeuw op het grondgebied van de parochie Koude

kerke reeds bewoners aanwezig waren. 7.e waren vlakbij de kust ge

\'estigd want de plaatsnaam Bemissa betekent een landneus die uitsteekt 

in de zee ( 12
). In dit kustgebied. waaruil de parochie Koudekerke zal 

groeien was de ontl!inning in 1187 reeds larnelijk belangrijk. Die land-

(5) ,\RA RelwnkamN nr. 45271) ro 5 r0 • 

(6) RAG Wetar:htige Kam<·r nr. 88 f" 21 V
0 

: 

Gnrl~sr:alc m•fm hNr·n ">n'' 
Item ,J,.. Ff"fv<• 
.lof!! Wclaert 

I()() hof' I ha reiN <'vr•nen 
92 zu~tr" hanlc•r <'Vt'nPn 

H zustr<• hnrcl .. r <'V<'nPll 

f>i"[N f fu11~0il<' ·lH zuslr<' flflrrfN <'Vf'll<'ll 

(7) Al< A RK nr. ,15277 ro 'J2 r''. 

(13) A VEIWUI.ST ,.n M. (;I JSSI-:J.IN(~. Grm llrlf'[. p. l·n 

11-·rnl•"'' 1. Barn> 1 ). 

(9) RA(; W<·Ln,.f.tr~r· K"m"' nr. HH f" 21 v". 

(IOJ A VF.RIIUJSJ' r·n M. (;IJS"IJJN(~. Grn.• llrtt•[. p. H1. 

( 11) Al~ A Rr,lrr·kr·nlnl{<'n nr. 2(tfl. 

• I fofporrl.. Ex 

112) ."'!. (;IJSSEI ,IJ\:(;, T"f"'"t}mtc,./, "'"'''"''"'""'L uun /l,.fl/1<'. N,.tf,·rl"'"'· l.uxt•ml•m!J. 
1\'"n,,/ Fmnkrljk Nl w,,,, r Jutt.lmlfl (flt)('•r 1.2:.!.1>). r ),.,.f I I'· 12'1. 
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name dateert vermoedelijk slechts van de tweede ht~lft van de twaalfde 

eeuw. want de plaatsnaam Bt>rnissa duikt slechts op het einde van de 

twaalfde eeuw in de hronnen op. Assenede en Boekhaute daarentegen 

komen reeds in het begin van de twaalfde eeuw in d,? oorkonden voor. 

RENTEN TE ASSENEDE 

In 1255 bedroeg de evenrente 490 hoed te Assenede. 39 hoed <ex 

parto .luwani > en 279 hoed «ex nova terra> : dit geeft een totale 

hoeveelheid \'an 808 hoed. In het spijkerboek van Gent. opgesteld in 1334. 

vinden we onder de rubriek «<n Hassenede ende in Hasseneder ambacht> 

ongeveer 600 hoed evene opgetekend ( 13
). 

De 39 hoed <ex parto Juwani» vinden we in het spijkerboek terug 

in vier posten : lweins beset : 14 hoed ; Conincs beset : 14 Y2 hoed ; 

Spranx beset : 4 Y2 hoed en Ser Martins beset : 4 % hoed ( l4.). Dit 

geeft een totaal van 37 % hoed zodat we dicht bij die 39 hoed komen. 

Die renten zijn ontstaan tussen 1187 en 1255. daar ze in de grote brief 

\'an 1187 nog niet voorkomen. Tv1oeihjker is het probleem van de even

renten te Assenede en te <nova terra> ! Na aftrek van die 37 Y2 hoed 

van de 600 hoed blijven er 562 1/2 hoed over. In Assenede hadden we 

490 hoed evenrenten in 1255 zodat we moeten aannemen dat bepaalde 

evenrenten <ex nova terra> eveneens in de 562 Y2 hoed moeten hegrepen 

zijn. Te meer daar er in het spijkerboek van 1334 in geen enkele andere 

rubriek nog evenrenten voorkomen. Ten opzichte van 1255 ontbreken er 

echter 200 hoed evene I De henaming <ex nova terra> suggereert ons 

dat de berente percelen deel uitmaken van een op de zee gewonnen 

gebied. Die poldergronden moeten ten laatste tijd!:'ns de tweede helft 

van de twaalfde eeuw ontstaan zijn. daar ze reeds in 1187 in de grote 

brief opgetekend zijn. Zij mogen ongetwijfeld in het ambacht Assenede 

gesitueerd worden en sloten Vf•rmoedelijk aan bij (Ie evenrenten van 

Bcrnissa. Over de ontbrekende 200 hOf~d evene kan echter niet~ met 

zekerheid gPzt~gd worden. 

Tijdt~ns dP Gentse oorlog van 1 378 tol 1384 werd een groot deel 

van het Meetjesland verwoest zodat de renteplichtigen hun jaarlijkse 

n·nle niet mt·Pr bmrlf'n nplm·ngen voor rfe Gentse spijker. In 1389 laat 

( 13) f>H h"drng wrrrf vt•rkrc•ltr"n rlnor fwt ~nmr•nl<'llrn vnn cl" nf mndrrltjkr• """nr"nlr•n 

VNml'ftf onclr•r rle ruhrtr·k /\•sr•nc·rlr·. 

(14) RAG Wt•lnrhllll" Knmr-r nr. 88 f" 9 v0 Int f" 10 v". 
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de hertog · van Bourgondië voor de Oudburg van Gent, het ambacht 

Zomergem en de Vier Ambachten een register opmaken van de achter

stallige renten van de voorbije jaren. Daarin wordt bepaald hoeveel ieder 

wordt b.Vijl gescholden en hoeveel ieder nog zal moeten betalen. Terzelver

lijd noteert men de renten die niet meer geïnd kunnen worden door d·.! 

stormvloed van de jaren 1376-1377. ( 15
). 

Voor hel ambacht Assenede werd de indeling van de evenrenten 

~ronclig gewijzigd, wanl ze slaan nu in twee rubrieken genoteerd : <en 

Assenede en Ie Coedijo vinden we 219 hoed evene en <en Assenede 

enle Vaker ie» komen 155 hoed evene voor {' 6
). In 1468 worden die hoe

veelheden respectievelijk 224 hoed en 198 hoed en de 39 hoed evene van 

·«ex parlo Ju wan i» zijn dan in een geldsom omgezet ( 17
). 

Merkwaardig is wel dat hel register van 1389 geen verlies aan even

rente in het ambacht Assenede ten gevolge van de stormvloeden geeft. 

Dit wordt bevestigd door de rekening van de Gentse spijker van 1420-

1421, 'die wel ver! i es aan evenrente te Koudekerke vermP.ldt maar niet 

~preP.kt over verlies aan evenrente in het ambacht Assenede ( 18
). 

V oor de situering van de evenrenten beschikken we slechts over een 

rentehoek uil het begin van de achttiende eemv ( Iu). Dit spijkerboek 

bevat bovendien enkel de berente percelen die achter de hedendaags\:' 

dijken zijn gelegen. Hel oudland voor de dijken ging verloren door de 

overstromingen uit 1375-1376, maar vooral door het doorsteken van de 

zeedijken door J'v1aximiliaan I ijdens de burgeroorlog ( 1488-1492) geraakte 

een aanzienlijk deel van hel ambacht Assenede overstroomd ( 20
). Die 

overstroming greep plaats in de maand augusus van het jaa: 1488 en ver

oorzaakte een verlies vnn 480 hoP.d evene en van 54 p. 10 s. 9 d. par. in 

( 15) ARA RckcnkamPr nr ... 45277. 

( t6) AR0 'RK nr. ~15277 f• 25 r" "\1 fn 30 r". 

( 17) /\RA RR nr. 45278. 

( 18) ARA RK nr. 7807 r· 9 r0
• \Vel nolPeri de fPb•nln~ P<'n vcrlies von !'('fl jleldn·ntC' 

van 30 p. 6 s. 8 cl. <pnr fnultc de clic<Jungc>. 

( 19) ARA RK nr. 45279; 

(20) M. K. E. GOTTSCI L'\I.K. 1/islcwi.«·lu• rl<'onrn/ic• l'!lrt \\' ... <lc•/,jk Z<'<'llll'.< \'/,um· 
cll'rPn, Deel 11. p. I 09. 
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geldrmte ( 21 
). Daarvan zullen 370 hoed en 39 p. 9 s. 3 d. par. definitief 

verloren gaan ( 22
). 

In het spijkerboek van 1729 blijven er nog nauwelijks 112 hoed over 

zodat we slechts een klein gedeelte van de evenrenten met zekerheid 

kunnen situeren op de kaart van Assenede. De voornaamste evenrentt> 

die meer dan 36 hoed bedraagt. ligt op de eigendommen van het klooster 

van· Nazarel. Hun beren te gronden liggen praktisch allemaal tussen de 

Kloosterstraat en de landdijk. Verder is er nog een perceel van 14 gemet 

berent in de HolstraaL In 133-1 bedroeg de rente die het begijnhof van 

Assenede (later om,·ormd tot klooster) aan de Gentse spijker verschul

digd was. 56 halster e\·ene. Op .::haer hofstede daer si wonen» lag een 

rente van 5 halster en 1 vierlinc evene. De kapelaan van het begijnhof 

betaalde een rente van 2 halster bezet op een perceel .::bachten der. 

begmenhow> ( 23
). In de omgeving van het begijnhof (klooster) treffen 

we dus een belangrijke hoeveelheid evenrente aan. 

Op het naburige neerhof van het kasteel was een rente van 3 hoed 

ewne bezet. Een rente van 10 hoed en 1 \12 halster ligt deenen hlocke 

op den wijck van Selsaete daerment noemt den Poel tAssenede>. ln 1334 

treffen we een rente aan van 1 V2 halster «up 12 g, lants ligghendt> in 

de wastine in Zelzatenacker» ( 24
). Er is dus reeds wo eg een bewoning in 

'de woestine van Zeizate aan te wijzen ( 25
). 

Niet ver vandaar dichter bij Assenede-dorp, staat een vroeg ver

melde hofstede. het V renhof ( 26
). Op de landerijen van dit pachtgoed 

lag een rente van 15 ho~d en 1 halster evene. Een perceel daarvan 

paal! met de westzijde <aen de straete loopende van .'\ssenede naer 

(21) ARA RK nr. ï811 fo 15 r" cEncorc lui fall aussi à r!{·duire à ('llUS<' cl<' 480 

heuds davoinc> molle el de la sommc de 54 p. 10 s. 9 J. par. "" nrg<·nt quc 

les lerres inondées au mestirr dassenrele dolvent à eest cspicn. 

IJ,idem fo i 5 v" : cic<·lles tcrrPs sur I('SCJLIPIIPs IPs<lits ~rains Pt rPnl<•s en d<'niNs 

sont deux, sont tnondécs et souhx tnnt par la mcr des Ie mois dnoust m11 

ifjjC iiijXX ViJj~. 

(22) ARA RK nr. ï813 {0 14 v0
. 

(23) RAG Wdnrhtill<' Knm<'r nr. 88 fo 15 v". 

(24) RAG Wdorhli11e Kunwr nr. 88 [" 14 r". 

( 25) O"k cl" Bri<'Vf'fl vnn Ani IN ind<'n <'<'Tl rr·nlt• vnn 10 vnl <'V<'n<' op l!ron.l,.n van 

de /:C.Iznl<·-nkh·r. r )j(' nkb·r 11111 op d(' wijk Tri('<[ ll' Assl'nt•tk ZIP L STOCK 
MAN. I)" flri<•I'Na rmn ;\llltt•r, Apr)('lljN van l ... t ;'1.-l"''lf<'~lnrHI. nr. 2n ( l'lfaQ) 

p. 12tJ n11ol 12'J. 

(2(,) In 13'H ln11 <'en r<'nt" v11n 2 '· • up 20() r. lnnl< li~~lwrul•· landal<'n la i Vrru•nlan\'C> 

f<AG \\'r•tndali'l'' Kmnf'f nr. HH f" I) v". 
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Sclzaete». Andere percelen dienen gesitueerd te worden rond het naburig~ 

Poelstraalje. In de wijk Triest en rond het Tichelstraatje komen ook tal

rijke evenrenten voor. Een rente van 4 hoed vin(len we bezet op een 

perceel van 9 gemet «ghenaemt den Leyenbilck achter het schepenhuys> 

In 1334 worden ongeveer 60 hoed evene gegroepeerd onder rubrieken 

die ingeleid worden door het woordje «in> gevolgd door een persoons- of 

plaatsnaam : «in Ehhins Groete : 4 zuster 1 vierlinc ende 6 gansen ; in 

den Gansdriesch : 4 zuster 1 vierlinc». Een rente van 7 zuster 1 vierhnc 

28 d. is hezet op 9 gemet «in den Branl up de Willayse> (2 7
). Oe Brand 

was een woestine in de buurt van de wijk Triest in A~ senede ( 28
). We 

denken dat die 60 hoed evenrenten ook gelegen waren tussen de straat 

naar de Triest. het Poelstraatje en de landelijk. Te meer daar slechts een 

klein gedeelte van die renten verloren zijn gegaan door de overstroming 

van 1488. Slechts 1 halster 2 Y2 vierlinc in Hebhins Groothooft en 2 hal .. 

slers en 1 vierlinc evene in Bommele Co velaarde ( 29
). Hetzelfde stellen 

we trouwens vasl voor de renten van het begijnhof van Nazart>Lh : slechts 

12 % hoed evene gaat verloren door de overstroming van 1488 (l 0
). 

De 112 hoed evenrenten komen dus hoofdzakelijk voor in het gebied 

gelegen tussen de weg van Assenede naar de Triest. het Poelstraatje en 

de landdijk : dit is een gebied ten zuid-oosten van Assenede-dorp. In het 

noord-westen van hel dorp treffen we twee geïsoleerde renten van 1 hoed 

9 d. aan : het eerste is bezet op « 1 Y2 g. in Assenede oost den lantdijck 

west ende noort de Leke» en de tweede rente is bezet op <418 r. in de 

Wilde tot Assenede oosl den lantdijck west de beke ofte het ghescheede 

van Assen ede> ( 31
). 

In 1334 vermelrtde hel spijkerboek 190 gemet in de Vakerie. waarYan 

elk gemet belast is met 1 hoed evene en 9 d. (32
). Die twee percelen zijn 

blijkhaar de enige percelen van de 190 in de Vakeric die niet overstroomd 

(27) RAG \Vetachtïge Kam<>r nr. 88 fo 11 v". Dl' kap<'lnan van hl'l b<'giinhof be· 

taalde l'en rente \'fin I Y2 halster I acht. ev<'ne op I Y2 \1. <in den Branl> 

lbtdcm [0 16 r0
• 

(28) E. DE REU. Historisch Gc>ogro/iscfl ondc>r:oc>k f>rtn•//c>ndc> d(' moprgrondPn in de 

vier ombochtc>n tijdens de 12e, 13!' c>n J.Jp !'<'Uit'. Dl' ViN !\mbncht<'n 1960/IQ(l) 

p. 39. 

(29) ARA RK nr. 7813 f" 15 r". 

(30) ARA RK nr. 7813 [0 14 v" : < ... 12 h. 'f.t avoinl'. 8 nisons h 1/5 il In 

descharge des religicuses de nostrP damP dl' Nnznn·th pri·s d'Ass!'llf'dl'>. 

(31) ARA RK nr. 45279 renten nrs 5..J Nl 55. 
(32) RAG \Vetachtige Knml'r nr. 88 f" 17 v" : cTe Wf'h•ne t!ilt l'lc ghl'nlt't in \'nk!'

rte ghelt I zustPr "Vl'nPn ende 9 d. renten>. 
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geraakt zijn in 1-!88. Die twee lagen vermoedelijk op de rand van de WiJk 

Vakeric die zich aan de overzijde van de landdijk uitstrekte. In het spijker

boek van 133-t staan enkele berente gronden opgetekend onder een rubriek 

wte ghedolven Vakerie> ( 33
). Er moeten dus turfgronden in de Vakerie 

aanwezig geweest zijn. 

In de grote brief van 1255 duikt de plaatsnaam Koedijk op ( 34
). !Je 

graaf int daar een 1ente van 10 pond verdeeld over een dertigtal percelen. 

\\ 'e vermoeden dai d1e percelen uit poldergrond bestaan die op de zee 

zijn gewonnen tussen 1187 en 1255. daar ze in de nabijheid van een dijk 

zijn gelegen ( 35
). Eigenaardig is nu wel dat vanaf 1389 een deel van de 

evenrenten onde1 een rubriek «en Assenede enle Coedijo ingeschreven 

worden ( ~ 6 ). Die evenrenten lagen dus niet al te ver van de Koedijk. Hii 

overleefde vermoedelijk de overstromingen van 1488 want in 1527 pacht 

een zekere Jan Goeie 26 gemet land te Assenede gelegen in de wijk 

Koedijk ( lö). Die plaatsnaam is nu niet meer bekend te Assen ede, maar 

we mogen hem ongetwijfeld in het noordelijk gedeelte van Assenede 

situeren. 

In het spijkerboek \'an 1334 maakt men nog melding van een «Keves

dije> en van een <Modi jo ( '18
). In de parochie Assenede komt ook nog 

een c:Noorddijo voor in 1348 ( 39
), en in het ambacht Boekhou te treffen 

we in 1473 een leen van 862 gemet aan c:entre W evelsvallre et Bochoute 

en la l\1eerdijc Jont les 800 mesures sont noyés en la mer> ( 40
). Reed~ 

driehonderd jaar vroeger in 1184 wordt er een dijk vermeld <in confinio 

(33) RAG Weiachtige Kumer nr. t\8 fu 45 v". 

(34) RAG Fonds Gaillard nr. ï2bis : <Ex Codic ICJ p.> 

( 35) In het spijkerboek van 133-1 slaan een dertiglid percelen op!l<'l<·kt·ml. die samt•n 

8 p. 4 s., 2 Y2 kapoenen en 2 IIUnspn mocll'n upbrr·n11cn. 

(Y..J ARA RK nr. ·15277 f• 25 r". 

(37 J Sta•harchtcf Gent Jaarregisters van ,Je Kcurc. Re111stcr nr. 83 r• ::; r0
• 

( 3.'3) RAG W<'lachtiur· k11mer nr. 8t; f" H v" < ... rlul mr·n hPel Kr·ve,;dtjc ... > en 

fo 14 v" : < ... In Modtjc ... >. ll"t l"•gtjnhof vun .\~"~nede bevond ztch vlakbij 

d" ~1odtjk. zrHIHt rite dtjk nld V<'f van het C<'nlrum VUil A""n<'rl<' mug UP51lUt'<'rrl 

worrl"n. 1>1~ !'OTTER ,,n BROECKAERT. ,\s~'''"'''''· p. 107 . <Les scurs 
dévolés clu l,t•uulnall'" rlr· l\1urlrf!t<"h f'lnprr·s '""lr·r vtfl,. rfr· ;\sst•ncdr·• (unno l·l'i7). 

(YJ) RAG Al,dtt Oo>l·l·:"kln nr. I I" lHfi v" : < ... lt1111lwrule In rl'" prurhic vnn Asse

n••rlr· In erme ~led•· rite wefkr· eA dlf'hr•f'lr•n rfr•JI Noorrlrltjc ... > 

14fJ) AI~A I~K nr. to'Jo f" 222 r''. 
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Bochoule» bij het afpalen van een stuk grond voor d~ Sint Pielersabdij 

van Gent ('u). 

In het spijkerhoek van 1389 troffen we ook nog renten aan c:en Ie 

Oudendijc ( 42
) ». Die dijk lag op het grondgebied van Bassevelde want 

de Buserskapel bezat de twee derden van een tiende gelegen bij d·~ 
«Audendije» Le Bassevelde ( 4a). Tot zelfs op de parochie Fbsseveldc 

komen er dus dijken voor die van vóór de stormvloeden van de jaren 1375-

1376 dateren ! We denken dat die c:Oudendijb één van de noegst aan

gelegd dijken in de ambachten Assenede en Boekhoule is. I-lij moet ver

moedelijk ten noorden van de natuurlijke hoogterug, de Heerst. gezochi 

worden op de grens van Bassevelde en Boekhoute. 

Het voorkomen van al die dijktoponiemen wekt het vermoeden dat de 

bedijking in het ambacht Boekhoute gestart is in de twaalfde eeuw in de 

omgeving van de huidige (]ravejansdijk. In het noordelijk gedeelte van 

Assenede vinden we de Noorddijk en de Koedijk. terwijl de Moelijk niet al 

te ver van Assenede-dorp gelegen moel hebben. Dil complex van dijken 

heeft waarschijnlijk de parochie Assenede doelrnalig beschermd tijdens 

de stormvloeden \'all 1375-1376, daar er bijna geen evenrenten tijdens 

die periode verloren zijn gegaan door overstromingen. Dit betekent clan 

dat sommige van die dijken lot de twaalfde eeuw moelen opklimmen, daar 

de evenrenten van vóór 1 187 dateren. 

Merken we hier terloops op dat de graaf in de naburige ambachten Axel 

en Hulst geen evenrenten bezat. We zien daarin een aanwijzing dat die 

gebieden van jongere datum zijn dan die van de ambachten AssE'nede en 

Boekhou te ('1 '
1
). 

( 41) A. VAN I.OKEREf\i. Cfwrlt•s el rlocunwnls ,{,. /'o/,1"'"'' d .. ~""'' l'wrr•· u u rnonl 

!3/Cinrlin i1 Gund. p. 192 nr. 3·1tl <Termini aut<'m pn·fate tNr<'. quam G,mdt•nsi 

ecclesie in mutuam vicissiciludim·m. hii sunl : !l cruce ori('ntali ibid('m in siJ:!num 

versus occitl<•nl('m usqu<' ad cruc('m ocridl'ntall'm positn, drindc ab cadf'm rrurl' 

occidentnli usqut• ad dirurn cl vinm l'i usqu<' nd ll'rrnrn Cdle l'l al. indt• usqut• 

ad II'JU<'ductum, Pt aquPtluctu concluditur ad •·ruct•m oriPnt,dt•nu. 

(42) 1{,\G \Vctachti~<' KnrnN nr. 88 f" .Jr; v". 

('13) RA Doornik Carlulnrium nr. 74 fo 31 r" : < ... duo pmt<'s cjustlt'm decime >ilP 

in dicta parrorhia de BnssC'\'Pid•· vocntn vulgnrilN dt'cimn nnliqui prol i> im il,it•ns 

a domo in qua morntur Egidius Plnsch <'X pnrl<• ><'ptPmlrionnlc f't ••xtt•nd,•ns 

sccundum partes orientales usquc locum dictum in flamingo nudcndijc ... >. 

(·H) Een groot deel vnn de rPnlen in !luist t·n :\xl'l zijn vnstg<'steld in ~"lel. \'oor 

die lwcl' nmbnchlcn vt•rnwlclt lwL spijkPrbO<·k vnn 133·1 <'Cil 11root aantal dijk· <'11 

poldcrloponljm<•n. I)" gt•ldr<'ntt•n ligg<·n <lus in •·t•n op ,1,. ~,.,, \'<'rO\'t'rd ~··hit'<!. 
Wc d('nkm daarom ,Int de dijkPn \'!111 :\x<'l <'11 llulst nnng<'IPgd zijn voor lwt 

vcroverPn vnn land op dC' z<'<', ler\\·ijl dt· dijb•n in ,j,. nmbnchten ;\:<:<t'lwdt• t•n 

BtH•khoult• vcele<'r unllg<'lcgd zijn t<·r h"sriH·rmin!l van lwt omlland. 
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Slechts een klein gedeelte van de evenrenten <ex Hassenede» kan du,; 

met zekerheid gelokaliseerd worden n.l. de 112 hoed die in een ~ebied 
ten zuid-oosten van Assenede-dorp I iggen. Oe renten van de Vakeric 

moeten in de buurt van de wijk De \Vilde, len noorcl-oosten van de dorps

kom. gezocht worden. terwijl een ander gedeelte van de renten op gronden 

nabij de Koedijk in het noorden van Assenede bezet zijn. De evenrenten 

<ex nova terra:. zijn helemn.al niet meer terug te vinden, maar we ver

moeden dat ze in het ambacht Assenede zijn gelegen op hel grondgebied 

Yan de parochie \'remdijk. want met die «nova terra» zijn ongetwijfeld 

poldergronden Ledoeld. zodat alleen Vremdijk in aanmerking komt. In 

118ï bestond die parochie nog niet zodat de grote brief enkel bij die vage 

aanduiding blijft. 

HET KOEGELD IN ASSENEDE EN BOEKIIOUTE 

\'olgens de grote brief van 118ï moest Boekboute 12 koeien en 

Assenede 6 koeien aan de grafelijke spijker te Gent leveren ( 4 ~). In 1389 

zijn die koeien in een geldrente omgezet en betaalt «Ie Buusere de Basse

velde pour !'office de Ie scouthete pour Ie dielus cueghelt> 4 p. 4 s. of 

ï s. per koe aan de grafelijke spijker ( 46
). Oe familie Busere heeft dus 

het ambt van schout in het ambacht Boekboute gekregen. maar moel in 

ruil daarvoor de koerente betalen. I letzelfde doet zich voor in het ambacht 

Assenede. maar daar vinden we niet minder dan 4 schouten ! ln 1334 

hetaalt de schout van Steelani 2/5 van de koerente of 16 s. 10 d .. de 

schout van V remdijk betaalt 1/5 van de koerente of 8 s. 5d. \ Villem 

Prisbier en I-lughe van Boenem betalen ook elk een vijfde van de koe

rente ( 41
). f let totale koegeld voor hel ambacht Assenede bedraagt 2 p. 

2 s. voor de zes koeien. I )e parochies V remdijk en Steelant hebben een 

eigen srhoul. terwijl de rest van het ambacht Assenede over twee schouten 

zou heschikkerl. Op hel ecrsle gezicht zou hel ambacht AssenedP in vier 

( 45) A. \'ERIIUI.ST "~' M. GUSSELINC. Grus lln<-/, p. I 13. 

(46) ARA RK nr. -1';277 f" 'i2 r". 

(47) RAG Vv',·tuchltll" Kilm"r nr. F!H f" 'I r" 

- r]" acoulh•·••lf! V IlO St••t•lunl up stjn •coullw"'lom !lt p. 

- ,j" •coullt<'<'l•· vnn \'rf'lmlyc up •IJn ~coullw•·dom 1-l p. 

- WtiiNn l'rtshlf'f lip •IJn NCOIIiltt•t•dorn !:l fl· 

- llu~lw vun llo•·n•·m up lijn scoul lt,.,.,Jorn 8 fl· 

!O .I. 
'i "-
'i "-
'J "-
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g<~bieden ingedeeld zijn. Dil klopt echter niet met een indeling uit de 

jaren 1360-1380, die vijf gebieden omvat : Jan Vijleijns ambacht. 

Robreehls ambacht (behoort ook aan Jan Vyleyn), Wauterbrechts

amlmcht. IJnieuwe en Vroendyk ( 48
). 

In 1448 treffen we opnieuw vier schouten aan : Adraen Vyleyn bezit 

«heL scoutheedom in Steelanl» . .-Huughs scoutheedom van Boenem> '!n 

« Wauterbrechts scoulheedom:.. Het <scoutheedom> van V remdijk is echter 

in handen van Segher Sloeve ( 49
). 

We krijgen dan de volgende identificatie : 

ambtsgebied in 1360-1380 schout in 1448 

(a) Jan Vyleyns ambacht schoutheetdom van Steelant 

( b) Robrechts ambacht = Huughschoutheetdom van Boenem 

( c) Wauterbrechts ambacht \Vauterbrechts schoutheetdom 

( d) Vroendijk schoutheetdom in V remdijk 

De identificatie van ( c) en (cl) zijn zonder meer duidelijk. Wat 

( b) betreft. kunnen we opmerken dat in het ambacht Assenede een be

langrijk leenhof Robrechts Ambacht genaamd. bestond. We vermoeden 

dat het gebied van Huughs schoutheetdom van Boenem samenviel met het 

gebied van het leenhof Robreehls ambacht en de daarYan afhangende 

lenen en achterlenen. Jan Vyleyns ambacht moet dan overeenkomen met 

het schoutheetdom van Steelanl. 

Als die yeronderstellïng juist is, wordt ook de gebiedsindeling van 

het ambacht Assenede op rechterlijk gebied duidelijker : het kustgebied 

van het ambacht valt onder de schout van Vremdijk, het oostelijk ge

deelte is heL ambtsgebied van de schout vnn Steeland, terwijl het overigt 

gebied voor een deel onder \ \' aulerbrechtsschoutheetdom ressorteert en 

voor een deel onde1 Huughs schoutheetdom vnn Boenem. Die vier om-

( 48) ARA Rolrckc•nin~cn nr. 586. Op die rol ~tnun alle in cljn~ uil~:cgeven pcrccl('n 

in de ambachten Assenede en Boekhoulc opgt'Lekend dit• door bt•middeling van de 

<hondlieden) door de eigenaars lt'rll!! aan d<' !!rnaf word<'n !!<'~t'\('n. De pNcclt'n 

van het ambacht Assem•dc worden in vijf ruhricken of mnhachtcn ingcschre\·cn. 

Die vijf rubrieken gcvcn ong!'twijfeld dt• lcrrilorial!' v!'rclcling van hct ambad1t 

Assenede weer en slaan kenneliJk in vcrband ml'l de indcling in $Chouthcctdomnwn. 

Die vijf rubrieken zijn de vol(iende : 

In mijns her Jan Vylcyns ambacht 

Robberechts ambacht ooc mijns hecrcn Jun Vylcyns 

W auterbrechls urnbocht 

In Vrocndijc 

Dnicuwc 

(49) RAG Wctachligc Kamer nr. 90 f" 20 v". 
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schrijvingen omvatten echter niet het gehele ambacht Assenede, maar 

enkel het woegst ontgonnen gedeelte want in 1360 duikt een vijfdP om

schrijving op : c:Dnieuwe>. Het landboek van Assenede maakt ons duide

lijk wat we onder het c:Nieuwe> moeten verstaan : de parochie Assenede 

bestaat uit twee delen nl. een gebied dat Wantersambacht genoemd wordt 

en een tweede gebied dat c:tNieuwe> heet ( 50
). \Vautersambacht omvat 

de stadskern \·an Assenede en de omliggende wijken zoals de Triest. 

c.tNieuwe> om,·at de wijken van Assenede die grenzen aan Ertvelde en 

Zelzate. alsmede een deel van Ertvelde en Zeizate zelf. <!Nieuwe> be

staat dus uit jonger gebied dan Wantersambacht dat uit oudere kultuur· 

gronden bestaat. 

\Ve menen dat de graaf in het begin van de dertiende eeuw vier 

schouten heeft aangesteld in het reeds bewoond gebied van het ambacht 

Assenede. Die vier schouten beschikten daarbij over een goed afgebakend 

ambtsgebied. In de tweede helft van de dertiende eeuw werd vermoedelijk 

een vijfde omschrijving in het leven geroepen voor de nieuw ontgonnen 

gebieden van Assenede. Ertvelde en Zeizate dat een passende naam kreeg 

nl. ctNieuwe>. Aan dit gebied werd echter geen erfelijke schout meer 

verbonden. 

HET VATGELD 

In het spijkerboek van 1334 komt driemaal een rubriek voor mel als 

hoofd : <Van Busers brieven dat men heet vaetghelt>. Dat valgeld treft 

men aan te Ertvelde, Assenede en Bassevelde. Üp het eerste gezicht is het 

wel wat bevreemdend dat het spijkerboek van Gent over d)users brieven> 

spreekt want de Brevia de Busere zijn een aparte instelling die volledig 

onafhankelijk geworden was van de Gentse spijker ( 51
). Om daarvoor een 

verklaring te vinden moeten we cle geografische verspreiding van die renten 

wat nader bekijken. 

!Je rcnteplirhtigcn in hel vatgeld rlicnclen voor elke drie gemet he

rente grond éé·n vat op Ie hrcngen. I )e waarde van één val was hepauld 

op 6 d. par. zodat de n·nl.c 2 rl. per gemet lwdrocg ( 52
). I let val is een 

oude inhoudsmaal voor granen. vooml voor haver ( cvenc), mout en 

( 50) RAG A•M·nr-d., nr. 1112. l.mullH,..k van 1r>'i7 .Jr,(JI. 

1'51) L. STOCKMAN. {Je llri••vcll Vllll ;\"ft,·r. AM nr. 20 ( I%1J) p. %-'17. 

h2) ARA RK nr. 4'3277 f" 48 r' : <En :\Msen",l,! •lid u~ vnr·tdwlt choscurws Jn<">ures 

pityr.nt un vut et ciHur.un vul vuult (, rl. >. 



gerst. Aan de oorsprong van hel valgeld ligt dus een graanrente, die echter 

niet meer in natura bepaald was. maar in een geldsom was omgezet ( 5 '
1
). 

De geldrenten van de Gentse spijker vinden we in 1187 vermeld in de 

rubriek «Ca pul ejus ex I lal tra» ( 54
). Die .:kleine brieven van Aalten 

centraliseerde de onlvangsl van alle cijnsen in de vier Ambachten, Zomer 

gem, Aalter en liijfte. Dil gebied valt volledig samen met het territorium 

van de Brevia de Busere of Brieven van Aalter ( 55
). Die vaststeil ing is 

reeds een eerste slap in de verklaring van het feil dat men in het Gentse 

spijkerboek spreekt van «Busers brieven». De geografische verspreiding van 

de percelen die met het valgeld belast zijn zal dit echter nog verduidelijken. 

DE GEOGRAFISCIIE VERSPREIDING VAN HET VATGELD 

De verspreiding van het valgeld in de ambachten Assenede en 

Boekhaute beperkt zich tot Ertvelde, Assenede, Bassevelde en enkele ge

isoleerde renten te Boekhoute. 

Te Ertvelde liggen de berente percelen hoofdzakelijk gegroepeerd rond 

de Gentweg, het Brielstraatje en de R.eyschootstraat ( 56
). Dit is dus in 

dezelfde omgeving als die we voor de evenrenten van de Brevia de Busere 

gevonden hebben ( 57
). 

( 53) Een dergelijke regeling was zeer voordelig voor de renteplichtigen daar de munt 

voortdurend devalueerde. Vergelijken we even de evolutie van de havt'f-, mout

en gerstprijs aan de hand van de vcrschillende brieven 'an Aalll'r : 

ovene mout gerst 

in 1187 val 8 .-l. 10 d . 8 d. 

in 1255 vat 16 d. l(j d. 31) d. 

in 1329 vat 28 d. 3-! d. 36 d. 

in 1398 val 7 s. 10 d. 8 :.. l d. - s. 5 d. 
in 1483 val 15 s. 7 d. ~3 s. 5 d. :!ó s. 

Alhoewel wc nid wPlen of het vnl~teld oor:<pronkt'liik !'en even-. mout- of l!<'rst

rente was. kunnen wc toch uit d!' bovcnslnnmlc tnlll'l nrleidt'n dnt het vntgdd 

in de tweede helft van elP lwnalft!P PPUW mud onl:;laan zijn daar dP rente 

op 6 d. per val werd bepaald. Die 6 d. wns de prijs van de lll'lrokkt•n graansoort 

op het ogenblik van de vercijnsing van de grond. Door extrapolalle van de bo,·en· 

stnnnde cijfers komen wc tussPn I ISO Pn l 187 lt•rpcht. 

(54) A. VERIIULST Pn J'vl. GIJSSELING. GI'Os /l,-;('f, p. t-Ei. 

(55) L. STOCKM/\N, lle H,-ievm van An/t .. ,·. i\t'-1 nr. 20 ( 1%9) p. 97'. 

(:i6) Te Ertvf'ldc inde de Gmlsc ~pijkN nog <cricrk~hclt> dnt lwzl'l wns op J><'fn'l!'n 

pulend nnn de Gentweg, 13ru~S<' hcNWt'~ en cl,, Lundschoolstrnnt. 

(:i7) L. STOCKM/\N, /Je /31'il'VI'II !'mi .-\u/11'1', ,-\f\1 nr. 20 (i%<>) p. 127'. 

130 



Te Assenede treffen we enkele renten aan in de wijken NiP-uwburg, 

\\'i! de en in de \V everstraaL Ook de evenrenten van Je Brieven van 

,\alter waren talrijk in de \ \' everstraal en te Nieuw burg. 

~let grootste deel van het valgeld werd echter geïnd te Bassevelde. 

\ 'ooral in de Venthoek en langsheen de Ventstraat en het aanpalend 

\Valputstraatje zijn de renten zeer talrijk. Ook langsheen de Gentweg in 

het grensgebied van Bassevelde en Boekhaute en op de wijk Hendeken 

komen er heel wat renten voor. De hofstede Kraaigem betaalt ') s. 6 d. 

vatgeld en in het westelijk deel van Bassevelde zijn er enkele percelen 

langsheen de Hoge \ 'urststraat belast met valgeld. Het overgroot gedeelte 

van het vatgeld werd opgebracht door gronden uit het oostelijk gedeelte 

van Bassevelde. Te Boekhou te zijn er enkele renten op percelen gelegen 

in de dorpskom en in het Hendeken. Het verspreidingsgebied van het vat

geld te Bassevelde is nagenoeg hetzelfde als dat van de evenrenten van 

de Brevia de Busere ( 58
). 

We kwamen lol hetzelfde besluit voor Assenede en Ertvelde zodat 

we de zin c:van Busers brieven dat men heet vaetghelt» mogen lezen als 

volgt : <het vatgeld gelegen binnen het gebied van de Brevia de Busere». 

Te meer omdat het ~rootste deel van het valgeld binnen de parochie 

Bassewlde lag waar de erfachlige ontvangers van de brieven van Aalter 

hun leenhof hadden. Hun erfgenamen hetaalden zelf trouwens twee be

langrijke sommen valgeld : een rente van 39 vat of 19 s. 6 d. en een 

rente van 10 Y2 val of 5 s. 3 d. 

BESLUlT 

Een groot gedeelte van de evenrenten in de ambachten Asst•ncde en 

Boekhaute ligqen op gronden die in de loop der eeuwen overstroomd zijn 

geraak!. Te Koudekerke verdwenen die herenle gronden reeels tijdens de 

~tormvloeden van 1376-1377. en te Assenede gel>t~urde dit in 1·188 ten· 

gevo/J,!e van de ov!~rslromingert lijrlt•ns cl(> oorlog legen Maxiroliliann van 

Oostenrijk. De ewnrenlcn te Assenctlt• lagen in een gebied waar rl'eds 

vó6r 1376-1 '377 talrijkc> rlijkPrl voorkwamen rlic als hcsc:hcrrning van het 

<JUdlanrl wcrd1~n aangclt·wl. I )p é'IHlVH lcrnt# inlcgenriN·l zijn gronden die 

('j8) L. STOCKM.'\N. lbtrlf'fn. 1'- I I 11 121. 11•·1 h opvHIIr·nrl rl11l o·r lrijrw IJo•o•n vulJ.!Picl 

htnrwn dr· ~rol•· llr·nrl"nl.lok \'ltn IIH••,.vr·lo[., lo- virul .. n 1>. I )11 Is normnnl wnnl 

du 11•·h1c!d i~ clr· owl't" kultuururonol VHn 1\rts:wv"lrlr•, ~orlat riJt •luk rt•Pds vull,.tltll 
rml.urmn•·n wn> op Iu· I ou•·nlrlik dut lwl vnluo·lrl uni ,[orul 
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op de zee werden veroverd, waarvan echter reeds een gedeelte vóór 1334 

moet verloren zijn gegaan. 

Het koegeld staal in verband mel de indeling van de ambachten 

Assenede en Boekhoule in schoutheetdommen. Die gebiedsindeling dateert 

van vóór de onlginningsbeweging uil het midden van de dertiende eeuw. 

Tengevolge van die ontginning werd in het ambacht een vijfde omschrijving 

in het leven geroepen dat het nieuw ontgonnen gebied omvatte <tNieuwe> 

genoemd. 

Het valgeld vindt men hoofdzakelijk terug in een gebied rond het 

leenhof van Bassevelde zodat men in verband met dit vatgeld ook wel 

van «Busers brieven> sprak. 

De studie van de grafelijke spijkerrenten is dus belangrijk voor de 

historische geografie en de landname en ook voor de verdeling van de 

ambachten Assenede en Boekhoute in schoutheetdommen. Een dieper

gaande studie van de volledige Gentse spijker zal ongetwijfeld belangrijke 

resultaten kunnen opleveren. We hopen dit aangetoond te hebben met 

onze bijdrage over de renten in de ambachten Assenede en Boekhoute 

Luk STOCKl'viAN 
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DE TEMPELRIDDERS 

EN HUN HOF TE GENT 

ZEGER 11. KASTELEIN VAN GENT 

ln 1119 werd er in Jerusalem door een handvol westerse ridders een 

bijzondere godsdienstige orde gesticht waarvan de leden mettertijd het 

best bekend stonden als <milites> of dratres T empli>, T emplarii of Tem

peliers. Oe jonge riddercongregatie had zich tot doel gesteld in het 

H. Land de vrome bedevaarders te beschermen. Maar in 1128. toen het 

Concilie van Troyes. het bestaan van de orde had geconfirmeerd. werden 

de T emplarii, die een half profaan half religieus leven leidden, ook militair 

ingezet tegen alle vijanden van de roomse religie niet alleen in de Ürient 

maar ook, waar het gelegen kwam, in het avondland. 

De ridders-monniken leefden aanvankelijk naar de regel van de H. 
Augustinus, later naar eigen regel, statuten en inzichtPn. De T emplarii 

die mettertijd servienten, kapelanen en gpaffilieerden in hun gemeenschap 

hadden opgenomen droegen allen hetzelfde kleed, de ridders echter een 

witte, de servienten en kapelanen een zwarte of bruinachtige mantel. l\1aar 

allen droegen, duidelijk zichtbaar, het rode kmis op hun overkleed. 

De fratres, gehouden tol gehoorzaamheid. zuiverheid en inzonderheid 

tot armoede ( 1 ), waren uiteraard afhankelijk van giften en schenkingen. 

die hun echter overvloedig toevielen. Ze genoten van de paus en wereldse 

vnrstcn voorrechten en immuniteiten, verwierven groot aanzien, werden, 

hoe paradoxaal ook. domeinheren, ambassadeurs, reders. handelaars. 

bankiers, houwers van kerken en vestingen. 

llun grootse ()rganisalie rir~p zo in het oosten als in het westen tempcl

provincies gelei(! rlnor tempelpwcPpton•n of rnagistri in het leven die een-

(I ) <rnilltr,a Tempil .f,.r,Holirnilnnl .. . nhn,.~nnlt•s ~""ulnrin ,j"~IJPrln ct proprlu rclln

<JIINIIPU. Bul vnn pnus Cclcsllrnu vnn 1114. Mnrqul' rl't\lhnn. cnrtulnlm Rf.nt'-rnl 

,J,, I'Ordm tlu T<·mplr•. Pnrls J1J1 1. p. 3H I. 
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!raai alle tempelkemen of <haillies> en tempelhoven beheerden. (2). De 

hoofdzetel van de tempel bleef echter Jerusalem in het 1-1. Land waar het 

voornaamste strijdtoneel was van de Tempeliers Ierwijl het westen speciaal 

werd gebmikt als operatieveld voor het reeruleren van broeders en de 

uitbouw van het tem pel patrimonium. ( 3 ). 

Reeds in 1127-28 waren de Templarii actief in het oude graafschap 

Vlaanderen waar ze eerst van graaf Willem Clito en nog geen jaar later 

van graaf Diederik van de Elzas giften onder de vorm van rechten mochten 

in ontvangst nemen. ( 4 }. 

Het duurde niet lang of. verspreid in de casselrijen van het graafschap. 

ontstonden lempelcellen die uitgroeiden tol tempelkemc'n waar de giften 

werden gecentraliseerd of opgeborgen of van waar uit ook bepaalde 

domeinen werden beheerd of uitgebaat. Zo ontstonden de Vlaamse tempel

hoven van St.-Omer. Douai. Cohrieux. St. Leger, Eke. Caster. de hoven 

nabij Ldle en Brugge. van Slijpe, leper. Ruisselede, Gent e.a. Elk tempelhof 

van enige betekenis werd geleid door een magister, ook soms preceptor 

genoemd. ( 5 ). Al deze preceptores minores stonden onder het gezag van 

de preceptor of «magister in Flan drie> ( 6 ) die op zijn beurt afhankelijk was 

van de preceptor in F rancia. ( 7 }. 

liET ONTSTAAN VAN l-IET TEMPEU !OF 

VAN GENT 

Is er heel wat hekend over de tempelhovm van leper en Slijpe. over 

het Gentse tempelhof las! men nog lamelijk diep in het duister. Authen

tieke rechtstreekse bronnen zijn zo goed als niel lwstaande. \Ve vonden 

slechts (lrie oorkonden, l.vve<' van 1200 en een van 1202 in het Rijksarchief 

(2) DP TPmpPI had voor opdracht nnlmoczpn Pn gifLPn in lP znmPlrn. 11ul vnn paus 
lnnocenlius IV. A. I )IEGERICK. /nvpntoiro ono/)'tiqup C't .,{u·onologiqlf<' des ar

chives de la ui/Ie d'Ypr<•s. Bruges 1853, I. tlï-68. Zi<' \'t'rdPr : Jl.lnrquis d',\lhon. 
Cartulaire général de l'onln• du temp(, •. Pnris 1913; \\'. F. \VILCI\E. GPscilichh• 

des Tcmpeffwm•nonlens. L<>ipzig. 1826 : J. PIQUET. Lc5 Tomp/i<'rs Pnris. 1 Q3Q. 

(3) J. JI.11CHELET. Pron•s rf..s T!'mp/iers. f'nris 1841-51. I. 38. 

( -1) D'AI.BON. oe. n" VIl. p. 5 : .1. Ti\RDIF. ]1. IonnmPnis hi5loriqur>. C'nrton tlt'> rots. 
Pnris. 1866. n" .JO I. p. 223. 

(5) R.A. JI.10NS. Cnrtulnir<' d(' In commnndPri<' du T<'mpll'. <'n Flnndrl'. n" r.-1. rol. 
36 : A.R. 1\russd. Cartulnir<' 21. p. 255-258. 

( ó) ib. fol. ïv-36. 

(7) P. ROGGJ IÉ. Oste do St. Om<'r. 
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Ridder T mpcli<'r. 

le Mons. waar h t cartularium van d Vlaams Temp I b ru L. ( 8 ) . V rd r 
nog n oorkond van 12 in hel Alg m<'cn RiJksarchi f t Bru , el. ( o). 
Enkel geg vens brlr ff nd de · nl e I lospilaalrtdd r n onre ht Lre k. 

(S) lU\. Mon . ort. (Yl . f"f. J<j. J(j. ll) , 

(r) A .R. Bru• l. ' arlularlum von hr•l I,Jadom Tou rmil (op rlr rul! l!t'Lilt' ld : R\· glslrum 
)Urlum •plt copnlt!A Tomnrr·n la, 111 . fol. 12 1. 
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de Gentse Tempel ontdekten we in de Archives Nationales te Parijs (1°). 
in de Departementale archieven te Rijsel ( 11

). in het Rijksarchief te 

Kortrijk ( 12
). in de Jaerregislers van de Keure in het stadsarchief te Gent 

en in een paar stukken in het Rijksarchief te Gent. waar enkele documenten 

zijn zoek geraakt. ( 13
). 

Maar laten we met de gegevens waarover we beschikken ook mede

delen wat over de Gentse Tempel te verhalen is. en laat ons de vraag 

opwerpen wanneer vestigden de broeders zich te Gent en wie was of 

waren de stichters 7 

Volgens J Gramaye werd het Tempelhof gesticht vóór 1 \80, volgens 

E. De Moreau en J J. Steyaert in 1171. volgens L. A. W arnkoenig van 

1180 af. (14
). Gramaye, Steyaerl en de Moreau leveren echter geen 

bewijzen en Warnkoenig steunt zijn bewering op Gramaye en C. L. Die

ricx. Deze laatste noleerde dat de broeders reeds vermeld werden in 1 171 

en verwijst voor zijn stelling naar een oorkonde van graaf Filips van de 

Elzas waarin wel sprake is van Tempeliers. waarschijnlijk \'an Slijpe. maar 

niet van die van Gent. ( 15
). i'1et al deze auteurs schieten we niet op. 

In een akte van 13 september 1 128 uilgaande van graaf Diederik 

van de Elzas is er sprake van «Gunemerus castelianus de Ghanto, die te 

Cassel aan de Tempel afstand doet van de rechten van relieve op zijn 

lenen. Waar deze werden gehouden wordt echter niet meegedeeld. (1 6
). 

Interessanter dan Gunemerus of W enemar 11 van Gent is echter 

Sigerus, eveneens maar later kastelein van Gent. 

( 10) Paris. Archiv es N nlionales. l\1M 30 t>n l\1]\ I 31. f)pze gege\'ens betreffen de kapel 

van Gent, Zaarnslag en Aksel. 

(11) Lille. Arch. Depnrt. B. 1339/18.9 h 2. 

( 12) R.A. Kortrijk. 2de reeks n° '191. LePn en rPntPboek \'nn dP ridder;; \'an 1'\alta. o\'cr

gcbracht van het IV\. !1ruggc. 

( 13) V. VAN DER 11/\EGIIEN. lnrmllaire des archi11es de In villle cle Cand. Gnnd 

1896. p. 223. 

(I IJ) .I.B. GRAM A YE. Primiliac Anliquilnlwn Gnndensium. t\nlwNpcn. 1611 p. 66-6:' ; 

E. DE MOREAU. 1/isloire de /'ég/iS11 (•n Be/(lique. Tomc cornplérnentalrt', I. 
tcxtc, p. 478; .I.J. STEYAERT. Vol/(ldige l>esclrrijr>ing l'nn Gent rnz. Gent. 

1857. sde aflevering p. 254 ; L. \V1\RNKOENIG. - A.GHEDOLF Hïslflirt' 

cuns/ilulionel/e adminislrnlive de la v;/le de Gand el de la t'lrntpl/enio du Vieux

Bourg. etc. Bruxelles 1846. p. 37. 

( 15) C.L. DIERICX, Mémoire . .;; sw• la v;/lc de Cand. Gand 1815. t 11. -J<)-l ; \'on ,/,•n 
derden Placcal'/-Roeck van Vlaanderen enz. Gl,endt. 1685. I. 3f'. 

( 1 (j) Paris. Arch. Nat. K 22. nu 53 ori(!int'cl. De GurwmNUS \'on \\'i<' hkr ;;prah· Is 

was \V Pnernnr 11, kastPlein \'On Genl rlif' nis dusdani~ oorkond<'n ll'stf'Nt.lt• nm 

I 122 tot 1135 met cl'n ondf'rhreklng In 112:'. 'vV. T\1.01\ll\L\ERT. L•'S clrtltel'lins 

de Flanrh. Gnnrl. 1915. p. 46. 
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ZEGER 11 VAN GENT 

Deze Zeger II was de zoon van Steppo van Viggezele, (1 7
) ook 

genaamd Steppo Van Artevelde. heer van Bornem en voogd van 

T emse, ( 18
) en van Alicia. dochter van Zeger I, kastelein van Gent. ( 19

). 

Zeger U trad in het huwelijk met Petronella, dochter van Ragerus I. 
kastelein van Kortrijk en later ook van Gent. ( 20

). Naar E. W arlop be

weert had dit huwelijk plaats omstreeks 1187 en de historicus laat het 

voorkomen alsof dit huwelijk in betrekking stond met het feit dat Zeger 1I 

kastelein van Gent werd. { 21
). Twee teksten. ofschoon ongedateerd, weer

leggen echter deze stelling. In een oorkonde uitgaande van paus Alexan

der lil ( 22
) wordt Zeger ll als getrouwd met Petronelia van Kortrijk aan

gegeven. Nu is bekend dat paus Alexander lil overleed op 30.8. 1181. (23
). 

In een ander ongedateerd stuk waarin sprake is van een overeenkomst 

tussen Zeger 1I en Ulrik. abt van Villers in Brabant wordt dit huwelijk 

eveneens vermeld. ( 24
). Het einde van het akkoord bewijst dat de over

eenkomst gepasseerd was ten tijde van het beleid van .:Henricus venera

bilis abbas Clarenvallis>. Nu was Henri de Clairvaux abt van 1176 tot 

1 t 79. ( 25
). 

( 17) J. VAN ES. Enkele kritische opmerkingen bij Blommaert' s gcncologie der Gentse 
burggraven. in d lande/ingen der ,\faalsclwppij voor Geschiedenis en Oudfu:id

kunde te Gent>. Nieuwe reeks. Deel VIl. Gent 1953. p. 65-66-67 : E. \VARLOP. 
Ue Vlaamse adel voor 1300. llandzamc 1968. Deel I. p. 266. 

( 18) J. VAN ES. oe. 66. 

(19) E. WARLOP. oe. I. 264-265-266-267. 

(20) E. DE MOREAU. Clwrlcs du X/Ie stècfe de l'ahhnye d,. Villers er1 Brah.mt. 

Louvain. 1905. p. 38. Rogerus l was reeds kastelein van Kortrijk in 11·12. RA. 
Mons. Cartulairc de la Commanckric du Tempi~ en Flandre n° 64 p. 35-3ó ; 

H. COPPIETERS-STOCIIOVE. RcoPstes de 1'/,i/;ppe d'Alsare. comte de Flondr". 

Ann. Soc. !list. Cand. VIl. (1906) p. 34. 

(21) wmstr,.cb 1187 wr>rd de zaak rl"rinilid g<:>rP.Il"lrl. Zcgcr 11 lrnrl in het huweliJk ml'l 
Pctronr•lla, rlochtcr van Rouier I van Kortrijk. en werd hurRRrnnr vnn Gent). E. 
WARLOP oe I. 267. 

(22) E. DE MOREAU. oe. 38. 

(23) llnm KüiiNER. f."xlcnn dr•.• l'äp . .tr•. Fmnk/url am Maln. 1%0. p. 67. 

(24) fJ. SAMMARTIIANI. Gal/la r:Ttrl.<llrmn norm. Pnri.•lus 1725. lom. 111. inslrumen· 
tn. p. 132-133-1 )4. In rl••zr. onrknrule is rr ~prakr· vnn zonPn en ,Jnrhlc•rs vnn 
Z<'IICT 11. 

(2'})E DE MOREAU. oe. 37-31'1. 
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Er is nog een derde oorkonde die de stelling van de I leer Warlop 

weerlegt. Ze is van 1190 ( 26
) en vermeldt eveneens Zegers huwelijk met 

Petroneli a. ( 27
). l"v1aar er is meer. Drie zonen ( 28

) van /:eg er 11 onder

schreven deze akte. Vermits ze gemachtigd werden te lesteren moesten 

ze als meerelerjarigen zijn beschouwd geworden. Zegers huwelijk zou dus 

minstens met enkele jaren vroeger in de lijd gesitueerd worden. ( 29
). 

Tenslotte krijgen we de sleutel op het hele vraagstuk. In een te Gent 

geacteerde oorkonde uitgaande van graaf Filips van de Elzas en van 1163 

slaat «quocl Steppo de Vegenzele el fïf i i ejus Seiht-rus cum uxore sua et 

Balduinus el Gervasius gener ejus». ( 30
). En alles wordt cluiclehjker. 

Zeger 11 was al getrouwd in 1163, minstens 24 jaar vroeger dan E. Warlop 

ons wil doen geloven. l"v'leteen vt-rvalt ook de door deze historicus Yoor

gehouden kasteleinscombinatie van omstreeks 1187. ( 31
). 

Uit zijn echt met Petronelia van Kortrijk sproten talrijke kinderen. 

acht zonen : Zeger lil, Daneel, Egidius. Armtlf. Diederik, Walter. Steppo 

en BPrnard ( 32
) en twee dochters Beatrix, die waarschijnlijk non en 

(26) In de Archives du Nord te Lille wordt dil stuk g<'dat<'Prd 11 ;ll. D<'ZP aclt•

ring is fout. In deze akte noemt Zpw•r ]] zich <Cast .. llanus de Gandavm. z<'!!Pr 

werd echter eerst in I I 89 kastdein van GPnl. \ 'oorcli<'n testP<>rt hij all<' akten ondN 

de benaming van SigNus de Gandavo of SigNus de Cant. \ · an 1151 af ,,·as 

trouwens Ragerus I. die reeds in I I .J2 vPrmcld staat als kustPlein van Kortrijk. 

ook kastelein van Gent. Dit was nog hPt geval in 1153. 1156. 116;, 1171, 

1175, I 180 en 1187. In 1180 en 1187 testeren ze zelf, samen eenz<'lfde akte. 

Ragerus als cast<'llanus Gandensis. ZPgN als SigPrus dP Cant. Deze gegevt'ns 

spr<'ken voor zichz<'lf. A. DU CI-IESNE. l/isloire renéologiqul! rlP' maisons de 

Guines, d'Ardres, de Gand el de Caucy. Pnris 1631. PrPuves. IO.J-105-107-198-

203-229-458-459 : Lil!<'. Archives du Non!. 27 11 61. fol 57v-58. R.:\. rlom 

Cart. 64. fol. 3ri : 11. COPPJETERS-STOCI-10\'E oe. so. 
(27) A. OU CI-IESNE. oe. Prcuvcs. p. 459. 

(28) n.l. Z<'gPr 111. Dancel Pn Egidius. Er is in d(' a kt<' ook sprnkc vnn <'<'n vierde zoon. 

Arnulf. 

(29) Zf'JlNS moeder wag een eers[t' moa] ~Phuwd met I-lu go d(' fnrkers die voor 1154 

was ovNleden. E. DE MARNEFFE. Cnrlulair<' d'i\ffll~em. in <l'\nalertes rour 

sc>rvir à l'hisloire eeclésiasliqtw rle la fl.,/qiquo. ~ 11 section st'rit' dt-s rartulaifC's. 

fase 1-7. Louvain 1901. p. 100-101-147. St<'ppo vnn \'igg<'Zt'le had mimtens vlt•r 

kinderC'n, vPrmoNh·lijk van i\licia nl. ZPgN 11. Rnlduinus. Bn,;iltug t•n epn dot'htN 

gehuwd met f'<'n man g<'noPmd GN\'Oslus. E. \V i\RLOP. oe. 11 (I) 87 · E. DE 

MARNEFFE. oe. 177. 

(30) E. DE MARNEFFE. oe. t77. 

(31) E. WARLOP. oe. 267. 

(32) i\. DU CHESNE. oe. 459-418: E. DE l'li\RNEPPE. or. 28<l-2!J031l2·3t13-'l22-

523. V. FRIS gc<'ft nog <'f'n zoon non nl. \ViiiPm. wol h11 Pdlh'r nit'l ht'wljst. V. 

fRIS. I3iagrapflÎo Nntionn/l'. lîruxPIIPs I <J 1·1-1 !J20. t. :\XII p. ·l'l<J. Zit' nok .\ 

Du Chcsn<'. oe. 486. 
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Petronelia die de eerste nbclis zou worden van de abdij van Vorst bij 

Brussel. ( 33
). 

Zeger I! was een rijk en invloedrijk man, «qlll m Flandiia magnam 

parentelam, hom in es que multos et divitias habebat». ( 3 '
1
). I-lij leef de in 

de bewogen entourage van de Vlaamse graven Filips van de Elzas, Bou

dewijn \'lil en Boudewijn IX en wist zich op le werken tot een voornaam 

ambtenaar. 

Voor het eerst is er van Zeger in de bronnen sprake in 1163. Het 

betreft een oorkonde uitgaande van graaf Filips van de Elzas met betrek

king tot de abdij van Affligem. ( 35
). Het jaar nadien wordt hij met zijn 

vader en zijn broer Boudewijn vermeld in een oorkonde die van zijn vader 

uitging en een schenking betrof van inkomsten in I-lerzele en Transblide 

ten voordele van de Sint-Pietersabdij te Gent. ( JG). In 1166 testeert hij 

met zijn broer Boudewijn een akte van zijn vader betreffende alweer de 

Sint-Pietersabdij en Balduinus. vilheus van zijn vader in T emse. ( 37
). 

In 1174 onderschrijft Zeger bij name Zeger van Gent een akte uit

gaande van graaf Filips die de poorters van Aalst confirmeert in de 

\'Tijheden hun verleend door Diecicrik van Aalst en een schenkingsoorkond~ 
van Zeger van l\lunte hetreffencle 2 hunrtPrs land van zijn allodium te 

Ufflar. ( 38
). 

(33J E. DE MARNEFFE. oe. 289 : A. OU CI-IESNE. oe. -186-487. Zegers zoon 

Bcrnard werd proost van de collegiale kerk van llarelbeke. A. DU CIIESNE. oe. 

486: E. WARLOP. oe. 11 (1). 87. Petronelia wt•rd abdis in 1139. A. DU 
CHESNE. oe. 516. 

( 34! GISLEBERT. Chronicon //anoniense. p. 266 : A. DU CI-IESNE. oe. 460-·tó t. 

(35) E. IJE MAR!"\EFFE. oe. 177. 

(Yi) A. FAYEN. Liber Traditionum Sancti fl<•lri Hlnndinic•nsis, in Cartulnir<' de Iu \'iiiP 

de Cand. 2e SPrie ehartes Pt documPnh. t. I. Cand. 1'l0ó. p. 175. Z<'gPr hN
nieuwdP dr·ze sehc·nking In 1172. ib. 1 <)I. liNze lP in de cassclnJ van Kortrijk en 

Transbilde in de cass<'lrij van Ax<'l. ih. I INz<'le ln11 echlPr nld in d<' casse-I rij vnn 

Kortrijk. Wordt hier lfc·N·euw lwdocld "I 

('57} A FA YEN. oe. 17'J-JAI. In J 172 onlvlnu zl'(IN 11 "" "'''' van Je niCU\\'P villicu~ 
of m"i"r l•· T<'msc· c•n Wils lr•slis von ,J,.z,. oorkon<l<'. ib. l'J2. In 1171 tnsl<'rrl <'<'n 

Z··u•·r. zoon Vfln Stt•ppo vun c;,.nl. lWl'<' nklt•n ullunflncl<' VUil ~o~rnof 1-'ilips. r:f'n 

oorkond" Is t·c·n Jchc·nbnll vun cl,. urnnf vru1 'i V2 bundrrs land <npurl Gnnd luxln 

'fJlho von cJ,. Slnl Bnnf•nhcliJ, In de· lwr·<·<l<' vNl<'cnl cfcu,Jfd" 11rnnf non <l<·z<'lf,(., 

nhdij p1U>nf1<•vriJh•·id lt· l~urwlrnondc (voor m<'l wijn w·LHicn :<chf'r~<·n) zonls d,, 
( ~<·nl•·nllllr~ tl11 prlvilc·uc· Jl"nol••n. C'. SER I~ UI~E. C'nrtuloir<' cl.- Sninl Bnvon "" 

Gnncl. p. 'ió-'i7. llrt I• rnou<'liJk clni ,(,.zf' Slurru~ fillu• Slc·pnnls "" Gnnrl rl<'z<'lfd" 

I• 11l• clr• Sii!NU• zoon vrm Stt•pJ"' vnn Villll"z"l" of Vnn .\rlf'\'f'l<l<· ol Z<'llN 11. 
r Jit Is ('('(J v<·rrncwdPn 7onrl .. r Tnt•t•r. 

('Y'!) FA YEN. oe. 1'11 : A I >U tiii·~<.;NE. nr. 22A. 



Met de naam van Sigerus de Cant of Sigcrus Gandavensis of Gan

densi testeert hij nog andere oorkonden en stukken in 1177, ( 39
) 1180, ( 40

) 

1181, ( 41
) 1182, ( 42

) 1183, ( 4
'
1

) 1186, ( 44
) 1187, (H) 1188, ( 48

) en 

( 39) Akte waarin graaf Filips verklaart dat Will<>m. zoon van Hendrik de Lewe zijn 

lenen in Lombeek en Shythem verzaakt ten voordele van de abdij van Ninove. H. 

COPPIETERS-STOCKI lOVE. oe. 71. 

( 40) Een viertal akten. Een waarin graaf Pilips verklaart dat hij beshst heeft dat de 

abdij van Sint Pieters te Gent niet vcrplicht is tolrecht Ie betalen aan Geraard 

van Rode. A VAN LOKEREN. Charles et doeurnenis de l'abbaye de Saint 

Pierre au mont Blandin à Gand. Gand. 1868 torn. I, p. 185. Een tweede van 

omstreeks 1180 waarin graaf Filips de kerk van Mesen bedenkt met een gift van 

10 p. Sint Kwinteosmunt te Ot'men op de wisst'l van Saint Quenlin. J-1. COP

PIETERS-STOCIIOVE. oe. 89. Et'n derde van ongeveer 1180 waarin de graaf 

een rente van 15 p. toegestaan door Geraard van Mesen aan de kt'rk van Mesen 

confirmeert. ib. 89. Tenslotte een akte betreffende het haringtiend opgeëist door 

de Sint Bertinusahdij. D. 1-laigneré. Les chartres de Saint-&rlin. 137. 

( 41) Een oorkonde waarin graaf Filips land van zijn allodium in Eine afstaat aan de 

abdij van Eename. H. COPPIETERS-STOCI-IOVE. oe. o2. 

( 42) Een akte waarin de graaf bekend maakt dat WaltN van Ledeberg. dielus 1-lawt'l. 

bepaalde inkomsten. onrechtmatig toegeëigend. verzaakt ten voordele van dt' abdij 

van Ninove. I-lij erkent ook dat de abdij bepaalde rechten heeft te Ledeberg en 

te ParneL ib. 94. 

( 43) Vier akten. Een waarin !!raaf Filips d<' kNk van Sint-Donaas te Brugge bekrachtigt 

in al haar goederen en privileges en daarhij verklaart dat de proost van de kerk. 

zijn kanselier is, zijn algemeen ontvanger, de magister van zijn notarii, kapelanen 

en hofklerken. ib. 104. Een andere waarin dezelfde gra.'lf dt' kNk van \Vutten 

bevestigt in al haar bezit. ze nieuwe goederen schenkt en ze onh·oogt tegenovt'r 

de Keure van Bourbourg. ib. 105. Een derde waarin de graaf d!'zclfde kerk onder 

zijn bescherming neemt en ze machtigt hurgPrlijk t'n crimint'el justitierecht uit te 

oefenen. ib. 105. Tenslotlt' PPn akte van omstrf'eks 1183 waarin de !!raaf. met 

toestemming van betrokkenen. bepaalde heden. die als sen·i wt'rden beschouwd. 

maar voorwenden vrij te zijn, afstaat aan de Sint BaafsahdiJ te Gent. C. SERRURE. 

Cartulaire de Saint Bavon à Gund. Gand 1825. p. 65. 

( 44 j Een oorkonde waarin graaf Filips Nkt'nt dat hij volgens de pri,·ilegps van dP Gentse 

Sint Pietersabdij geen rechten hedt op de lit'dPn of op lwl got'd \'Uil vret'mdelingen 

die zich vestigen op het territorium van geno<'mde abdij. /\. V:\N LOKEREN. oe. 

193. En nog een nkle waarin de graaf cl<' ahdij \'lln E<>nnme sch,,nkt 50 ll<'ffit'h'n 

land vun de moer geleg!'n hij deze nhdij vnn Loos. I-1. COPPIETERS-STOCHOVE. 

oe. 112. 

( -15) Een akte waarin !!TURf Filips he kt' nel mnakt dat RogNUS, ka~tt'lein \'Uil Gent en 

zijn echtgenote. al wat ze beziltt'n te St'vcren scht•nken uun de proostdij nm 

Papinglo, met lust aldaar een altnar op te richtt'n. C. SERRURE. oc. 66 Een 

andere oorkonde waardoor de graaf Poperingt' markt en nnd<'re prlvilel!es 

verleent. L.A. W t\RNKöNIG. Flandrisclw Stoots- wui 1-?.eclltsrwschicllt•' l>ls =um 

jahr 1.'305. 11. Band lle, Abteilung Tlihingt'n. 1837. p. IC6. 

( 46) Een akte waarin de graaf verkluart dnt het monasterium vnn Sint Andrt•ns htl 

Brugge aan de abdij van t\ffli!!<'m t'cn hoeve In Oosthnrg lweft nfgt'stnnn. E. OE 

MARNEFFE. oe. 274. 
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1189 ('"). Noteren wij nog dat Zeger in 1180 met Raze van Gavere, 

Olivier de l' lach !ins e.a. als scheidsrechter werd aangeduid in een conflict 

tussen de Sint-Pielersabdij te Gent en Geraard van Rode. ('' 8
). 

Na 7 april 1189 maar nog hetzelfde jaar is Zeger ll in opvolging van 

zijn schoonvader kastelein van Gent geworden. (49
). Door het bekleden 

van dit ambt genoot hij bepaalde prerogatieven. rechten en bevoegdheden 

waarvan sommigen van rechterlijke en militaire aard waren. ( 50
). Toen op 

de slmduren van de oude burcht te Gent een nieuw gravensteen was 

gebouwd ontnam de graaf de Gentse kastelein de «custodiam castri Gan

da\·ensis> wat hem in vol conflict bracht met Zeger ll die beweerde dat 

de <castelllaria sua esse>. Het geschil werd echter bijgelegd doordat de 

graaf <in recompensionem> zijn arrogante castelianus «centum libratos 

terrae> toekende. ( 51
). 

l'1et naam van Sigerus. castelianus de Gant. de Gandavo. Ganda

vensis of Gandensi ( 52
) onderschreef Zeger als getuige allerlei oorkonden 

van 1189 tot 1200. ( s:;). De akten gingen meestal uit van de graven van 

(47) Drie akten. Een waarin graaf Filips een einde stelt aan de contraverse en het 

proces tussen de Gentse Sint-Pietersabdij en Willem van Avelgem betreffende 

een wastina c.a. land te Avelgem. A VAN LOKEREN. oe. 198. Een tweede 

van april 1189 waarin de graaf de wastina in Coudebroch schenkt aan de Sint 

Baafsabdij te Gent. C. SERRURE. oe. 67. Tenslotte nog Pen oorkonde van voor 

1189 betreffende het geschil tussen de Sint 13ertinusabdtj en de parochtanen van 

Kales, Pctcmesse, Nieu'l\poort en Greveltngcn, A. LJE ClfESNE. oe. •158. 

(48) A. VAN LOKEREN. oe. 185. 

(49) lb. 198 ; A. D'J-lERBOMEZ. /lisloire des efwtclains de Tournai de la maison Je 
Mortayne. Tournat 1895. t. 11. p. 18; E. WARLOP. oe. I. 265. De eerste akte 
die ht) testeerde als castelianus hr:trof Evcrarrl Radou. kastelein van Tournol di<' 

de monniken van fiohéri<•s vrij transit toestaal voor alles wat de ohdtJ betreft. A. 
f)'f IERBOMEZ. oe. 18. 

(50) Zt,, over deze r"chtcn en bcvocgdhcd<'n vnn de Gentse kastelein : W. BLOM

MAERT. Le.• clwtclatn$ de Planrlrc. oe. p. 54 en vwl. 
(51} Recueil des ht.torh!OJ de Gnules el rlc Iu Frrmcc. t. XVIII. Porls. 11:!79. p. 409 ; 

A f JU Cl lES NE. oe. 4(JfJ. 

(52) Ch. I JUVIVIER. Act"s •·I rl"cumenls onr·/Pm lnlr>re.mml /u Tl.·lrJi<fiiO. C.R.J I. 
nouVI~IIe s(•rle. UnJXellcs 1903. p. 24'J-3ó'J : W. PREVENIER. nc oorkond('ll Jf'r 

amm•n rHm VlaanrlPr••n ( 11'JI-onnvun~ 120(j) 11. Ullunvc. Bru~sel. 19M. p. 113·115. 

(53) CJ.. IJUVIVJER. oe. 271. 9 Jnnuurl 1200. 
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Vlaanderen of van gravin :[\ lachilde, ( 54
) of van Zeg er zelf en betroffen 

o.m. schenkingen, bevestiging van giften, ruilhandelingen, vrijstellingen. 

betwistingen. oplossingen van geschillen, voorrechten en dies meer. In deze 

stukken werden betrokken bepaalde abdijen als deze van Sinl-Pieters en 

Sint-Baafs te Genl, ( 55
) Ter Duinen, ( 56

) Nonnenbossche, ( 57
). Dron

gen, ( 58
) Ninove, ( 59

) Vicogne, ( 60
) Marchiennes, ( 61

) Saint

Amand, ( 62
) Clairmarais, ( 63

) Sainl-Berlin, ( 64
) Bohéries, ( 67

) Villers 

in Brabant. ( 66
) Affligem, ( 67

) Bodelo. ( 68
) de kerken van Kamerijk, ( 119

) 

Harelbeke. (1°) Sin te Veer ie te Gent en Sint-Donaas te Brugge, ( 11
) 

0. L. Vrouw te Erlvelde evenals de kerk van het hospitaal te Ertvelde, (1 2
) 

0. L. V. kerk van Loos bij Lil Ie, ( 73
) het Benediktijner vrouwenklooster 

(54) R.A l\1ons. Cart. u4 fol. -17-4t1: Ch. DUVIVIER. oe. 160-163 De alt,·n be
troffen sommige invloedrijke heren als de Engelse koningen Richard Leeuw<'nhart 
en Jan zonder Land, llendrik. hertog van Neder-Lotharingen, Hendrik, graaf van 
Namen, Gerard de Saint-Auhin, Sibille de \Vavrin. Geraard van Reninge, Boude
wijn van BPI!e. I lugo van Steenland. RogPCus, kastelPin \an Kortrijk, \Villcm \'an 
Zomergem, heer van Woeslijne. Dancel van Drong!'n. Bealrix. vrouw" van Nevele. 
Robcrtus Brunc. [gidius van Ooigem, EvNard Radou. kastd<•in van l'ournai. 
Willem, voogd van Arras. B<·tune en. D<'ndermondc. \\'. PRE\'CNIER. oe. Il 
189, 262-107-160-206-274-34-172-173-210: Ch. DU\'1\ïER. oe. 163-176-234-265 

-160-296 : A DU CHESNE. oe. 464 : A. FA YEN. oe. 205 : Recueil des lüst. 
oe. XVII. 47 : A D'I IERBOJ\1EZ. oe. 18. 

(55) W. PREVENIER. oe. 11. 115-210-243-274 : A. VAN LOKEREN. oe. I. 207 : 

A DU CHESNE. oe. -166 : C. SERRURE. oe. 70-78. 

(56) A. VAN LOKEREN. oe. 203: \\'. PRE\'ENIER. oe. 119-115. 

(57) W. PREVENIER. oe. 11. 182-189. 

(58) ib. 142. 

(59) ib. 113-271. 

(60) Ch. DUVIVIER. oe. lóO. In hd Diocees .\rras. 
( 61) ib. I 63, In het diocees Arras. 
(62) ib. 234 : W. PREVENIER. oe. 11. 172. 

(63) W. PREVENIER. oe. 11. 278-275-160: A. DU CIIESI\E. oe. -ltl4. 

(64) ib. 202. 

(65) A !)'J-!ERBOJ\'IEZ. oe. 18. 

(66) D. SAJ\'IMARTIIANI. oe. 132. 

(67) A DE l\'IARNEFfE. oe. 312. 

(68) \V. PREVENIER. oe. Il. 302. 

(69) ib. 214. 

(70) ib. 206; 11. COI'PIETERS-STOCIIO\'E. Ol'. 131. 

(71) W. PREVENIER. oe. 11. 225-226 ; Joseph dl' Sninl-Genois. ,\funurm·n/s lllll'll'IIS. 

Lillc. 1782. t. IJ p. CCCC/XXXIII. 
(72) ib. 
(73) A. DU CIIESNE. oe. 459. 
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te Vorst bij BrusseL ('·') de priorij van 1\.oefoorde en Ter Kluizen. (1~) 

de kapittels van Soignies ( 16
) en Sainl-Ümer ( 11

} en de proostdij van 

Papinglo. ( 78
). 

Verder onderschreef hij nog oorkonden betreffende verdragen lussen 

graaf en \Teemde vorsten of de bekrachtiging ervan. e~) vaststelling van 

toltarieven, ( 80
) bekrachtiging van grafelijke uitspraken. ( 81

) van keuren 

of rechten. ( 82
). 

Ten tijde van graaf Boudewijn IX en de spannmg tussen de Engelse 

en de Franse koning raakte Zeger politiek geëngageerd en trad tot de 

Engelse partij in Vlaanderen toe. ( 83
). Als dusdanig onderschreef hij de 

,·erdragen tussen de Vlaamse graaf en de Engelse koning Richard 

Leeuwenhart ,·an 1197, en de Engelse koning Jan zonder Land van 

1199. ( 84
). 

Tussen 1176 en 1179 staat Zeg er Il in de bronnen vermeld als 

<nobilis>, in 1197 als c:haro> of baron ( 85
} en hij had ook aandeel in de 

,advocalia S. Bavouis> waaromtrent later werd getwist. ( 86
}. Zeger 11. de 

kastelein had talrijke goederen. allodia o.m. bij Gent, ( 87
) en te Kane

gem. ( 88
). Hij beschikte over talrijke lenen, cijnsgoed en andere inkomsten 

van tienden, verspreid in het graafschap, vooral ir, het Gentse, in de Vier 

(74J A. DE MARNEFIT oe. 289. Een priorij. 
(75) te Sint-Gillis-\\'aas. \V. PRE\'ENIER. oe. 11. 115·38<.1. 

(76) Ch. DUVI\'IER. oe. 249-252. 

(77) \V. PREVENIEI~. oe. ll. 202. 

(78) ib. 34. 

(79) W. 1-'REVEl\'IER. oe. 11. 107-150-151. 

( 8()) ib. 232-234-237-:2·11>-248 of vrijstr·llinl/. ib. 271. 

( 8 I ) ib. 199-202. 

182) tb. 196-2+1-19'1. VroJiwicl lo,.w·kc·ncl aan clorp. Ch. DU\ 1\'IEI{. oe. !Ï(Î. 

( 83) In tcgenstellinl! met zijn zoon c·n opvolger. Zc•gf'f 111. cliP lal<'f de !-'ramP partij 
zou kiPZf'n. G. I )qJl. f.,., ill/itu•nce<S unuloiw t•l /rnnçuiw clun., '" l'vllllc ,ie· Flun.lrt•. 
Gund. 1928. p. R2-83 ; 1\. I >U rJ IESNE. oe. 475. 

(84) W. f'l{f-:VENIER. o•. 11. t'i0-151 2r,2; .1. I>E SAINT GENOIS. oe CCCC':/ 
XXXXIII. Tc· Rouc·n <'rt 1.11 Rodw AncJ,.[y in Normunclii'. Ztc ook . /~c,cw•i/ clo.ç 
/,t,t. ,J", GcliJI"·"· oe. XVIII. 'Pl. 

(85) E. WARLOI' or. 11 11). 231-l; D. SAMr--.1/\RTII;\NI. oe. 132: E. DE r--.10 
REAU. oe. 37-31-l. 

(86) <rjuod St~tf'rUS JlilfN fJC•""Iidi .•lll•·ri C'Ol>1Pilnnl full In lt-nrmu. 12111. A. nu 
Cl H:SNE. oe. -177. 

(87) Cr·nl ~ Univenllr·il•l,thltotlwc·k. IJ, 'i7'i. fol. •1-0. 

(88) R.A Mon~. Cart. r,1 fol. I'J. 
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Ambachten, in het Waasland en in Brabant. ( Rn). Uit een oorkonde uit

gaande van hemzelf en van 1193 vernemen wij dat de kastelein toen 

woonde te Gent <in Gandavo>. in een domus of huis dat gelegen was 

naast zijn land dat .:Brelo> of Briel werd genoemd en dat hij met eigen 

middelen had gekocht of verworven. ( 90
). 

Het is waarschijnlijk dat Zeger Il dit <dornus> betrok nadat hem 

door de graaf het «castellaria» was ontnomen geworden. In een oorkonde 

van 1230 lezen we nog dat Gossin van der Hellen land had <jacentis 

juxta mansuram ( 91
) casteliani Gandensis prope Gandavum en in een 

derde oorkonde van 1231, eveneens betreffende van der Hellen, staat 

<terre jacentis juxla mansmam casteilani Gandensis inter Gandavum et 

Wondelgem>. ( 92
). Oe laatste twee oorkonden wekken de indruk dat het 

domus> van de kastelein niet <in Gandavo> stond zoals de akte uit

gaande van Zeger zelf uildrukkelijk mededeelt maar <prope Gandavum> 

en «inter Gandavum et Wondelgem>. Duidelijk is dit alles niet. (~ 3 ). 

Niets laat toe te beweren zoals Diericx en Fris dal deden ( 94
) dat 

Zeger Il zijn woning had in het «Hof ten W alle> waarvan melding in 

een oorkonde van 1231 en uilgaande van Hugo, heer van Heusden en 

kastelein van Gent. In deze akte is er met geen woord sprake dat Zeger Il 

in de «mansura> en op het «lerre> van kastelein Hugo had gewoond. \Vel 

is aan te nemen dat de «mansura> en het land eigendom waren van 

Zeger, zoals V. Van der I-laeghen mededeelt. 

{89) R.A. Mons Cart. 64 fol. IS ; Genl. Universill'itsbihliothcck. Hs 373 en 567 ; 

E. DE l\10REAU. oe. 37 ; 11. VAN \VERVEI\E. li.ristiscla. studiën Letrc1/cude 

de oudste geschiedenis uan do stad Gent. Anlwl'rpen. 1933. p. 69 ; \\'ARN
KöNIG. oe. 111. 240-241 ; V. FRIS. Siger de Cand. Biographiu Xaticnalc. t. XXII. 
498. 

(90) Gent. UniversiteitBhtbl. !Is 573. fol. +6. llij hnd ook een domu~ te Ertvdde. 

< ...... tres capcllanins, unam in basilica in honore bcntac Virginis in <.:uria juxta 

domum ipsius funrlala, tcrliam similikr npud l\prteveldc in basilica hospitalts nntc 

porlam domus suac constituli> ib. I-Is 567 fol. 99. 

( 91) Oe term mnnsura had een dubbele hPtekPnis nl. van huts <censum dunrum nwn

surarum allerum in qua mnnPl Walter AngPlicns, altNam in qua manf't Rolinus 

clericus>. (Gent UrllvPrsilcitsbihhothcek. lis 573) en vnn lnndmant of gh<'nwt>. 

32 mcnsurae terrnc>. A. DUC!-IESNE. oe. 675. \\'e nwnen dat hier de mamura 

casteliani Gundensis nis huis is bedoeld. 

(92) V. VAN DER I-1/\EG!-IBN. liet kloosll'r· tt·n \Volle l'n d(l ab.ltj mn .f.,n Grat•r•••n 

Brie/ ~ Gent. 1888. p. 1-2. 
( 93) Woonde Zcgcr in 1193 te G<'nl multen of lntN nil'l ffi<'l'r ? !loci hit twl'e hutzen ? 
(94) V. FRIS. llistotro de Gond. p. 32 ; C.L. DIERICX. oe. I. ti21. 
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Zeger was blijkbaar een vroom man die trouwens kerken en kloosters 

met goed of geld bedacht. De oudste schenking dateert van voor 1181 

toen Zeger nog geen kastelein was. Met zijn echtgenote Petronelia stond 

hij de abdij van Villers in Brabant zijn c:grangiam de Hemelinmont> af 

«pro sua salute». ( 95
). 

In 1190 schonk hij de priorij van Vorst bij Brussel 32 mensurae grond 

gelegen in Willemskerke «:super Utlede» in het Am!Jacht van Assenede. 

Het vruchtgebruik van het land. zijnde 4 mark en 25 deniers <pro lot ... 

bleef echter levenslang aan zijn dochters Petronelia en Beatrix. ( 96
). Het 

zelfde jaar verleende hij aan het 0. L. V. klooster van Loos bij Rijsel 

{quandam terram quae (hcilur Mur, et quae nostri juris esse dicebatur>. 

Daar kwam bij «bonarium prati nostrae proprietalis. quod casteilani praturn 

vocatur». ( 97
). Drie jaar later maakte Zeg er in een oorkonde bekend 

« ... quod allodium meum Deddemensch et terram secus domurn meam in 

Gandavo, quae appellatur Brelo. ( 98
) quam propria pf:cunia comparavi. 

capellae, quae juxta domurn meam praedietam in Gandavo fundata est. 

ad opus capeliani in perpetuum assignavi». Bij deze schenking kwam nog 

een «census duarum mensuratum ( 911
) die de kaslelt~in in leen hield \'Uil 

graaf Boudewijn. (1° 0
). In 1198 stond Zeger 11 aan de kerk ,·an Affligem 

zijn tiendrecht af op 5 mensurae land «apud Fromendic in Groda>. eo' ). 

(95) <Prctcrca grangiam Je llcmPiinmonl. el<'mosinam quam ~igl'rus J,. Gant ('t Petro

nelia uxor ejus ,Ie assensu nobdis \'iri Philippi comiti> Flandridc monasll'rio ,·cstro 

pro sua salutc Jonarunt. terram quoquc quam Servatlus de Nin•lla et uxor wa in 

clcmosinam contulerunt vobis d monaslcrio vPstro>. E. DE ~IOf\E;\L~ t'C. 38. 

I lemPlinmont was 1'1ellemonl sous Thorembais-IPs-Bc~uint'> in Brabant. ih. S!J. zie 

ook vNder over Zpgcr en ~<·no('md<· abdij. 

(96) A DU Cl IESNE. oe. 075. Tc \'<'fl!<'liik"n mt't .-\. DE 1'1:\RNEFFE. oe. 28'>

(97) A DU CHESNE. oe. -159. 

(98) Brie! nohij lwt AuguslijnPnkloosler l<· G<'nl. 

( 99) E('n mensurn waorop woon dl' \\' altNus Ang<'licus. <'<'11 and,·r ,,·nnrPp hubdc 

Rolinus Clericus. 

(I 00) Gent. Universilcitsbiblioth<·t'k. lis. S(>7. I )c oorkonde werd l!<'publk<'t'rd tlo<.or 

A. DU Cl lES NE. oe. {J70. (dit nol<•crt Decl<·musch \'oor I >ccldt•mpnsch <'ll 1\,•l•·c 

voor Brclo) en door f\1.11. \'OOR I )ECI\ER~ I )ECLERC0. in ,Jlnntl.-/m!lt'll 

M.G.O.> Gent. niPUWl' rPPks - d<'<'l XVII. 19o3. p. 2-1. die !JPw<'ert dt1l ,J,. 

nkte onuitgegeven was. 

(101) A. DU CI-IESNE. oe. 464; A. DE ;-.IARNEFFE. oe. jl2. Frt'nt'n<lic of \'ro••n

dtjkc lag ten westen von \Villcmskcrke. Fronenclic. \'n·crndijk. \'rt•mdeb is t'l'll 

verdwenen localiteil bij Tcnwuzcn in Zeeland. Grodo of GroPdt• is t•t•n \'Pr<IWt'nt'll 

dorp l<•n oostPn van BicrvliC't. ]Vl. GI.ISSELING. Toronymiscfl u•nortlt•nl>t>t•k. 19!>0 

I. 422. 11. 1028-1029. 



In juni hd ja<tr nadien slicht hij drie kapelnijen, een in de Sinle Veerlekerk 

Ie Gent. een andere in de 0. L. \'. kerk te Ertvelde en een derde in de 

kerk \"ltn het hospitaal te Ertvelde. Al de Iienden die hij in Vroondijke 

en Groede van de graaf in leen hield stelde hij ter beschikking van de 

stichtingen. Hij schonk bon·ndien op zijn inkomsten Ie \'roondijke -1 mark 

aan het klooster van Vorst bij Brussel en een mark aan het hospilaal te 

Ertwlde. dat tevens een tiend te Ertvelde ontving. ( 102
). 

Zeger !I heeft er blijkbaar meer dan eens aan gedacht zich in een 

monasterium terug te trekken. Was het uit pure vroomheid ? Haperde 

er iets aan zijn huwelijk? Zocht hij rust en vrede buiten het gewoel van 

een geagiteerd leven? \Vat ervan zij, lussen 1176 en 1179 (1u3
) ging 

Zeger een overeenkomst aan met Ulrik, abt van Villers in Brabant, waaruit 

mag blijken dat Zeger zich emslig bezon op het kloosterleven. In een 

oorkonde ( 104
) wrbond hij er zich zelfs toe, indien hij Lol een orde zou 

toetreden, geen andere dan deze van de monniken van Viller~ le kiezen. 

Treffend voor de zeden \'an de tijd en voor de autoritaire geest van Zeger 

zelf was het feit dat in genoemde oorkonde ook \verd bepaald dat zijn 

zonen eenmaal volwassen monniken in de abdij en zijn dochten. non ( 105
) 

zouden worden. Dit alles werd vastgelegd hij gelegenheid van een bijzon

dere schenking zoals le lezen staal in de akte : inde esl quod nobilis homo 

Sigerus de Gand divinitus inspiratus, ut credimus, in ecclesia Dei Vas 

honoris futurus et gratiae caoperante virtule el laudanle uxore sua Pelro

nilla, lotam terram suam el omnes redilus suos, quicquid prorsus habebat. 

in spe relribulionis aelemae, causa Dei, ecclesiae noslrae in elecmosynam 

dedit>. Tijdens zijn leven mocht leger hel afgestnne goed nog als zijn 

eigendom hesehouwen en ook hel vmchtgehruik ervun genieten maar na 

zijn dood bleven gronden en inkornslr>n onvervwemdbaar aan de abdij en 

kollden Petronelia en Zegers kindewn c·r geen rechten op doen gt'lclen. ( 111ri). 
lndiPn legers echtgenote na cle doocl van haar rniln heslooi zich aan God 

te wijden dan verplichtte de allflij zich wel aan rlc· orde dtc haar opnam 

100 zilveren Keulse marken lc~ geven c~n zolang ze leefcle jaarlijks 10 p. 

Vlaamse munt. Trad ze tol ueen klooslerord(' toe dan was het haar zelfs 

1102) \V PI~EVENIEI~. or:. 22'i 2.!.1>. I )IJ kloosl•·r t.- \'or'l Wf'frl Jll!>lirht in 1088 Pil 

v"rJIIJiscl~ In I IO'i Uillor \'or•l. "'· 22ri. nolH I 

( 103) zj,. pn11. I 37. 

(1!14) 1>. SAI\1MAiflïiANI. ,".. 111. n2 

( IO'i) cod r..lio!lionls uraliam lramllur<w>. 

( 106) Ook lljrl•·ns lwl leven vnn l.•·u..r kor11f<·n z•· llfHI')'r••k•·n ,J,,..n u•·I,J,.n. 

117 



niel vergund te verblijven of Ie worwn in dat fleel van het allodium va;r 

de abdij dat 7.eger was toegl'Wczen. ( 1117 ). I I oogst waarschijnlijk gedreven 

door llenry, aht van Clairvaux. die 7.eger <el causarn Pjlls in ~nu custodi'• 

et proteclione suscepit» opdat hij <in silencio pacis el sen~nilate suaviter 

foveatur», offerde de scheul1ge leger onverstoord zijn hele familie. Het is 

niet precies uil Ie rnaken of /'.egers beschikkingen door hem werden onder

schreven en uitgevoerd. We hesehikken niet over het slot van de oorkonde 

dat verloren is gegaan. \Vat we wel welen is dat Zeg er een schenking 

deed aan de abdij. gift die door paus Alexander 111 in een andere oorkonde 

werd aangehaald. ( 108
). \' erdt>r is hekend dat de twee dochter~ van Zeg er 

non werden van de priorij van \ 'orsl bij Brussel. ( 10 ~). Of deze twe~ 

handelingen in betrekking stonden nwt de overeenkomst \ an Zeger met 

ubt Ulrik is niet te bepalen. /'.eger noch zijn zonen zijn echter monruk 

geworden in de abdij van Villers. eI 0). 
En de jaren gingerr voorbij. Zeger werd opgeslorpt door zijn tijd die 

hem met eer en waardi;4heden ( 1 11
) tuebedeelde maar h!:'m ook niet 

( IOï) <ul proprium ullotlium (dut l':eger) in Yila ~ua nbsque culumniu pt•,;idebll> cll 

'~et! nee in mernorulo allodio post morkm \'lri sui <'i n·mmwn·. nee habitan· 

couccdilur>. D. Si\1'11\lr\RTII/\Nl. oe. 111. 132133. leger had de abdij eol 

-100 zilvcrpn mark<'n \'iln Vlaams gPwicht loe\·erlrouwrl die men hC"m ~.onder twist 

of uitst<·l moest tcrug~eYen wannet•r hij Prom .{,. abdij v!'rzocht t•n tlit dan binn<'n 

de drie munnden. \Vas het tNugvordl'fen nid ~Pschi<'d \'oor zijn tloo.! dan blcC'f 

dil geld <'igPndom van de monnikt•n. 

( IU8Î E. DE 1\IORE/\U. oe. 38. 

(I 09) 1\,•alrix hoogstwaarschijnlijk. PetronC"lla zPker. 

(I 10) ZPgN 111 huwde t'n YolgdP zijn \'iHicr op nis knslPil'il• 1n 12!11. I ;,uu•t•l lrnuw<lt• 

md i\tl,•letlis vun llnlinglwm. w<'duwe ,·nn .\rnulf vnn Cu;.-t·u~ .\rnull is jon~ 

geslor\'<'11. Eai<lius <'11 Dil'tll'rik \\'Prtlt•n ritltl .. r. de <'er~le hnd een zoon. t!<' hw .. J,. 
lwt•t• kind<'rt'll. IIPrnnnl wt·rd proml \'Hn llur .. llll'kl' t•n lnnnunil Ynn TPrWll!!lll'. 

Wnll<'r ol \\'oul..r mnn I wt•rtl schout \'1111 \\'oult•rmnns-tlrnhocht in lwt Brug>c. 

O\'<'f Steppo is niels gcwt'il'n. L \\':\RI.()J'. tH'. IJ (1). ti7. 

liPt eintlp vun ,J., curln vllll nht liJrik wns t'<'ll clnusnlt•. echl<'r niet \'l>Ïl'ilul. 

wnari11 r.dwntl<'ld wortil ov<'r lwt nil'l nnJ,.,.,.n \'Hn dt• O\'t'l'l't•nkom~t. tlt• nit·uwt· 

nhl enz. 

( 1 1 1 1 Z<'!!l'r wns zt•t·r Jiesleltl op zijn nmht. zijn tit..! \'nn knst..lt'in \'flll Cent. In nl d<' 

oorkondPn <liP hii in zijn hot•<Lniglwid \'lln Tt'illlll'liPr no11 lc,lt•Prdl' liPt hti sll't•tls 

bij zijn nnam lwriJHwrt·n nan zijn wnnnlidwitl \'nn bslt•lt•in \'1111 (~l'nt. ,Sil!•·r 

T<'mplnrius. quondnm cnslt•llnnus ti<' ( ;nnl> \ \'. I'R 1·:\ ï·:NIEI~. oe. IJ. 3~0- 371-3:-;<1 

I )iJ wns uni<'k in ,J,. lt·mpt•llil<'rnlum \'llll ,J .. lijd. Ook l'l'lrolwllil hi .. ltl ,·nn dt• 

liiPI. zplfs jnrPn nudnt hnnr mnn lt•mplnrius wn.< gt•wordt'll «'\!<• ut•lr.•ntlla u~or 
quondum viri nohdis SigNi cnslellnni ( ;nntlt•nsls>. l'n «·~o pl'lwntlh l ;,,mltl\'1 nt' 

curlrud CliSl<'linnn> I.:.A 1\lons. Cnrt. n" !J-1 fol. 1'1: Dl·: :'-1.\I{NI-Jll:. til'. :'>~>2. 



spaarde van kwetsurt>n Pn vernt>dt>ringen. ( 112
). ]\ lettertijd woekerde in 

hem weer het heimwee naar een andere levensvorm, naar een dichter 

komen bij Gods gt>nade. Op het einde van het jaar 1200 nam hij een vast 

bt>sluit. verliet vrouw en kinderen en trok resoluut het tempelkleed aan. 

In november 1200 verkondigde inderdaad graaf Boudewijn te Geraards

bergen dat Zeger ll. met toestemming van zijn echtgenote Petronella. een 

schenking deed aan de Tt>mpelorde. ( 113
). Nu was ht>t hij de Tempeliers 

de regel dat de dotatie van de postulant zijn intrede in de tempel vooraf 

ging. wat ook met Zeg er 11 het geval wa~. ( 114
). I-let is du,; waarschijnlijk 

dat Zeg er voor of in november Templarius werd. ( 115
). Hij werd het in 

elk geval nog in 1200. Als Ternplarius lesleerde hij een oorkonde van de 

graaf die bekend maakte dat Rodulfus, notari11s van Gent. tien bunders 

moergrond met een plaats voor een molen en een sluis, die hij van Filips 

,·an de Elzas had ontvangen. met de abdij van Ninove had gt>ruild voor 

tien bunders grond te \Voubrechtegem. ( 116
). Als Tempelier testeerde hij 

nog twee akten van cle graaf. een betreffende een schenking van goecl 

gelegen te Kalve aan de abdij van Ninove, ( 117
) een ander" aan de priorij 

van Ter Kluizen van de Sint-Pielersabdij te Gent. ( 118
). 

In 's graven oorkonde van november 1200 bedacht Zeger de broeder:> 

met < allodium suum quod Vigghensele ( 119
) dicilur, cum omnibus suis 

pertinentiis. Pl lt•rram suam in Adit>nclica ( 120
) illarn videheet q11am pro

pnis denarius suis dicari fecit. neenon et omnia jumenta silvestria, que 

( 112) J)" zaak van ,(,. < cast .. llnria • \'an G"nl. 

(113) J{.r\. l'vlons. Carl. f)·l. fol. 1'i . ..orkond,. gqHoi,Jiceml ,!oor \\'. PRE.\'ENIER. 

oe. 11. 318 en Ch. DU\'IVIEI<. or. 278-27'1. 

( 11-1) \\'at blijkt uit ,(,. assr-nsus van Z<·f.!<·r 111 in Pf'n oorkon<l<' van bt·pin 1202. 

• priusquam sPeulo rt·nuntiart·t "" lwl,itum n·lif.!ionis fratrum mdiciP T Pmpli nssu

merr·t>. R.A. ;..Jons. Cart. f,.J fol. tf>. I ),.z., all<· WPr<l ~"f>"l,Jiri!Nrl ,Joor ( 'h. 
f>UVIVIER. oe. 296. 

I 11'>) E. 'A'i\RI.OP me~·nt ,J;JI r •. ,.,J. op 2'i juli 1200 Z<>u..r 111 kaolf'l<'in wa> Pn t•Pn 

oorkon<f" als rfu,.laniu tt·,lt·•·rd<'. I )iJ ;l<-unl op Ji<'<'ll Pnk,.J;- grond. \Ve v..rmor·<fen 

intP,;wnrf,."J. IIPI-.1 ''P ,J,. "IH"rokin~soorkond<" van nov<•ml><"r 1200. dat IH•t ll<lfJ 

z,.ll .. r 11 Wil< ,,,,. ,J,. nktt• van I 'i '"'' t 2011 t,.,,,.,.r<l<". 1·:. \\';\1~ I.CW. PC. " (I). 
p. 2)'J. 

lllr.) 'A'. I'RE\'1-:NIEf~ '"· 11. "'J70-)71: .1..1. 1>1·: Sf'vll-:-1. N«w·i/ ,J,.~ ''""";''"''·' ./,. 
Ffm"fr•·. Bruxt·ll•·' t ~·I I. tont. 11. ( 'wl•·x <liplnmnli<·oo• abkoli<l<' i\tnm 1<-n>i.<. p. ~I q 

I I t;-J W. I'I~EVENIER. <w. 11. )Ho. 

(I lH) ib. )H'I. T..r Kloow•n in ,j,. hooidiu•· 1/<'illl'<"lll<' vnn Stnt-<~illts-\\'no~. 

( t 1'J) Viulllwn.,.J .. lr11t In ,J,. hooi<lill<" ll<"rTI<"<·niP Knrwu"rn h11 Rut,,.J,.,J, .. 

( 12(}) A,IJ,.n,lwn of Anndl)k lnt•n ll'''''ll<•n in IH"i • ( lfftr tn ,fnrninl Snlnmnnis cl,. SunJ<• 

'' J," ht>, in lwt umiH11ht non Salomon vnn /.anm,luu on ,j,. \"t<·r :\noi,,u ht<·n 

I~ A. :vf,m•. Cnrl. (,.J. fnl. l'i. 

J.J() 



romana lmgua Y werie ( 121
) vocantm. que in quatuor offiriis halm it. ( 12z) 

mensmam etiam quandam in Brie Iu a pud Gandavum. in r41m Rohertus 

Brune ( 123
) domttlll fun(laverat. et si quid aliud in eadem mansurn hahuit. 

domui milicie Templi in perpeltwm elemosinam dedit:.. (1 24
). 

Deze schenking werd door Zegers echtgenote Petronelia <Gandavi ac 

Curlraci castellana» in 1200 te Caster door een speciale oorkonde bekrach

tigd. ( 125
). Ook Zegers zoon, Sigerus 111. confirmf't·rde door een aparte 

akte de dotatie van zijn vader. ( 126
). 

Zeg er 11 was ongeveer 50 jaar oud toen hij Tempelier werd. \Vanneer 

hij overleed is niet uit Ie maken. Hij wordt voor het laatst in de hronnen 

vermeld in 1201. ( 127
). 

( 121) E<'n romaansP term. ook w<'l hyvPrif' : in hPI mo.!Prn Frans haras. paardPnfoHPnj. 

\V. PRE\'ENIER. oe. 11. 318. 

( 122) Gelegen tapud Osthbore> waarschijnlijk Prg<'ns in d" \'il'r ;\mLarhtPn. R .:\. 

Mons. Cart. 64. fol. 15. 

( 123) In de confirmatieoorkonde van Sigerus 111 staat • in mansura Kol)('rti Negri dc> 

Rr"Jo in Gandavo>. ib. fol. I ó. RohNtus Brune t!'si<'Prde mpt Allllsius. bisschop 

van Arras. Arnulf. graaf van Guin<'s. V/alter. kastelein ,·an Saiui-ÜmPr. Bou

dewijn. kastel<'in van Arras P.a. een oorkond<' van 11-15. Lil!.... ,\rchivPs du ~orcl. 

Chambre d<'s compies. B 4 n" ó 1. ó2 en 6';" van de mventaris van Gnt!Pfroy. 

( 124) Zeger schPnkt de TPmpeliers dtls zijn allodium <'n afhank,..Ji;khedPn I<' 1\.an<'g<'m. 

land en P<'n paardenfokk.:'rij in rJ,. ViN Amharhl<'n. P<'ll ~<'met J)rond nwt l'en 

huis erop op de Brie! bij G<'nl. R.A Mons. Cart. ó-1. fol I 'i. 

( 125) R.A Mons. Cmt. 64 fol. 19v. Zi<' ook fol. 33. 

(126) ib. fol. 16. 

( 127) vV. PREVEN IER. oe. 11. 370-380-389. 

lSO 

W(' verzam<'len hier de namen van Joknlit<'il!'n VPrmeJd in aktt>n die Uitgingen 

van z ... ger 11 als kastf'IPin of tPmplarim. van Zijn ... htgPnOIP PPironf'lln of van 

de Vlaamse gravPn pn ondPrschr<'v<'n door ZegN. D<' vPrwijzing slaat op d<' naam 

van Z<'gPr in rle oorkonrlPn. 

Amsel<'. PREVENIER oe. 11. 189: Anderhht. A. DE 1\I.'\RNEFFE. ot'. 36'2.: 

i\/sne<'. PREV. 210 : Arm<. DU CIIESNE. oe. ·ló-1 : 

RPILIIl<', Bourhourg, Baarzand<'. Prcv. oe. 199-34 : Durh<'sne.oc . ..Jti-1 : Rav1k· 

hovP. 11. CoppiPIN;;-StorhovP. oe. 131 : CambraL Pr<'v. 21-1 : 11Pinz!'. (Cobs

forl) Dronj:!('n. Prevf'n. 142-237 : nu Clwme. 462-464 : Df'ndt'rmondP. nu 

ChPsn<'. 464 : ErtvelrlP. Prev<'niN. 225 ; CnstN. R.A. l'lons. Cart. 64 fol. 19v : 

G"luvelrl. GrPv<'lingPm. Prr'venir'r. 189-1<)!): Croprlf>. f)p !vlarndft'. oe. 312: GC'nl. 

Prf'v!'niPr. 1 15-210-2·13-27-l-225-232-23-l-'2.37-23+2·13-2-ló-2..J8 ){.\. I' I ons Cmt. 

fol. 1 '5 ; A. FayPn. oe. 205 : Du Clwsn!'. ··166 : Scrrure. oe. 70-78 ; \'an Lok<'rPn. 

oe. 207. ll<'kPig<'m (Affligem) OP 1\'lanwffP. 312-3ó2. On ClwsnP. 4ó8 : llorniP;;. 

DuviviN. 252 : 1-lonlt•nissP. PrPv<'ni<'r. 115 : IINISCIPn (NonnPnhosch) PrP\". 

182-189 : Hnr<'lbckc. PrevPniN. 206, 1-1. CoppictNs. oe. 131 ; 1\uurnt>. 1\"msPk<'. 

Prf'v<'niN. 189-389 : Kan!'gf'm ( \'ig!lPZelf') PrP\'f'Oif'r. 317 : l.ampPrn!'SS(' nn 
ChPsnP . ..Jó4 : Loos bij LilJP. Du ChPsnc. ·159. La RochP . \nd!'lys (Lt'S :\ndt'ly:<) 

Pr<'v. 150-1 ~, 1-2Ji2 : I' loustiN-sur-Snml>rP. Dm·iviN. 176 ; \lendonk. Prt'\'PniN. 



Zijn echtgt>nole Petronelia let>fcte nog in 1214. In dit jaar schonk ze 

de abdij van Afn1gem 170 panel. \'laarnse munt. voortkomend van dt~ 

rente van een tiend vanTielten 1\uisPlPcle. ( 128
). 

ZEGER li EN DE TEl'v!PEL TE GENT 

De schenking van de mensura op de Brie! «a pud Gandavum», plaats 

waarop het Gentse Tempelhof de facto ontstond, is zeker van belang en 

betekenis. Ofwel waren de broeders reeds «in Brielu» gevestigd en werd 

hun bezit met de mensura waarop Robertus Brune «domum fundaveral» 

uilgebreid ofwel kregen de T emplarii nu voor het eerst grond op de Brie!. 

wat aanleiding gaf tot hun ontstaan te Gent. \ Ve houden het bij de 

tweede hypothese op grond van het feit dat voor 1200 nergens in de 

bronnen maar een ernstig spoor is te vinden van de Gentse Tempel of van 

Tempelieren. 

Dit Gentse Domus T empli waarvan als dusdanig in de teksten uil

drukkelijk eerst melding \vordt gemaakt in 1266 ( 12 J) werd later volgen:> 

Gramaye en Sanderus nog door enkele schenkingen verrijkt. Zo noteert 

Gramaye dat de graaf in 1233 c:terram apud Gandam extra et intraclausmam 

dom ui et fratrihus S. T empli:. assigneerde en dat in 1271 kannunik Aegi

dius Vischeri de Tempel met een gift bedacht. schenking die door dt~ 

113 ; Marchil'nn<'s. Duvivirr. 160 ; l\1ocrbcke ( Koud .. nbornc) Prevcnicr. 300 ; 

Üsscniss<'. Pr<'v<'nier. 115 ; Saint-Amand. PrcvcniN. 172. Duvivicr. 234 . Sinl 

Gil lis- \Vaas (Ter Kluizen, Kalv<'. Wolfspultl', Onl<'nl, ll .. msbekc-Koefoordc) 

Pr<'vcnier. 389 ; StPC"nland. ib. 274 ; Sinaai (Bodclol ib. 302 ; Saint-Onwr. ib. 

202-19ó-199 224 ; Soignif's. IJuvivier. 249 ; Ru pel monde. Prr·v!'nicr. 371 ; Ruise

lede. f>u ChesnC". -1fi8 Ninove. PrPvPniPr. I 13-271-380. Tiel!. I> u ChcsnP. 4ó8. 

Vroond;;k. De !vlarn<>ffe. 312 ; Vad<'ncourt-C'l-Boh{~riC"s. A f)'llerbomPz. 18 ; 

VillNs-en-ville (Brabant) Samarthani. oe. I 32 ; E. I )p !vlor<'au. oe. 38 ; l\1ell('

mont ~ous Thorembai~-les-B{·guin<>s. J)p Mon·11u. 38 ; Vorst. J),. l'1arnc·ffC'. 2R9-

3fi2 ; Woubr .. rht<>u<·m. W;ll .. m~b·rkt•. l'n·v<·nif'f. Y' I -27'1. Wachtcbekc (Cup

dunc. Kalv<•) Pwv<·niN. 113-2 I 0-380 ; Znamsln11 (Aandijk) Preven Ie-r. 317 ; 

ÎJPrnanl~~)('fl(t'n. RA. Mom. Cnrl. ("j fol. I') ; ZonnPbf'kl'. 11. Coppi<'lNs-Sloc

lwvro. I) I ; Mald<·ac·m ( Pnpinalo) Prl!v<'nlt·r. oe 3•1 ; Sinl-!'vlnrlPns-I.PC•rrw. ib. 

237. SdwldNmlr. Ouclr•rlllnr<l ... ih. 2·18. 

(12~) !\. l>U CIIESNE. OI', 1(18. z" lrP[riP wnnrschiJnlijk noa in 121811 •. 478 

( 1211) I J..t l<•mJwlhof rlnl<·r·rt nniuurliJk van JnrPn voorrliPn. I f..t wt•rJ in LUili I!PtllXI'I'fd 

r•vr•nals cl .. Tr·rnpr·lhov<:n van CohriPUX, Sninl fl·ul'r, l.n linie hiJ Lillc. SliJp<'. 

llruua<· l'n Rut><·lt·dr· "n w<•llichl noa nndt·r"n lol I 0 p. torn., lnxc I!CnuloriSI'Pnl 

door hric·v<'n van 11 oktolwr 12r,r, vnn pnu~ Cl,.m<'n8 IV. l<>n \'Oord .. lc vnn c•en 

lnrhtorht nn11r Tuni~. Anna[,., "" In Mncl(•ll• ,j'(,rnulnlinn clc Bnii/PS. !. X. 2<' 

•l·rir• IR'>'i- %. p. 274. 
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dek~n van Sinte Veerle wPrd geconfirmeerd. (1 30
). V<'rder J1~elt Sanderus 

mede dat ridder Geraanl. heer van Zottegem en Heusden en zijn echt

genote Maria een stuk land schonken gelegen <ante domurn T empli super 

Brielo». Dit geschiedde in 1293. ( 131
). We nolNen deze gegevens voor 

wat ze waard zijn. Tekenen we nog aan dat riddPr \ Valter van Gent in 

1287 een tiend verkocht a<m de TPmpel. ( 132
). 

Dat de Gentse hroeclers over nog meer andPre inkomsten hesehikten 

lant wel geen 1\vijfel over. Danrov1•r hanrtt'IPn WP verrler 

liFT TEJ'viPEI J lOF 

Over het Gentse T empelhof. zoals het nog was lang naddt de Tem· 

plarii er waren ven·nngen geworden door de Hospitaalridders. krijgen we 

een beeld in een leen m rentehoek vnn rte ridrtPrs van r--Jalla : 

!-let Tempelhof met een opperhuys staende op een mole of wal ronl 

omme bewnetert met clyvPTsche huysen ten 1wderhon~ ront uyt beslooien 

met steenen meuren tsamen streckendP zuyt ende noort, tnoorthendP Schey

manslraete ende met een houcxken aan 't Wijnckelstraeljen. midtsgaed.:-rs 

cliversrhe erfven palende jegens den muer van de wal. voorts met een 

erfve hoven de conduite \'Hn een ranale uuytcommencle op deu Schip

gmcht ten zuyteynde jegens de naervolgencle kercke ten \\'t•sten nwt eene 

groote poorte jeghens eene straf'IP strcckcwle voorhij rten rloostcr cndP 

kereL' van cle palers Augustijnen. 

Item tzuyleynde vandPn voomompdPn TempPihovc eene h'rch met

t('Jl h•rckhove oock in sijnf' mPun·n f'n is g1•napmpt de Tempclkf'rch. !'nriP 

( 130 J J 1\. CRi\f' .. IJ\ YE. oe. p. l•t>·(i7. 

( 131) SJ\1\:])ERL'S. FlmHiria i//uslrultl. l.i. 1(•·11 p. 10-1. 

C.L. Dic>ricx (oe. I. I. -113) rnnnkt vnn .!Pzt• Ct'rtllml. lwt•r vnn Zoll<'l!l'nl GNnnrd 

cle DuivPI. 11<'1 Is PchlPr W<'inil! wnarschi;nliik ,Int G<·rnnnl dt• Dniv<'l dit· in 1:227 

r<'Nis m<'er<lNjnri~ wns nog fppf.IP in 12<>3. ( ~Nnnrcl cl" I )uivPI wn~ trouwPos ni<'l 

a<'huwcl rn<'l l'<'n l'lnria rnanr rn<'l P<'ll Elisnllt'th. \". !-'RIS. /),. fli·storisrlu• t'<'r

roonsnnmPn c/,.,. slmten ""'' Gt•nl. z.d. p. 'i8 ; i\. I )U CIIESNE oe. Pl't'II\'PS. 

'i 12-'i 13. SanciPrus ~pr<'<'kl hoventllt'n ni<'l van (~Prnanl dP Dul\'1'1 zonls DiPrin 

lwt voorilPal rnnnr \'fin ·· C<'rnrtlus <'Cjlii'S, dominus elP :-;otlP~hkn <' llnsrlnln. rnsh•l

lnnus C~nncl .. nsis r• uxor Pjus \lnrin cnsl<'llnnn Cnmlt•nsls. Snn<i<'rm. oe. I W-1. 

( 132) A I> U CIIESNI~. oe. Pn·uvPs. 'i 'i 1. ll"t h<'lrnf \ \'nll<'r vnn <~ .. nt. ~<'nllt1md 
Vilnin. 
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aen zuylzijde \'an de seh-e b'rcke i~ slaemle een huyseken genaempt de 

Cluyse. ( 133
). 

Gros...;;o modo strekte het territorium \'Rn de Gentse Tempel op de 

Brie! zich uit Yan de Groenenhriel lol de achterzijde van de Lange 

SteenstraaL Yan de Schipgracht tol hel Auguslijnenkloosler. 

Het eigenlijke Tempelhof of opperhuys en afhankelijkheden of neder

hof was omwald en ommuurd zoals dil ook hel geYal was mel de Tempel

huizen van Slijpe, ( 134
) l~uiselede, Brugge ( 135

) e.a. Het had zijn hoofd

ingang \'ÎR een grote poort die uitgaf op de huidige Sinle 7'-largrielslraat 

Het had zijn kerk en kerkhof gelegen aan de kant \'an de Lmge Steen

straal. Deze kerk bestond reeels in 1288 en hesehikte over !wee kapelnijen 

waaf\·an ene was gesticht gcwordm door Aclelisa. Henrici [\ lorsels. (1 38
). 

Deze kapelnij werd toen gehouden door een priester. Amulf van 

Assche. <ad gerendum curam officii ecclesiaslici in clomc nostra de Gan

daYo> en werd gespijsd met inkomsten Yan de tempel in Zaamslag en van 

anderen getrokken in Ossenesse. Ruiselede. Oostburg en bij Nevele. ( 137
). 

De Gentse broeders genalen inderdaad heel wal van de opbrengst 

Yan renten en cijnzen binnen en builen Genl. We deelden reeds mede 

dat bepaalde inkomsten werden opgestreken in 7aamslag waar riP kapel 

(I 33 j RA. Kortrijk. 2e reeks n° 491. Leen en renteboek van de ridders van !'-'lalta. 

br)('k ov<'rg<'bracht van hf'! Rijksarchi,.f van Brugge naar Kortrijk. De llospitaal. 

riddNs of riddPr, van Malta warC'n voor zovc>r ons hekPnd is nooit te Gent ge

VC's!igd voor ze met rle ontbinding van ,J,. TC'mpelorde in hC'l bezit kwamC'n van 

h<'t Gentse Temp<'lgoc•J. In de hesrheidr•n wonlt het domus TPmpli aangC'duid 

door de tcrmc·n Tempelhof. Tcmp<'lierenhof. Tcmpelhuus. S.1\. Gent. .laar

,regislm van de K<•ure (.!BK) l·l'jO fol. 'JI-13ï2 fol. 11 1·122 fol. 2ï-142ó fol. 

l':iO. In de· l<'ksl<'n is N ook sprak<' van Tcmp"lkNk, T<'mpelsll'<'\!. T<'mp<'liNs

walgracht. Tc•mp<'ll!racht. ib. 13'!3 fol. 43-l·ló·l fol. 71-14(,ï fol. •1'j, Zil) voor 

h,.l territorium S.A.G. .11\K 1423 fol. 52. 

1134) K. I >UFI.OU. \Vwrclcnbock ,J,., toponymt" van \Vc·stcdtik Vlcwncl•·•""· Vlonm,rf, 
Art••sie, f~e·l l.tmt! L'an J<'n 1/uc•k, clc• orcw{.<cfwflf"'" Guinc•s c•n H •• uio(ln< <'11 e••n 

rwcledtc• /}(lfl '"'' aran/.<(1/CJfl l'onllii<•U, llml(!l(', 1914-38. l..·t!Pr T p. 7-1(>-71. 

(13'i j '"· p, 7·12. I. 423. 
(IY,) Al<. Brus~c·L Cnrl. Tournny. oe. liL p. 121. 

In cl•· XIVc• c·•·uw f,.l,f" ,f,. T•·rnr,..lkc·rk 'i knpc·lniJ<'n <'n knp .. ll•·n. E. 1\11\N~IER. 

()"/,., cL,. ,\fo/tc-. f.,...c t:r,mmm~rfc•ri<'.• rlu Grm~r/ l'lit•uré ,/, fronn•. Porls 1R72. 

p, 7()3, 

( l)ï )Al~, fln,.R<.f. I ),.ze· prl<·~lc·r wn• wnnr,rhtJnltJk 11"''" hroc•cln In clr nrclco wNcll'n 

cf,. lmwcfc·rs l,tlll"'tnnn cloor <'N> btpc·IHnn ,fi,. hrn,.clc·r WPrcl <'n ,]oor prir•slcors ,Ji .. 
Ir· 111lr·n ltjtlc• konclt•n nfll,.<lunkl worrlc•n, \'1111 A•srl'" wnrcft htN llltnl!<'•lllt•l clnor 

rforntnu< ron pr,.,J,tf,·n" rnnnr n11•l clnor frntr·r. 
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van Gent een rente genoot op de moer BPrnaerclslwre ( 138
) en nog andere 

renten (139
) in Oostburg. Ossenesse en verder in Ruise!Pfle en hij 

Nevele. (1-1°). 

De Gentse Tempel genoot ook rPnten op 100 ro(:{len meer~ benoorden 

het kasteel van Everstein in de parochie van Evergem (3 sch. 6 den. gr.). 

diverse partijen land en vijver in Merelhele (25 sch. gr.) en trok verder 

inkomsten ( 141
) in Zaffelare, Desseldonk. l\1endonk. Vosselare. Kalken. 

Wetteren, Leeuwergem. l\1unte. \Vachteheke. Moerbeke. Assenede. Hulst. 

Axel. Westrem. Petegem en Beveren hij Oudenaarde, Moortzele bij Aalst, 

Zwijnaarck Vinderhoute, Melle, en waarschijnlijk Wondelgem en Loven· 

degem. (1 42
). 

Te Gent zelf hadden de T emplarii inkomsten nl. op een huis op de 

Schipgracht dal 5 sch. 6 den. gr. gold. drie huizen aan of hij de Liew 

(twee golden 14 den. gr.. een ander 16 den. gr.) twee huizen bij het 

Augustijnenklooster, ( 4 den. gr. en 2 sch. 4 gr.) een tweewoonst. ten 

voorhoofde van de l\1uelenaerslraat» en twee anderen in dezelfde straat. 

(elk van 8 den. gr.) een vijfkameren huis <ten voorhoofde van de Lange 

Steenstraal » ( 5 den. gr.) en nog een huis in de straal. ( 14 den. :4r.) twe~ 

huizen in de Scheymanslraat waarvan een «tschonrninckelt> werd geheten. 

(een landcijns van 8 den. gr. en 10 den gr.) een huis aan de Groenenhriel. 

( 6 den. gr.) een huis in elP Drapstraat ( 1 sch. 6 gr. 2 capoenPn) plus een 

sourente van een kapelnii in hel Tempelhof. (van 16 sch. 8 gr.) en het 

huis «f)e Ketele» op de Hoogpoort (landcijns van 3 sch. 4 den. gr.). ( 1 -~.~). 

Over hel leven en de activiteiten van de Gentse broeders. buiten de 

gewone geplogendheden der Templarii, is schier niets te vernemen. Bij 

name kennen we zelfs geen enkel prPreplor. kapelaan of lPmpelier tenzij 

( 138) Pnris. Ätch. Nat. fv!J'vl 31 fol. 180-181-203. G<'l('gpr. in h('l .\mhachl Yan :\X('!. 
( sud delln monspeye). 

( 139) ih. fvl J'vJ 30 fol. 66-68. 

(140) /\R. Brussel. Cart. Tournai. oe. JII. p. 121. 

( 141) cijnscn of rcniPn. 

( 142) RI\. Kortrijk. 2e r<'eks n° •Nl. passim.; L. ()E \'ll.LERS. lrl!'enlaire onn/)•liqu•• 

des arcllil'PS ,/es comnHinderies lwlgns .f,, l'or,/,.,, cfp Snini-/Pon .I(' /Prusalcm ou 

rlc jv[a/t<'. Mnns. 1876 fol. XXI ; Lill<'. ,\rchi\'C'S du \lord. l'hnmbn, d<'s complt·~ 
rle LillP. Trésor des chnrlC's. B. 133<J/18.9 h.2. : DEl L-\ISNE:) d J. FINOT : ln
vPntaim sommairc des arclliucs clé>pnrlt>nwnlo/es i1 /';'90. l.il! ... 18Q0 t I (I) p. 

314. Zi(' ook F. DE POTTER en J BROECI\t\ERT. G,,sc/li"'lt•nis rl•·: !'''"ll'<n· 

l<•n Pon Oosl· V/nnnrl<'ren. C:Pnl 18(>-1-1903. I si. rP<'b arr. (~<'ni \'11. I t>·l :

(Vorselare) ; v. 2-7 ( f\1oNhPkc). VIl : I 0 ( \ VonrlC'II!Plll) ; I\·. 6'i 61i (l.o\'PllrlP· 

gcm) ; I. 5 (DPslPirlonk) ; VIl ; 1·1 (Znff,.JnrP). 

( 143) RI\. Kortrijk. 2P rePb nr ·191. oe. 
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I f,.t omh~>tnclr JCnl•r Tr·mp"fhnf rur·l Tcmpcldr,.t•f en poorl ••n TcmpclkNk. (27) . IJ,. 
l .nnw• lr•r•n•lrnl•l ( 2'3 J r•n hr·l /\uumll)nr•nllnn•lrr (2ó) . 

Dr·tntl vnn lwt plnn 1\roun l'n ll nq.•nhr·r~h vnn I '371i . 
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een ~fra Gossin van Gent>. eH). Wat we nog welen is dat er in tegen

stelling met enige andere hoven ook consornres Templi waren le Gent. ( 1u). 

Niets is ons bekend over wal le Gent geschiedde toen dt' orde van 

de Tempel in een ophefmakend proces werd gewikkeld waarop meteen de 

ontbinding van de orde volgde. Tijdens dil proces. dal ?ijn strengste be!'la1.1 

kreeg in Parijs, kwamen in februari 1310 in de Franse hoofd,tad Vlaamse 

Tempeliers ten gunste van de tempel getuigen. Onder dezen waren Gos;;in 

van Brugge. preceptor in Flar,dria en de re<'ds Qt,no.,mrle Gossin van 

Gent. (1 46
). 

In 1312 verzocht paus Clemens V. die zich in hel proces van de 

Tempeliers, beschuldigd van ketterij, sodomie en wat meer. had gempngd. 

graaf Robrecht van Bethune in zijn graafschap het TPmpelgoed over le 

dragen aan de orde van het Hospilaal van St.-Jan van Jemsalem. wal 

beslist was geworden door het Concilie van ViPnne. De Paus verzocht de 

graaf de I los pilaalridders bij te slaan in hun opdracht. ( 147
). lloe en 

wanneer precies de Hospitaalridders het Tempelgoed le Gent in bezit 

namen laten de bronnen niet los. En wal gebeurde er met de Gentse 

fralres, die waarschijnlijk all en waren gearresteerd geworden ( w} zo ze 

niet werden omgebracht zoals hel mei heel wal Tempeliers geschied was 

te Arras, le Parijs en el cl ers in Frankrijk ? ( 149
). Het is mogelijk cl at som

migen in de orde der llospitaalriclders werden opgenomen en dat anderen 

in het profane leven weer ~erechtkwamen. l\1aar het lol van de Tempt>! 

was onherroepelijk beslist. 

Lange lijd na het proces is elP verwarring lussen Tempeli<-rs PP. Hospi

taalridders of ridders van l\1alta echter hlijven voortlevPII. Zo is er in elP 

Gentse hronnen sprake \'iln « \Villem \'iln i'vlunl e. comrr1ilndnrr van dm 

(1·14) E. \VAUTERS. oe. VIII. 3ïï-38-l: .1. f'.l!Cl!ELET oe. I. 65-105. 

(145) ;\R. Brussel. Carl. Tournnl. oe. 111, p. 121. 

(146) .1. MICIIELET. oe. I. r, .. J.fi5-105-9ll-111: E. \\';\LITEI~S. oe. \'111. 377-3R·I. 

Gossin vnn Gent znl l<' Purijs vnsl in hl't huis vnn rlc hlsschop \'nn Parijs. E. 
WAUTERS. oe. VIII. 383. 

( 147) De St. G<'nois. lnv<'nlniH' annlyliqu<' d<'s rharlt's .l .. s romli's cf,. Flnndre. Gnnd. 

1843-46 n" 1245. p. 35ï. 

( 148) Op 13 nov. 130ï LPvnl koning Filips rl<' Schon<' \'nn l"rankrilk n11n iJlllllt R<'br,•cht 

vnn Br·thunt' d<' T <'ffip<'lil'rs in \'laanrl<'rf'n in .J,. l1nn<len lt' 11'\'<'rt·n \'!\11 rl,• II,•N 
clc PC'cquigny, viclnm<' vnn Amil'ns. l'nrljs. lîihliolhi-qu<' nolionol<'. !'lflnnf!<'' Col-

LNt nü 58. 
( 149) E. MANNIER. /'Orrlrr• rfp Mn!IP. 18':"2 p. f•77 : .\. 01.1\'IER. /.~~ To•mp/h•rs. 

Paris. I 958. p. I ó3- !I i· I. 
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hospitale Sinte Jans van Jerusalenn t•n van \\'ille1n van j\ lunte «in den 

name van de goede lieden van den Tempeliers». ( 150
). In de X!Vc als in 

de X\'" en de XVI'' eeuw blijven in de teksten de Tempelieren vermeld. 

In 1372 wordt een <gifte ghedapn an broeder Janm: l'lularde. tempe

lier>. ( 151
}. In 1-107-1-108 wordPn « Niklaas van de Steene, meester van dPn 

Tempelhuus in Ghemh. in 1562 <mPester \\'illem Antheunis. Tempelier 

residerende int tempelhuus> bij de Augustijnen. geciteerd. ( 152
}. 

De kerk van de Gentse T pmplarii bleef haar naam van « T empelkerb 

behoudm. ( 153
). Het oude I-lof der fratres T empli. ofschoon bezet en 

uitgebaat door de riddPrs \'an l'lalta, bleef \'Oor tie Gentenaars «hPL 

T Pmpelhuus> of <het T empelierenhof:•. (1 54
). En in de omstreken van 

Gent, in Zwijnaarde. in Lovendegem en elders bleven de [;roeders in de 

geesten spoken. bleven levendig bewaard in sa~en en legenden. Lot in de 

XIX" eeuw toe. :"-I en zag ze rijden, ongelooflijk snel. in koetsen met vurige 

paardPn de nachten in. de nachten uil of op kloksla,:: 12 uur. Ze scheerden 

de hofsteden rond, kasteeldre\'en door. Plaleerden hun rijkelom en hu!l 

hoogmoed doorheen de volksverhalen. ( 155
}. ]\laar ze bleven schimmen. 

Te Gent is heden ten dage van hun territorium maar geen steen. geen 

walgracht overgeble,·en. Slechts een doodgewone straatnaam herinnPrt er 

nog aan de <pauperes fratres T emplarii» en aan hun Hof met de groL~ 
poort. (156

). 

Dr. Paul ROGGHf: 

( 150) S.A.G. Sutt·n vun Gucrl. 13'.1-1-95 fol. 2ï-127-227 <'11 .luerct•J.Ii>lPrs \Uil de Kcun· 
1393 fol. 43. In 141J4 is er sprukr· van rle <commandeur van rlcn huusc In Ghendt 
r·n in Saemslachl. S..'\_(;_ .IBK. 14fj4. fol. 71. In rl< XVI,. PNIW ook sprok<· van 
• pr<·cc·plr·ur van d,·n t .. rnrwlhov•·n van ( ;fwnrlt Prl Zu"rmlucht. IV\. ( ; .. nt. Run.! 
van Vl. Ar:tr·n van zr·kr·r<·. I '3(, l-ü3. fol. 'i. 

ll'il) S.A.c;_ .liK 1372. rol. 11. 

IJ 'i2) S.A.c~. .IHK 1407-CIIi rol. 30 en S.A.G. ·Ir- nirniru·lr· lw""k 1 'irli -03 fol. 37lJ 

(27 jun. 1%2 n.~.). 

ll'i)) lU\ Kortrijk 2" rr-r,k, rr" ·1'11. 

(l'i4J S.A.C . .JHK. 1·122. fol. 27. 1·121• rol. l'ifJ. I rio lol 111. r-11·-lr •. lul. ·12: ,(n(PII 

van C~rwrf l·li'l (,() fol. 111\', 1·11•3 ("J fol. ï2v. 

l1'3'i) F. IJl-: I'OlTI-:1~ •·n A 111~01·:<1-~AI·:Irr. oe. VIII. 2·1. Twr•·d" f{., .. ks Iu ,f,.cl. 
;,rr. l·>klo. Jl. 41J. 

(lil!/ I),. l•·rnpr·lkapr·l w"rtl .. fll<'l,rokr·rr 111 17'1'i. S.A.c;. A. V1\N \VER\'EI\E. notn'~. 
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DE KATHOLIEKE BEVOLKING 

VAN AA~DENBURG 

IN DE t8de EEUW. 

Gedurende de t8de eeuw vormden de katholieken een niet te ver

waarlozen deel der bevolking in de streek van Aardenburg. Hun aantal 

was in de laatste decennia van de t7de eeuw toegenomen, mede door de 

Franse invallen en plunderingen in het Vlaamse land. waardoor men aan 

de overzijde van de grens veiliger meende te zijn. Herhaaldelijk wordt al 

in deze periode van hervormde zijde melding gemaakt van het toenemend 

aantal personen uil Vlaanderen dat zich hier komt vestigen. zonder dat ze 

aan de vereiste voorschriften voldoen. waardoor het gevaar ontstaat dat 

het aantal katholieken snel toeneemt. maar vooral dal de diakonie te 

zwaar wordt helasl, omdat deze mensen dikwijls armlaslig blijken te zijn 

en sommigen vroeg sterven, zodat de wezen dan ten laste van de hervormde 

armenkas komen. 

I loe groot was llll hun aantal in Aardenburg. welk deel van de be

volking maakten ze uil, wal was hun maalschappelijke positie. waar 

kwamen ze vandaan en hoe stond hel mei hun ontwikkeling en hun mid

delen van heslaan ? Dil zijn allen vragen die wij hier aan een ondei7.Mk 

willen onderwerpen en waarop wij zullE'n trachten een antwoord le vinden. 

1 let groot aanlal clokumE'nlen heireffende de bevolkin',! van AardPn· 

hurg dat hewaanl is gehleven, lanl ons I op een \Tij nauwkeurige lwrekening 

Ie maken van het aanlal inwoners E'll hel aanlal Ltholieken gedurt>nde 

de 18rle eeuw en over hen nadere hijzondt'rlwdt'll le geven. 

Deze dokumenlen kunnen als \'olgl worden onderscheidPn : 

1) Twee volledige lijsten van (!t' hevolkinf.! van 21l dcct'J1lhet' 1698 er1 van 

11 december 1788 ; 

2) Twaalf lijsten van hoofden van huishoudens en alleenslannden van 

23/24 maart 1750 - 13 ciccernher 17()2 : 

3) Een nagenoeg ononderbroken reeks van luxaliel ijsten van hooftien \'Ril 

huishoudens en alleenslaanden voor hel lwtal<'n vnn een hijdrngc in 

de stedelijke Insten vnn 4 nuguslus 1698 - 28 december 1795: 
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4) Een 11agenoeg ononderl~oken reeks laxalielijslen \'an de kal holieken 

voor het betalen va11 een bijdrage in de kosten \'an hun armt·n van 18 

november 1709 - 2-1 maart 1794 ; 

5) Een ononderbroken reeks poorterslijsten van 17 mei 1610 - 28 juli 

1788; 

()) Een ononderbroken reeks resolutie- of notulenboeken \'Uil I ()98-179-1 

waarin de aanvragen om vestiging binnen de stad werden opgetekend. 

HeL grondgebied waanm:·r de jurisdictie van de stad Aardenburg zich 

uilstrekte was niet groot. !lel omvatte alleen hel eigenlijke stadsgebied met 

de waTien en veslen en daarnaast een strook landelijk gebieJ rond de stad 

gelegen. het schependom gemamd. In de stukken wordt er dan ook steeds 

gesproken van «stad en schependomme van Aardenburg>. De polders 

rond Aardenburg vielen onder de jurisdictie van het Vrije \'all Sllll!> 

liET AANTA.L KATIIOLIEKEN 

Bij heL onderzoek nuar hel uunlal kutholieken te Aardenburg werd 

gebruik gemaakt van de eerste -l groepen dokumenlen. 

lJe bevolkingslijsl van 26 december 16<J8 geeft een lotaal Yan 899 

inwoners verdeeld over 2-13 huishoudens en alleemlaa11den. Bij rle huis

homlens zijn ook iidlt'gn·tH:"n de knechten en nwiden. 111 lolaal 78. !lier 

kom! men dus op een gemiddeld~ van 3.7 personen per huishomlen. De 

bevolkingslijst van 11 df'ct·mlwr 1788 geeft e<'n lolaal aantal inwonc>r~ \'il'l 

732 op een aantal huishoudem en allee11slanmlen \'al1 '218. I-let ~emid
delde per huishoudt•n bedraagt hier dus 3.3h. Onder deze ï3'2 personen 

waren er 66 kal hol i eken. hetzij 9 %. 

I )e lijsten van huishoudens <'11 nlleensltwndm lopen ovcr dt• periodè 

1750-1792. Alles du i dl erop dat zij volgens dl'zelfde normt•n zijn aungclegrl 

als de hevolkingslijsl van I I clecemlwr 1788. ja zel[s dut die lijst in dt·z~ 
reeks thuis hoort, zodat hel vernnlwonnl is om Ier ,·erkrijging nm hel 

lotale hcvolkillgscijfer een vermenigvuldiginr~ mei 3.36 lot' Ie pa~~w11. I h•1 
resultaat is dan als volgt. 
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datum der lijst aantal huishoudens berekende totale 

en alleenslaanden bevolking 

23/2--l maart 1750 15--l 517 
20/21 noYember 1755 170 571 
17 december 1777 196 659 
18 december 1780 201 675 
12 december 1782 185 622 
18 december 1783 200 672 
J·J december 178--l 197 662 
9 december 1786 205 689 

I I december 1';"88 218 732 
18 december 1789 220 739 

december 1790 216 726 
13 december 1792 218 732 

Het merkwaardige nu is, dat de aantallen personEn op de taxatie

lijsten voor een bijdrage in de stedehjh lasten . .:de gemene omrnestellinge~ 
nagenoeg overeenkomen met de aantallen personen op de overeenkomstige 

lijsten van huishoudens en alleenstaanden, .:de omschrijvinge der bor

gers en ingezetenen>. terwijl ook bij de taxatielijsten de taxatie geschiedt 

c-van borgers en ingezetenen>. zodat men zich afvraagt of deze «om

~hrijvinge> niet ten behoeve van de <gemene ommestell inge» werd 

gedaan of als richtlijn daarbij werd gebruikt. !let volgende slaatje geeft 

daarvan een duidelijk beeld. 

lijst van huishoudens en al Ieenstaandeii laxalielijslen 

( <omschrijvinge •) ( wmmeslell in ge>) 

datum der lijst aantal pers. aantal pers. datum dPr lijs! 

23/24 maart 1750 
150 1() januari 1751 

I 54 1()4 10 januari 1752 

20/21 novt·rnlwr 
173 1 cl ecem her 17'15 

175'j 170 ](,8 3 januari 1757 
17 clec:ernlwr 1777 Ir)(, 200 22 clect•mht·r 1777 
18 clt·cernl,er 1780 201 lil) 21 clcrPmlwr 17RO 
12 den·rnlwr 17~2 1R'i 175 21 cl .. n·rnl,er 1782 
18 clecernlwr 178) 20() JIJ) 2!J clc•remiH'r 1783 
22 dc·ccmiJI'r 178'1 1fJ7 2<J1 ') junllllfÎ 1785 

CJ clPn·rn I wr 17Ró 205 20fJ 18 cl!'n·ml,l'f 178() 
IJ decemiJc·r /';'HH '211:3 217 22 clcn·mlwr 17RH 
18 clcn·rnlwr 17WJ 220 225 28 cl pn·rnlll'r 17H1J 

dt~n·rnlwr J7C)(J 2lfl 217 27 c I c•n.·nd 1er J7lJ() 
I) dcccrnl,t!r J7CJ2 218 22·1 31 clc•r!'llliH'r 171>2 

IJ )fJ! 

voor 
hel 

jaar 

1749 
1750 
175--l 
1755 
1777 
1780 
1782 
1783 
178-1 
178(J 
1788 
1781) 
I71J() 
17!J2 



Waar het bij de bevolkingslijslen om een momenlopnamt> gaat en bij 

de taxatielijsten om de aanslag over een geheel jaar mag de overeenkomst 

frappant worden genoemd. Op grond hiervan lijkt het verantwoord om aan 

de hand van de taxatielijsten de totale bevolking te berekenen, door het 

verkregen gemiddelde per huishouden te vermenigvuldigen met het aantal 

personen voorkomende op de laxatielijsl. We beschikken over twee ge

middelden, dat van 3,7 voor 1698 en dat van 3,36 voor 1788 De vraag ·> 

is nu over welke periode behoort het eerste en over welke periode het 

tweede te worden toegepast. 

Wanneer we de bevolkingslijsl van 1698 bekijken, clan zien we dat 

het aantal knechten en meiden toen 78 bedroeg. Dit was teruggelopen lot 

27 volgens de lijst van huishoudens en alleenstaanden van 23/24 maart 

1750 en tol 21 volgens die van 20/21 november 1755. Dit teruglopen hing 

kennelijk samen met de afname van de bevolking. Deze knechten en 

meiden werden bij het huishouden gerekend en zijn dus begrepen in het 

gemiddelde per huishouden. Door het vermineleren van hun aantal ver

minderde ook het gemiddelde per huishouden. Aangezien de daling van 

het aantal inwoners zich vooral na 1720 doorzette en met ingang van 1720 

met een nieuwe «ommestellinge» werd begonnen, is het reëel om het ge

middelde van 3,7 toe te passen van 1698 tol 1720 en het gemiddelde van 

3.36 van 1720 tot 1796. 

Vanwege het toenemend aantal katholieken in het begin der 

18cle eeuw en de als gevolg daarvan hogere lasten die de Nederlands 

hervormde diakonie te dragen kreeg, werd er sterke aandrang uitgeoefend 

om de katholieken voor hun eige11 armen te doen zorgen. Door de gedepu

teerden van de Staten-Generaal werd op 20 juni 1707 een diaken voor de 

roomsgezinde armen aangesteld. leder jaar moest een lijst worden opge

maakt van de katholieken, die dan werden getaxeerd lot het betalert van 

een bijdruge. ( 1 ). 

De eerste volledige lijst ciateert van 18 november 1709. Daar de 

knechten en meiden op deze lijsten niet lot het huishouden werden 

gerekend maar afzonderlijk op de lijsten gelaxeerd werden. iigt het gemid

deld aantal personen ook lager m kon hier niet gesprr,ken worde11 van 

huishoudens doch slechts von taxatie-eenheden. I-let aantal katholieke 

knechten en meiden was namelijk relatief hoog. Op de lijst vnn 1700 bij

voorbeeld staan 17 knechten als zodanig vprmeld. Onder de alleen met 

de naam vermelde personen zijn er zeker ook nog kn>!chten en meidcr: 

geweest. 

( 1) GA : Rcsol.. 4 juli 1707. 
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Bij dt:' telling der beYolbng Yolgens de lijst van 11 december 1788 

waren er 66 katholieken. Op de overeenkomstige taxatielijst der katho

lieken. die ,·an 9 maart 1789. die loopt over de periode 1 oktober 1788 -

30 september 1790. bedraagt het aantal taxatie-eenheden 24. Het ge

middeld aantal personen per taxatie-eenheid bedraagt dus 2.75. Aange

zien we owr geen ander gemiddelde voor enige andere datum beschikken. 

kunnen wij slechts dit gemiddelde nemen voor het berekenen van de 

katholieke bevolking. 

Op grond van de uil bovengenoemde dokumenten verkregen ge

gevens kunnen we tot een berekening komen van het aantal inwoners e11 

het aantal katholieken van Aardenburg alsmede van het pereenlage dat 

deze laatsten vertegenwoordigden (zie bijlage 1 ) . Daamit kan het volgende 

overzicht worden samengesteld. waarbij daarnaast ter vergelijking, het 

gemiddeld aantal dopen per jaar o\·er de betreffende periode van katho

heken uil Aardenburg volgens de doopregisters van l\1iddelburg is vermeld. 

periode pereenlage gemiddeld 
gemiddeld gemiddeld aantal 

aantal aantal niet- katholieke dopen 
inwoners katholieken kal hol i eken kathol i eken per jaar 

1698 899 

1700-1702 883 5.3 

1703-1707 •• (J .(J 

1708-1709 796 5.~ 

1710-1712 713 20ó 71 2CJ <).7 

1713-1715 707 Jó() 7(> 24 <),) 

171ó-1723 ó2ó 122 81 J<) 7.·1 

1724-172ó 542 <J) 8) 17 5.3 

J727-J72CJ 4CJ4 r,.J 87 13 2.7 

1730-1732 45() 77 8'5 17 I .3 

1733-1741 5or, 82 8<1 H> ·I .2 

17·12-17-15 531 12r, 7(> 2·1 3.8 

17;Jr,.J7f,2 551 J()) 81 1'J s.-
17r,3-1772 r,2r, 'J'5 85 15 5.8 

1771 17R7 ()()'j ( ,f) ()() lU ),lJ 

178H-17rJ1 7·11 70 (j 1 () I. A 
J7CJ2.J71J3 7/11 H.5 
J7f)-1 107 JU.-

1795 ( J( )() 7-

11•3 



Wij kunnen hieruit verschillende gevolgtrekkingen maken. 

Opvallend is de teruggang van de bevolking, die rond 1700 ongeveer 

900 bedroeg, tol iets meer dan de helft daarvan rond 1730. Daarna vindt 

weer een geleidelijke toename plaats lol boven de 700 rond 1790. 

Hel aantal katholieken loopt daarmee in grote lijnen paralel. Het was 

vooral groot tijdens de laatste jaren van de Spaanse Successieoorlog ( 1702-

1713) toen het ongeveer 200 bedroeg en de katholieken bijna 30 % van 

de bevolking uitmaakten. I-lel liep eveneens terug. zelfs sterker dan dat 

der bevolking. Rond 1725 bedroeg hel nog slechts de helft. Daarna daalde 

het nog verder. Opvallend is hier de tijdelijke toename tijdens de 

Oostenrijkse Successieoorlog ( 1740-1748). doch in de jaren daarna nam 

het geleidelijk aan weer af en in de jaren '70 en 'so schommelde het rond 

de 70. De katholieken maakten toen niel meer dan 10 % van de bevolking 

uit. 

Tijdens de oorlogsperiaden blijkt er dus een toename van het aantal 

katholieken te zijn geweest, hoofdzakelijk Vlamingen van over de grens die 

hier een grolere veiligheid zochten. 

V/ij conslateren voorts dat Aardenburg slechts in bescheiden mate 

deel had in de bevolkingsexplosie van de 18de eemv. Hel WilS vervallen 

Lot een dood stadje zonder handel en met nagenoeg geen nijverheid, <gan,; 

arm zijnde» aldus de magistraal in 1720. In 1731 klaagde deze. dat de 

omzet van de winkeliers en van hen die zich met negolie bezig hielden 

van zo weinig belang meer was, dat men ternauwernood kon bespeuren 

of er nog wel enige negolie werd gedreven. De stad verkeerde in een 

beklagenswaardige toestand. De ingezetenen waren vewrmd en hun aantal 

was in de tijd van tien jaar lol op de helft \'{'flninderd. In got>den gemoede 

werd toen verklaard, dat er voordien in de stad wel tien personen wart-Il 

geweest tegen nu twee, die zich met « koopmanschappem hndden bezig 

gehouden. Ook de scheepvaart vvas drastisch afgenonwn en cle t'ne bt'urt

schipper op Zeeland en de twee op I lolland die er nog waren. moesten 

somtijds wt'l een maand stil liggen zonclt'r te vRn·n. lndiPn ze het wrvoer 

rdet hadden van de granen van het omliggende platteland zouden ze ter· 

nauwernood kunnen bestaan. ( 2 ). 

(2) GA : Corr. 12 fpbr. 1720, 15 f<'br. 1731. 
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Frappant is de tegenstelling met het zuidelijker aan de grens gelegen 

dorp Eede. dat juist wel, vooral in de tweede helft der 18de eeuw. zijn 

deel in de algemene bevolkingsexplosie kreeg en waar de aangroei met namt~ 
van de katholieken kwam. die daar in aantal reeds domineerden. 

Het volgende staatje geeft daarvan, in afgeronde getallen, ten duidelijk 

beeld. e\'enals ondPrstaande grafiek. 

Grafiek owr het \'erloop der bevolking Pn der katholieken van Aarden

burg Pn Eede gedurende de 18de eeuw. 
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omstreeks aantal inwoners aantal katholieken 

het jaar Aardenburg Eede Aardenburg Eede 

1700 900 380 200 200 
1715 650 460 1(JQ 350 
1730 460 500 80 420 
17-15 540 520 120 450 
1760 560 560 100 500 
1775 680 wo 70 650 
1785 680 770 70 750 
1790 740 840 70 820 

VESTIGING EN BURGERSCHAP 

Sinds de laatste decennia der t7de eeuw waren katholieke Vlamingen 

zich in Aardenburg komen vestigen. /':ij waren verplicht om een attestatie 

over te leggen van hun laatste woonplaats als een garantie dat zij niet ten 

laste van de diakonie zouden komen. Laatstelijk nog. op 11 april 1699 was 

een dergelijke publicatie vanwege het stadsbestuur uitgevaardigd. Enkele 

personen die daaraan niet konden voldoen waren toen de stad uit

gezet. 

Op 25 januari 1702 kwam in de vergadering van de magistraat 

opnieuw ter sprake, dat de laatste tijd weer verschillendt' personen en 

families uil Vlaanderen in de stad warf'!l komen wonen zonder een attesta

tie van hun laatste woonplaats over te leggen m anderen er wilden komen 

'.Vonen. Besloten werd om deze laatste families niet toe te laten indien zij 

in gebreke hieven en een nieuwe puhlical ie uit te vaardigen. waarin WNLI 

medegedeeld. dat de LPkendmaking van 11 april 1699 om·prkorl werd ge

handhaafd. 

Degenen die sedPrt enige lijd wnr!'l1 komen wonen en die niet aan de 

resolutie voldaan hadden. krpgen veertien dagen dt' tijd om een voldoende 

horg te stellen. dat zij of hun kinderPil nooit ten laste van de diakonie 

zouden komen en om daarnaast een allestalie omtrent hun geelrag van het 

bestuur van hun laatste woonplaats O\"t'ï le Jpggen. BlevPn ze in gehrt>ke. 

dan zouden ze uil de stad moeten vertrekken en hij \\"Pigering er uil worden 

geleicl. Verder werd het aan eenieder verhoden om woningen aan clergt'

lijke personen te verhuren op straffe van 50 gulden hoele. waarvan ctt' 
helft voor de hervormcte diakonie en de helft voor de lwt'r. Rnvt'ndien 

zouden de verhuurdc•rs cle schadt' moelt'n dragen cliP <krgt•lijkf' nwnst'll 

zowl<'n herokkencn aan clr· diakoniE' of nndt>rszin~. 
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In de vergadering van 13 maart 1702 werd bepaald dat deze regel,; 

zouden gelden voor de personen die de laatste twee jaar warP-n komen 

wonen. Ten aanzien van degenen die zich vóór die lijd hadden gevestigfi 

werd bepaald. dat de stadhouder een lijs! met hun namen zou overleggen. 

waarop naar gelang het onderzoek uilwees een beslissing :;rou worden ge

nomen. 

Oe geruchten van een op handen zijnde oorlog die in april 1702 de 

ronde deden gevolgd door de komst van Franse troepen waren er de oor

zaak van dat deze maalregelen niet tot uitvoering kwamen. 

In de daarop \'olgende drie jaren werd er dan ook. gezien de oorlogs

toestand. weinig de hand aan gehouden. Degenen· die toen uit Vlaanderen 

overkwamen konden burger van de stad wordE-n op eigen risico. De stad 

zou niet verantwoordelijk zijn voor hun daden en wanneer een van hen 

van de een of andere kant gevangen genomen werd. zou hij zelf maar voor 

zijn bevrijding moeten zorgen. Op hulp van stadswege hoefde hij dan niet 

te rekenen. 

Eerst op 25 november 1705 gin~ men weer aandacht aan het vesti

gingsprobleem besteden. Besloten werd toen dat al degenen die vreemde

lingen in hun huizen zouden laten wonen of bij zich in lieten wonen 

zonder attestatie. een boete zouden krijgen van 50 gulden. Publicatie van 

dit besluit volgde. 

Op 16 januari 1706 volgde een nieuw besluit. luidende dat al dege

nen die woningen of huisjes aan vreemdelingen verhuurden of ze door 

weemdelingen lieten bewonen zonder dat levoren daarvan kennis gegevE-n 

was aan de magistraal. een boete zouden krijgen van 25 gulden waarvan 

1 /3de voor de armen en 2/3de voor de heer. Persoonlijke toestemming van 

een burgemeester of schepen was niet voldoende. Op 1 felmwri 1706 kwam 

daar nog bij, dat de nieuwe inwoners een zekere borg moesten stellen voor 

hun eerlijk gedrag en voor het geval ze in armoedr, kwamen Ie vervallen. 

Deze borg moest in de stad woonachtig zijn. 

Tegen het einde van r!P Spaanse Successieoorlog, op 7 november 

1712. kwam rit~ rnagistrant daar nog eens op terug. Tot~n hesloot mPn le 

pu!Jlic1~ren. rlat niemand enige huiskamer. keuken of andere woonruimte 

ailn vrPPmrlelingen mocht VPrhmen zondt~•r rlat de magi~lraat daarvan in 

kennis was gestclrl. op ePn hol'le van 'JO guiJI,n. Daarenhovt·n werd ,Je 

VPrh11rmlcr nr1 gchor((IPn orn l>org Ie zijn voor het geelrag Pil hel onriNhowl 

van rlr· huurrlr·r gPduwnrlc· een jaar 1'11 zes weken. 

In rlc zeslîaer jaren had rnc·n wccr rncl helzPifriP prol>leem le knrnpen. 

Op 22 rle!'crnlll'r 17óó wf'Tcl ovc•rwogc·n. cl;rt van lijrl lol lijrl vcrschillPrHIP 

iJrmc kal hol i eken zich I ('rsluiks l>inllcn rle si a1l lwclrlc•n aevPsl igtl zondPr 

toeslr~mming f'll daaruil voortvlor•irlc• clnl niPI aiiPPII clc• slncl .:nwl vPd·~ 



noodlijdende ingezetenen werd opgevulb maar dat er zware lasten voor 

de katholieke armeninstelling het gevolg van waren. Nu werden de diakens 

van de d(oomsgesinde Armem gelast van de nieuwe vestiging van katho

lieken kennis te geven aan de magistraat opdat deze dan zijn maalregelen 

zou kunnen nemen en armlastige katholieken kon weren. Bij niet nakomen 

van dit hesluit werden strafmaatregelen bedreigd. 

Enkele maandan later. op 16 mei 1768. besloot men opnieuw te pu

bliceren dat niemand aan vreemde personen die zich wilden vestigen huis

vesting mocht verschaffen wanneer ze geen schriftelijk bewijs van toe

stemming van het stadsbestuur konden overleggen. Deze publicatie vond 

plaats op 13 juni 1768. 

Zelfs op 22 rnaart 1787 werd nog een resolutie genomen waarbij geen 

toestemming zou worden verleend zonder borgtocht en op 23 juli 1792 

werden in 3 gevallen nog personen uitgewezen die in Aardenbur(:! ver

bleven. ( 3 ). 

De magistraal der stad Aardenburg had dus de macht om personen 

van elders uit de stad te weren of hen machtiging te geven er te komen 

wonen. 

Rij dit laatste onderscheidde men verschillende graden. De zekerste 

manier was die van het verwerven van het burgerschap of poorterschap. 

Hierdoor verkreeg men zodanige rechten, dat het welhaast onmogelijk werd 

om uit de stad gezel te worden. 

\Vanneer men door de magistraat als burger werd toegelaten moest 

men de eed afleggen en de som van drie gulden betalen. Bij resolutie van 

23 september 1709 werd dit op vier gulclen gebracht. 

Naast het burgerschap kende mt>n verschillende graden van tof:'stem-· 

rning om te komen wonen. Wanneer men een attestatie van goed gedrag 

en een borgtocht voor de diakonie owrlegde kreeg men in de regel toe

stemming zonder meer. Soms kreeg men toestemming tot wederopzeggf:'ns 

en wanneer hijvoorbeeld vermoed werd dat het gedrag ondanb de over

gelegde verklming niet voorheel(lig was geweest. kreeg men provisionele 

toestemming. liet gehemde ook wel dat toestemming werd verlf:'end om 

slechts geeluremie een lwpaalde termijn in de sla(! te \'Prbli;ven, waarna 

men dan weer moest verstrekken. 

In ieder geval van toestemming had dt• magistraat echter altijd ctt' 

macht om personen die zich niet gedroegen zoals men clit wenste uit de 

stnd te verwijcteren. 

( 3) G,\ : Rcsol .. 25 mPi, 2!) juni 1 r.CJ!), 25 Jnn.. 6 f"l~r.. 13 mnnr1. 10. 1 <1 opril. 

20 no''· 1702. 6 nug. 1703, 23 nov. 1705. 1r. jnn .. 1 fphr. 170r.. 7 mw. 171~. 

22 rlec. lïr.r.. Ir. ml'i, 13 juni lïó8, 22 mnnrl 17"87, 23 juli 17!J2. 
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Welk beleid voerde de Aardenburgse magistraat nu ten aanzien van 

het burgerschap en de toestemming tot inwoning ? 
Het was regel dat personen ,·an de hervormde godsdienst lot het 

burgerschap werden toegelaten. 

Uit de moti\·ering die bij het verlenen van het burgerschap aan Steven 

Corsange op 3 januari 1 ï07 werd gegeven luidende. dat aan hem en zijn 

huiswouw <geconsenteert is omme alhier Ie mogen haer domicilium te 

houden. alsoo hij gereformeert is. mils aff!eggende den borgerlijeken eedb. 

zou men zelfs kunnen concluderen. dat hel gereformeerd zijn alleen. reeds 

een optie op het burgerschap betekende. Ook het verlenen van het burger

schap op 28 april 1 ï32 aan Joos Docus Verschelde. geboortig van Oost

rozebeke. die als arbeider in de lzahellapolder had gewerkt en nu in de 

herberg <De Balance> de tappersnering \vilde beginnen. zeggende te zijn 

van de gereformeerde religie, wijst daar op. 

l\1aakten hervormden niel spoedig aanstalten om een aanvrage te doen. 

dan werden ze daartoe aangemaand. zoals hijvoorbeeld op 8 november 

1ï06 Jacob Le Tale, die na reeds een aanmaning te hebben ontvangen. 

nog eens voor de laatste maal de aanzegging kreeg om zijn burgereed te 

komen aOeggen. 

Op 18 mei 1 ï33 gaf het stadshestuur aan de griffier opdrachi om een 

lijst samen te stellen van alle hervormde inwoners die tol dan toe de 

burgereed niet hadden afgelegd, omdat gebleken was dat er veel personen 

binnen de stad woonden. die nog geen burger waren. Aun de hand van die 

lijst zouden ze dan worden aangemaand. 

Begin 1 ï36 werd weer een adie op touw gezet. Op 23 januari kreeg 

Cornelis Hol de aanzegging de burgereed te komen afleggen, waaraan hij 

een week later voldeed en op 6 februari verschenen nog 4 hervormde in

woners voor de magistraat om hun eed af te leggen. 

Katholieken kregen nimmer ee11 aanmaning, integendeel. het was een 

uilzondering wanneer een katholiek het burgerschap verkreeg. Wel ging 

het gemakkelijker wanneer de vrouw hervormd was, zoals bijvoorbeeld bij 

Philip de Wijs die op 16 maart 1 ï 11 als hurger wercl to(>gelalen en in het 

schoenmakersgilde werd opgenomen. 

!let blijkt zelfs dat va11af 16 maart 1711 Lol 23 dt>cemlwr 17ó5 aan 

slechts é{!n e11kele katholiek het hurgPrschap werd vcrleenrl en wPI op 

17 juni 1726 aan Pieler d1~ VliPger, gehoorlig van E(·klo en 51 jaar oud. 

Gezien het prec1·dt·nl dat daanloor wen! g('schapen en wanrop zijn op

volger zich hr!riep. zal m1~n danr wel spijl van hehhen gehad. ( 4
). 

(4) GA Rc·•oL, 23 ~"fJL 1711'J. 3 jnn. 1707. ~8 npril 1732. 'l nov. 1706, 18 mei 

1733, 23. 30 Jnn .. (i f,.J,r 17Y•. 17 juni 172fi. 
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Hel geval Pieter de Vlieger was clan ook een bijzonder geval. Oe 

reden van hel verlenen van hel burgerschap was hier geweest. dat hij al 

meer dan 18 jaar binnen de naburige stad Sluis had gewoond. daar in het 

groot lappersgilde opgenomen was geweest en zich naar behoren had gE

dragen, reelelijk van m1ddelen was voorzien en tien jaar tevoren de herberg 

d-lel Wapen van Zeeland> in Aardenburg uit de hand had gekocht. I-lij 

had dit huis voor zijn komsl te Aardenburg zelfs aan <tappersluijdem van 

de gereformeerde religie verhuurd. Om deze n·denen werd hij dan ook door 

de magistraal al als een halve burger aangemerkt. Om nu in zijn eigen ge

kochte en hetaaide herberg de lappersnering te kunnen uitoefenen was hem 

het burgerschap toegekend. zodat hij ook in het groot tappersgilde kon 

worden opgenomen, dat kort tevoren was opgericht. doch met deze restric

tie, dat hij in geen der andere gilden mocht wonlen toegelaten. Hij had 

daarmee genoegen genomen. ( 5 ). 

Dat het stadsbesluur gedurende een lange periode in de 18de eeuw 

wel degelijk weigerde het burgerschap aan katholieken toe te kennen. 

bewijzen een drietal gevallen van weigering zonder gegronde redenen 

In mei 1713 werd het burgerschap geweigerd aan Joan Frans De 

Cuijper afkomstig uit Nevele. Wel kreeg hij toestemming om te komen 

wonen en «trafique:.> te mogen doen. ( 6 ). 

Jan de Grave. een herhergier uit !'v1aldegem. had in 1730 tot de 

magistraat van Aardenburg een verzoek gericht om eYenals zijn voorganger 

Pieter de Vlieger tot burger van Aardenburg te worden toegelaten en te 

worden opgenomen in het groot tappersgilde. zulb op dezelfde ,·oor

\vaarden als zijn \'oorganger. Dit verzoek werd op 17 april 1730 afgewezen. 

De weduwe yan Pieter de Vlieger. die eigenaresse wa~ van de herberg 

<Het Wapen van Zeeland>. waarin .lan de Grave zijn heroep zou gaaïl 

uitoefenen, deed daarna alsnog een poging onder het motief dat de herherg 

anders leeg zon hlijven slaan en zij grote schade zou lijden, doch ook dit 

had geen resultaat. Op 17 juli 1730 lwam hij persoonlijk in de \'ergadt>ring 

zijn zaak bepleiten. doch werd met eer1 kluitje in het riet gestuurd. 1-Ii; 
kreeg ten antwoord. dat hij zijn verzoPk hij geschrifte moest dot>n fl1 dat 

dan beslist zou worden als naar hehorf'n. Een tweeelP rekPst dat daarop 

volgde werd weer afgewezen. 

Hij liet het er niet hij zitten en wencldt~ zich tot de Stnlen-Generaal 

met verzoek om het stndshesluur van /\anlenhurg le gelasten lwm toe !e 

laten als burger en als lid van het groot lappNsgilde. Naclnt dP Stalen

Generaal cle magisl raat om in I i eh I ingpn haddPn \'Przncht. cliC' C'Nst tnnnn-

(5) GA 11ricvC'nho<'k 1712-1732. 23 .IN'. 173o. 

(6) GA : Rcsol .. 8. 15 mei 1713. 
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den later werden gegeven, werd ook door hen het verzoek op 4 januari 

1731 afgewezen. Deze stedelijke beslissing en de uitspraak van hogerhancl 

waren een precedent waarop andere steden zich later gingen beroepen. In 

17--17 werd vanwege de stad Sluis een verzoek om uitvoerige inlichtingen 

daarover gedaan om ook dienovereenkomstig te kunnen handelen. (1). 

Een andere katholiek. Steven ]\ lonsieur. gehoor! ig van Dussen in de 

omgeving van Dordrecht, circa 29 jaar oud en schippersknecht van Jacoh 

van Ockenburg, de beurtschipper van de stad Aardenburg op Dordrecht 

en Rotterdam, \'erscheen op 8 juli 1765 in de vergadering van de magi

straat om uitsluitsel op zijn verzoek van drie weken tevoren om als burger 

te worden toegelaten. Het was bijna 40 jaar geleden dat een katholiek het 

burgerschap had verkregen en het stadshesluur voelde er dan ook niet voor 

om zijn verzoek in te willigen, dus kreeg hij de mededeling dat wm reden 

in desselfs verzoek niet kan werden getreden.> Ook hij slaakte ziJn pogingen 

niet en verscheen op 23 december 1765 andermaal in de vergadering. Nu 

besliste men <om pregnante redenen den selven tot burger aan te nemen~ 

omdat het niet wel mogelijk was dit nog langer te voorkomen. In dezelfde 

vergadering legde hij daarna de burgereed af. ( 8 ). 

Ook ten aanzien van het verlenen van toestemming om te komen 

wonen genoten de hervormden of zij die tot de gereformeerde religie wilden 

overgaan een voorkeursbehandeling. 

Zo kreeg iVIichiel Ürny op 22 februari 1706 op zijn verzoek toestem

ming om in Aardenburg te komen wonen enkel en alleen onder het motief 

<alsoo hij gereformeert is.> François Verwijgte kreeg op 1 maart 1706 een

zelfde toestemming voor de tijd van een jaar omdat hij Pn zijn vro11w gere

formeerd wilden worden. De magistraal nam het zekere voor het onzekere 

door erbij le bepalen. dat hij na een jaar zou moeten vertrekken zo hij zich 

niet goed zou geclragen. In beicle gevall<>n werd geen gewag gemaakt van 

het overleggen van een alleslatie van goed gedrag of horgtochl ten hehoeve 

van de diakonie. 

Gevallen waarin men zonder verdere formaliteiten toestemming tol 

inwoning kreeg op grond van de genegenheid om lol clc gcreformPercl~ 
religie ovt~r te gaan zijn N meerdere gewc·est. cl och wanneer l>leek cl at dil 

slechts als voorwendsel wcrcl gel>ruikt. was me11 onvPrbiclclelijl. 

In jmti 1770 had rncfl te heslisst·n ovt•r .lmwph Thomas en zijn huis

vrouw .losr·phc Allernart clie orn gcloofsreclt·ncn lrwslcmming lol inwonin~ 

harleli-n ~ckrr·h'cr1. I),. rnagistmal condwler•rrl.• rial hier ~prake wns vrut 

(7) (;;\ R .. ,ol., 2•1 npr .. 17 Juli. 7 uuu .. lH, 23 <IN:. 17)0, 22 jnn .. !'i febr. 1731 

Corr .... 11uu .. 2R auu .. 7, 2) ,j,.,.., I 730. ·I jnn. I 7) I. 'i jnn I 7•17. 

18) CA Rr·~ol .. 8 juli, 23 d<'c. !7(,'i, 
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«gewaand voorgeven van na alhier te zijn gekomen om den gereformeerden 

godsdienst le omhelsen, daar de selven nog aanhoudend de Roomsche 

kerken frequenteren en dewijl dusdanigen voorgeven niet anders kan ge

considereert werden te zijn afgerigl alsom op een clandis.tine wijze en op 

pretext van gerefugeerdens, consent ter inwoninge le verkrijgen zonder als 

allen anderen te moeten overbrc·ngen wettelijke allestatic van goed gedrag 

en acle borglogt Ier ontlastinge van den Roomsehen diaconie armen alhier.> 

Zij kregen dan ook op 25 juni 1770 de aanzegging si ad en schependom vóór 

donderdagmorgen 28 juni te verlaten. 

Vanzelfsprekend was het dat men toestemming kreeg, wanneer wël 

degelijk godsdienstige redenen in het spel waren. 

ivfaria I leyman, van de gereformeerde religie, wonende in Watervliet, 

kwam op 14 oktober 1737 bij de magistraat smeken om in Aardenburg te 

mogen komen wonen. Haar man was katholiek er• volgens haar zeggen 

werd ze dagelijks onredelijk behandeld en telkens weer gedwongen om 

van religie te veranderen. Het was haar onmogelijk om nog langer bij haar 

man te blijven wonen verklaarde ze. Ze was echter hoog zwanger, kon 

nergens anders heen en vertrouwde hier wel aan de kost te kunnen komen 

Ze kreeg toestemming om te komen wonen, zo lang ze in haar onderhoud 

zou kunnen voorzien. 

Eveneens kregen zonder verdere formaliteiten toestemming om te 

wonen : op 5 januari 1722 Pietemelle Tyssaart, vertrokken uit het klooster 

van de chartreusinnen van Antwerpen, die hier school wilde houden voor 

jonge dochters en deze handwerken en de Franse taal wilde leren en voor

nemens was zich te verdiepen in de gereformeerde religie en daarvan be

lijdenis te doen en : op 22 oktober 1731 Jean Baptiste Caesuet. geboortig 

van Parijs, 41 jaar oud. van de orde van Bemardm die om geloofsrPdenen 

uit zijn klooster in Picardië was gevlucht. genegen was om de gert>formeer

de religie aan le nemen en een Pranse school \vilde houden. ( 9
). 

Bij katholieken kwam afwijzing van een verzoek om Ie komen wonen 

omdat men niet aan de eisen voldeed, ofwel uitwijzing en uitzetting wan

neer men clandestien was komen wonen omdat men aan cle eisen niet kon 

voldoen, nogal eens voor. 

In de regel werd als Pis gesteld. dat men een «attestatie van goed 

comportemenl> van het besluur van zijn ladlslc woonplaats en een <acle 

van borgtogt> voor een jaar en zes weken van de armcninsiPiling rler plaats 

waar men vandaan kwam ovNiegde. 

(9) GA : Resol.. 22 febr .. I maart t7"0ó, 18, 25 juni 17'7"0. 1-1 okt. t:-3:-. 5 jan. 1';"2:::!. 

22 okt. 1731. 
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Tijdens de Spaanse Successieoorlog ( 1702-1713) toen het aantai 

katholieken relatief groot was stelde men zwaardere eisen. Toen eiste me!1 

dat een in Aardenburg woonachtige persoon borg zou zijn voor goed gedrag 

en eventuele armlastigheid en in sommige gevallen werd zelfs een borg

tocht voor het gehele leven geëist. Als gevolg van die strengere eisen 

werden op 1 februari 170b vier katholieke gezinnen. namelijk die van 

.f'.laximiliaen Feijls, Josephus Soete. i'-laerten de Wael en Care! Anthony 

uil de stad gezet omdat ze niet aan die eisen konden voldoen. 

Hier volgt nog een voorbeeld ter illustratie. 

Een stoelenmatter had in 1761 tot nader order met zijn vrouw en kin

deren locslemming gekregen om in Aardenburg zijn verblijf te mogen 

houden. Daar men in de gaten kreeg, dat hij een zware lasl voor de Roomse 

armen zou worden, kreeg hij op 14 september 1761 aanzegging binnen 

14 dagen uit de stad te vertrekken. 

Vooral het gevaar van te vervallen in armlastigheid was een gewichtige 

reden om inwoning te weigeren, maar ook slecht gedrag had in de regel 

weigering of uit\vijzing ten gevolge. ( 10
). 

In enkele gevallen werd aan katholieken zonder gegronde redenen 

inwoning geweigerd. Twee typische voorbeelden zijn hiervan hekend. 

Rond 1709 had de katholieke chirurgijn Jacobus lgnatius Begin enige 

tijd in Aardenburg verbleven en had enkele maanden later gevraagd om 

er te mogen worten en c:de horgerie als chîrugin le bedienen en sîjn konst 

te exerceren>. Zijn verzoek werd op 19 januari 1711 zonder opgaaf van 

redenen afgewezen. 

Jaren later, in 1731. deed zich helzelfde voor met de chirurgijn Jan 

van Schelle uit Ursel. I lij presenleerde op 29 oktober 1731 zijn getuig· 

schrift van goed gedrag van de pastoor en van burgemeester en schepenen 

van Ursel en van de wet van Maldegem. alsmede zijn diploma van burge

meesters en schepenen van het Vrije var1 Hrugge, doch ofschoon deze 

ruimschools voldeden aan de ges-lelde eisen, kreeg hij loch geen Lueslem

ming tot inwoning. ( 11
). 

Aan de hand van de r1olulen vau de rnagistraat en de poorterslijsten 

kan heL volgendr~ overzicht wordt·n samengesteld van de aanvragen om Lc 

mogen komr·n wonen of Lol lmrger te wordr·n Loegelater~ ovc·r de periode 

1700-179-1. I Jaarhij moel worden opgernr·rkt. rial inwonende knechten en 

meid•~n geen aanvriJge lwhoefdl'n te clor·n CJIII in rlc stad te kornl'n wonen, 

zodat die niet in rlr·z" staal voorkomen. 

I 1 o) (;A 
(I I) C;\ 

Rr•ool., paa~lrn. I f~:hr. I 7()1•. I 'I HP pl. 171• I. 

l{.,,ol.. I'J jun. lil I, 2'J okt. 1731. 
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lijdvak aantal verzoeken lolaal toegeslarie aantal 

toegestaan lot hmger verzoeken afgewezen 

te wonen toegelaten aantal pcrcentaw· verzoeken 

p. k. p. k. p. k. p. k. p. k. 

I 700-1709 8 5 58 -I ()6 9 88 12 0 7 

I 710-1719 13 4 47 60 5 92 8 2 3 

I 720- I 729 17 12 22 39 1.3 75 25 2 I 

I 730-1739 14 20 58 0 72 20 78 22 0 2 

I 740-1749 5 27 20 0 25 27 48 52 0 

1750-1759 14 22 29 0 43 22 66 34 4 3 

1 7h0-1 769 25 33 33 5 58 38 (>0 40 5 0 

1 ïï0-1 ïï9 30 18 20 3 50 21 70 30 4 5 

1780-1789 31 15 23 1 [ 54 26 68 32 2 6 

1790-1794 17 14 b 4 23 18 56 -14 2 

p. = protestanten ; hieronder zijn naast hervormden ook doopsgezinden en 

enkele lutheranen begrepen. 

k. katholieken. 

Deze staa.t geeft ons aanleiding lol hel maken van de volgende op

merkingen. 

1) Het aantal verzoeken van katholieken gedurende de eerste twee decen

nia van de 18de eeuw is beduidend minder dan in de rest van de eeuw. 

2) Het aantal katholieken dat hel burgerschap verkreeg is gering in verge

lijking met hel aanlal protestanten dat burger werd. 

3) I-let percentage toegestane aanwagen van katholieken gedurende de 

18de eeuw, met uilzondering van de eerste twee decennia. is bt>duidend 

hoger dan hel pereenlage woonachtige katholieken. 

4) I let aantal afgewezen aanvragen van katholieken gedurende de t8de 

eeuw, met uilzondering van de eerste twee decennia, is betrekkelijk 

gering in vergelijking mel het aanlal toegestane. 

I lieruil kunnen de volgende conclusit:>s wordt•n getrokken. 

I) l-Iet geringere aanlal verzoeken gedurmdt' de eerste twee decennia duidt 

er niet op dat er zich loen weinig katholieke gezinnen wilden vestigen. 

integendeel! I let duidt erop dat er weinigen waren die een officiële 

aanvrage indienden. De meesten kwamen zonder aanvrage inwonen, 

vandaar de strenge maalregelen die de rnagistmal ging nemen. Als 

gevolg daarvan kwam de vaste regel in zwang van officiële nnm·roge 

en overlegging van a(,lestalie en horglocht. 
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2) De magistraat heeft bewust het verlenen van het burgerschap aan 

katholieken zoveel mogelijk beperkt. Ofschoon bij een aantal katholieken 

de financiën een rol zullen hebben gespeeld en het feit dat ze voor een 

aantal betrekkingen toch niet in aanmerking kwamen en het dus niet 

nodig was om het burgerschap te verkrijgen, moet m deze. de al dan 

niet welwillende houding van de magistraal lol het verlenen vaP. het 

burgerschap aan katholieken een doorslaggevende rol hebben gespeeld. 

Daar komt nog bij dat een weigering ook zijn weerslag had op anderen 

die een verzoek wilden doen. Gezien de grote kans drut het afgewezen 

zou worden en een sfeer zou kunnen ontstaan waarin ook inwoning zou 

worden geweigerd, liet men het dan maar na. 

3) Vele katholieken die in Aardenburg kwamen wonen bleven er niet lang. 

Dit komt overeen met andere gegevens. I-let aanlal katholieken nam in 

Aardenburg na de Spaanse Successieoorlog ( 1702-1713) af en met 

uitzondering van de periode tijdens de Oosl enrijkse Successieoorlog 

( 1740-1748) is geen toename te bespeuren. Tegenover het aantal 

nieuw binnenkomenden moel dus een evenredig aantal, ja in sommige 

perioden zelfs een groter aantal. vertrekkenden hebben gestaan. Dit 

wijst op een vlottende ka.tholieke bevolking. Naast een vaste kem 

kwamen er gezinnen die slechts enkele jaren bleven wonen. Bovendien 

was er een wisselend aantal knechten. meiden en arbeiders die zich 

meestal voor een jaar verhuurden. Werd de overeenkomst niel met 

een of meer perioden verlengd dan vertrokken ze weer naar een ander, 

dikwijls naar elders. 

Een der oorzaken van het niet toenemen van het aantal katholieken in 

Aardenburg is ook de verarming en de achteruilgang van handel ·~n 
nijverheid geweest en de daaruit voortvloeiende geringere bestaans

mogelijkheden. Tekenend is in dit opzicht de afname van het aantal 

knechten en meiden van 78 in 1698 .tot 21 in 1755. (1 2
). 

4) De katholieken werden niet uit Aardenburg geweerd. I let feil van 

het katholiek zijn alleen, was geen reden om hen inwoning te weigeren. 

Uitgezonderd een drielal gevallen die <om n·denen> werden afgewezen 

en een drie I al waarvan de reden onlwkenrl is, was de reden van af

wijzing: 

in 10 J;~evallen hel nicl vofrlrwn aan dP eisc!n ; 

in 7 gevalf,.n sJ,.rht geclrag, wnarnnciPr roncul>irm<Lt <·n hel lwlasl zijn 

met een onecht kind ; 

( 12) C/, ['".~ ,,!ktnu•ltJ•l VIHo 2r, ,j,.,.. I (>'J8 <·n li)>l. ""n hutslwud<m> vun 20121 

nov. 1755. 
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in 4 gevallen armlastigheid ; 

in 2 gevallen betrof het deserteurs uil Oostenrijks Vlaanderen. 

De motieven die in hoofdzaak het beleid van de Aardenburgse magi

straat gedurende de 18de eeuw bepaalden ten opzichte van de vestiging 

van katholieken, worden het best getypeerd in de uiteenzetting die ge

geven werd aan de Staten-Generaal op 23 december 1730 ter motivering 

van de weigering van het burgerschap aan Jan dP Grave uit i'-1aldegem. 

Zij kwamen op het volgende neer. 

1 ) De stad Aardenburg is een open plaats, gelegen in het uiterste zuid

westen van het Nederlandse grondgebied grenzende aan de Oostenrijkse 

Nederlanden, die dagelijks met seer slegte en arme inwoonderen, die 

van de Roomse religie waren wierel opgevult tol nadeel der Gerefor

meerde burgeren en ingesetenem>. 

2) Bij h~t afsterven van die roomsgezinde personen kwamen vroeger hun 

kinderen ten laste van de hervormde diakonie. hetgeen de totale onder

gang van die armeninstelling is geweest, wier midclelé:!l daarvoor geheel 

en al werden opgebruikt. Dit had tot gevolg. dat bij resolutie van de 

Stalen-Generaal van 29 juni 1707 tol ontlasting van de hervormde 

diakonie, de roomsgezinde personen binnen Aardenburg gelast werden 

hun eigen armen te onderhouden, hetgeen de oprichting van een eigen 

diakonie lot gevolg had. die jaarlijks aan de magistraat rekening en 

verantwoording moel afleggen. 

3) Aan de magistraal is bij ondervinding genoegzaam bekend, dat geduren

de de Spaanse Successieoorlog ( 1702-1713) de herberg waarin Jan de 

Grave nu wil komen, bewoond is geweest door een zekere Reijnier La 
Roux, ook een roomsgezinde. die de stad op kosten heeft gejaagd. het

geen men uit de resoluties en de gedane <ommestellingen> uit die tijd 

kan doen blijken. De menigvuldige vijandelijke detachementen die toen 

dagelijks kwamen, werden door hem aangelokt met gifteil en gaven die 

zonder medewoten van de magistraat aan de partizanen werden gedaan 

en die onder cle verteringen werden gebracht welke als oorlogslasten 

voor stadsrekening kwamen. I let geLeunie dat soms wel twee à driè 

detachementen op een dag kwam<'n, ja zelfs. dat ze in geen andere 

herberg wi•lden onclergehracht worden, waardoor de hurgcmePslers 

<gestadig affronten hebben gcle(len> en de stad op zeer zware en on

dragelijke lasten werd gejaagd. 

4) Wanneer personen van de roomse religie in de gilden zouden worden 

opgenomen, zouden zij in enkele jaren in de stnd zodanig de ovt'rhand 

krijgen. dat .:onse goede gereformeerde horgerie hij gehrE-k \'an negotie 

en kostwinninge wel haast lot een totale ruïne soude Vt'n·aiicn>. ver-
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mits de :;tad gelegen is <i.op de uijllerste limiteu ut sulks liegen de 

roomsgesinden aan>. De weinige handel die er bestaat geschiedt met 

de katholieken van over de grens. Wanneer er hier katholieken waren 

die handel zouden drijven. zouden wij dit spoedig tot onze schade 

gewaar worden. Ze zouden uit haat legen onze religie en gehechtheid 

aan elkaar met ons geen handel meer drijven. \Vij bespeuren dit nu al 

in kleinigheden. Er is namelijk een katholieke visverkoper hier ter plaats(~ 
en alle katholieken die van buiten komen en zij die alhier wonen kopen 

geen vis of haring meer bij hervormdPn als er hij die pusoon van hun 

gezindte vis te krijgen is. 

5) De opzet is dat Jan de Grave binnen de stad zou komen wonen en dat 

andere roomsgezinden hem op dat spoor zouden trachten te volgen. 

De overgelegde verklaring van goed gedrag heeft dan ook weinig waarde. 

Oergelijke verklaringen zijn in Vlaanderen zeer gemakkelijk te krijgen. 

Uit informaties is gebleken dat hij van c:sobre gestaathede> en m het 

afgelopen jaar door de ~tokhouder van het. Vrije van Sluis tweemaal 

bij executie tot betaling gedwongen is. In dergelijke gevallen zit er 

ook nog het gevaar in. dat het een middel is om zijn crediteuren te ont

lopen. bij een ander schuldt'n te maken en dan met de noorderzon te 

verdwijnen. (13
). 

Hoewel in sommige opzichten niet gespeend van overclijving, bevat

ten deze motieven een kern van waarheid. I iet stadshesluur was beducht 

voor de katholisering van Aardenhurg. Men wenste te voorkomen wat zich 

te Eede al voor een groot deel voltrokken had. namelijk dat de katholieken 

de hervormden gingen verdringen en dat Aardenburg uileindelijk een ka.tho

lieke plaats zou worden. Hier was het beleid dan ook op gericht en ge

durende de 18de eeuw is men. in tegenstelling tot Eede dat geen eigen 

bestuurlijke eenheid was. er in geslaagd dPze rloelstelling te verwezenlijken. 

In de eerste plaats wercl daarom slechts in zeer zeldzame gevallen 

aan btholieken het burger~rhap toegekend. waarclrJOr ze uil cle !!ilden 

werden geweerd. Verder werd Pf angst va !I ig voor gewaakt dat ze zich nieL 

indrongen in functies die een privilf'ge waren voor rle hervormden of W«flrin 

ze eniw~ invlorod zouden hu men uil.ot·f enen. 

I lel is daarom niet lcwvalliq d1~L j11isl in die hercwp<·n waar clc• katho

lieken no~ werkzaam kouclcn zijn Prt waarin wrj in elP loop cler 18de eeuw 

ook gcrr·w~Id kallroliek eu aant rc·ff en zoals eh irurgijn en herlwrgier. cle 

wdgeringcn worclcrr aangetrorfc,rt. Bov<·rHiicn kwarnPn dezl' W<'il-(eringcn 

juist in rerioden waarin rlil !tel clringentlst nooclznkt·lijk was. llllllll'lijk 
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tijdens de Spaanse Successieoorlog ( 1702-1713) toen er een toevloed van 

katholieken plaats vond en deze .tegen het einde van die oorlog zelfs bijna 

30 % van de bevolking gingen uitmaken en rond 1730 tijdens het diepte

punt van de economische depressie toen aan de herbergier Jan de Grave 

uil Maldegem en de chirurgijn Jan van Schelle uit Uw·l de toelating ge

weigerd werd. mede op aandrang van de plaatselijke herbergiers en chirur

gijns die bevreesd waren door katholieken verdrongen te worden. 

Bonafide katholieke arbeidskrachten werden in de regel geen moeilijk

heden in de weg gelegd. 

J'v!IDDELEN VAN BESTAAN EN f\1ATERIELE WELSTA~IJ 

Doordat de katholieken uitgesloten waren van een ~werheidslunctie 

en een betrekking in overheidsdienst waren de bestaansmogehjkhedeP voor 

hen geringer dan bij de hervormden. Doordat ze praktisch geen burger 

wnden worden en dus niet in een der gilden konden worden opgenomen 

werd dit nog erger. 

Het ambt van burgemeester of schepen. waarmee dan in de regel 

verbonden was dat van overdeken van een van de gilden, was voor hen 

niet weggelegd, evenmin een van de hogere betrekkingen zoals griffier. 

thesaurier, schoolmeester en koster, en andere. l\Iaa; ook van de lagere 

waren zij uitgesloten zoals die van stadsbode, grafdelver. klokluider en 

klokkesteil er, « 's he eren dienaar» en cipier, stadsijker en stadsvroed vrouw. 

Toen in 1732-1733 de betrekking van stadsvroedvrouw vacant was 

en er geruime Lijd geen kandidaten waren. •.verd loch een kathoheh kandi

date geweerd. Er was zelfs een advertentie geplaatst in de <Üprechte 

Haerlemse Saturdaegse Courant». doch na twee maanden, half januari 

1733. had zich nog niemand gemeld die de vereiste bekwaamhedl'n bezat. 

Op maandag 19 januari 1733 kwam daarom in de vergad·~rin\J van 

de magistraal ter sprake wat Pr nu moest worden gedaan. nu er niemand 

kwam opdagen die voor f 1 0.~.~ Vlaams en ~ last turf die betrekking 

zou willen vervullen. 1'1en besloot toen < ]\ laritie woonende in het Ratte

kot» op het stadhuis te ontbieden en haar Ie vragen of zij er wellicht voor 

voelde. mits eerst een behoorlijk examen werd afgelegd. Burgemeester 

Abraham de Smidt deelde op de volgende vergadering. 9 februari 1733. 

mede dat .:Marilie uijl het Rauekot. .. wel genegentheijd h~tdde getoond. 

dog geerne voor traclement soude genielen f 15.~ ........... Vlaams en 1 last 

turf». waarop toen besloten werd het geval aan te houdt•n. omeint de 

starlsfinanciën een hoger Iraclement dan f 1 0.,...._,,,...._, niet konden lijdeil. 
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Jan van Schelle uit Ursel zag hierin nu een mogelijkheid om zich in 

Aardenburg te vestigen en zich daar een bestaan te verwerven. Hijzelf zou 

als meester chirurgijn praeliseren en zijn vrouw zou als vroedwouw werk

zaam kunnen zijn. Op 20 juli 1733 verscheen hij voor het stadsbesluur 

en legde verschillende getuigschriften van bekwaamheid en gedane examens 

\'an zichzelf en van zijn vrouw over. 

Het beroep van chirurgijn was een vrij beroep. zodat wanneer de 

vereiste diploma's werden o\·ergelegd de magistraat daar niets legen kon 

doen. Het ambt van stadsvroedvrouw was echter een beschermd beroep. 

Er was één stadswoedwouw en daarnaast duldde men ~een andere. 

Omdat Jan van Schelle en zijn vrouw katholiek waren. wenste men 

zijn vrouw echter niet tot stadsvroedvrouw te benoemen ofschoon men 

reeds geruime tijd daarom zeer verlegen zat. Toeslemming om in Aarden

burg te komen wonen kregen ze ook niet. alleen de aanzegging <dngeval 

dese magistraat van hun diensten benoodigt heeft. deselve sullen aan

schrijven.> 

Eerst verscheidene maanden later kon een stadsvroedvrouw worden 

benoemd. Het was Sussanna Plokhoey, huisvrouw van Aart Bernout. die 

op 30 november 1733 werd aangenomen op een taclemenl van E 10.~.-~ 
\'laams en ! last turf. Ze deed op 7 december 1733 examen ten overstaan 

van doctor de Groot in bijzijn van de beide burgemeesters en d.~ griffier 

en werd door de examinalor <in staat geoordeelt om het ampt te kannen 

waememen>. Daarna legde ze de eed af. 

Een half jaar later was er al sprake van dat ze weg zou gaan. Ze 

was toen aangezocht om die hetrekking in Sluis te gaan bedienen waar 

haar ook een groter tradement werd aangehoclen. In arren moecle lwslool 

de magistraat toen op 26 juli 17'34 haar salaris te verhogen lol E 15 ...................... 

+ ! last turf. gezien ook het feil dat ze zich loffelijk van haar laak had 

gekweten. 

Dat naast de stadsvrrwdvrouw geen anclerP YfOC'<IYrouw werd f:(ectuld 

bleek kort daarna. Dezelfde Sussanna Plokhoey was op zaterdag 21 au

gustus 1734 ontl>odc·n bij rlc vrouw van .fan clr• N<·ckcr. een katholiek die 

vroeger te Heille had gewoonrl en rnr in Anrrl<'nhmg \vas komf'n wonen. 

Tnr·n ze c~r naar lor• was gegaan l>IPck rlaar een vrouw uil IIPillc· nnnwC'ZiJ,l 

Ie zijn rlie de kraamvrouw W<'cls hucl geholpen en naar hiPck ook op nndcore 

plaal.~en haar cliemtcn h<ul aangchorlc·n. Narlal cl<· rrwgislraat hicrva11 

kennis had gckrcgcr1. fwslisle hij clal clil <lol pmjuclili<•:. van <il' sl<~<ls

vrocdvrouw was c·n gf'laslle .Jan cle Nerker Hilll rl•·zc· loch vijf schellinJ,!l'll 

Vlaams Ie hetalr~n. Tcvc•ns wenl lwslolen rlrll voorlaan ic•ciPr clie een 

\'r('Prnrlr~ vroedvrouw zou ncnwn toch vijl' ~~·flf'Jiini-!C'n Vlnums voor de 

sladsvrocrlvrouw zou moeten lwtulc·n. 



In deze tijd was vooral te lleille een katholieke vroedvrouw, Comelid 

van den I-love, met steun der l\1iddelburgse geestelijkheid werkzaam. die 

ook dikwijls de nooddoop toediende. Uiteraard werd die door de katho

lieken gevraagd, doch aangezien de katholieken te Aardenburg toch de 

stadsvroedvrouw moesten betalen rijst de vraag of zij te Aardenburg wel 

meer hulp heeft verleend. Nooddopen heeft zij le Aardenburg in ieder 

geval niet verricht. ( 14
). 

De kwestie of een katholiek lid van een gilde kon zijn kwam aan de 

orde in 1730 als gevolg van een precedent van enkele jaren tevoren. De 

wijn- en brandewijnverkopers en de grote Lappers binnen de stad. allen 

burgers van de gereformeerde religie, hadden om het privilege van een 

eigen gilde verzocht. ten einde een middel le hebben om de roomsge

zinden van builen de stad komende daarvan niet le laten profiteren. 

Terzelfder tijd had Pieter de Vlieger, geboortig van Eeklo, een ver

zoekschrift ingediend om in dat gilde te mogen komen. Dit was toegestaan 

omdat hij om diverse redenen het burgerschap had verkregen zoals hier

voor reeds is vermeld. echter onder de bepaling van in geen ander gilde 

te zullen worden toegelaten. Daarmee had hij genoegen genomen. 

Pieler de Vlieger had nog maar korte lijd binnen de stad gewoond 

toen hij reeds overleed. Zijn weduwe bleef nog enige lijd in de herberg 

en zette hel bedrijf zonder enige tegenkanting voort. waarna ze naar 

Brugge vertrok. Daarna was er geen herbergier meer geweest tot nu Jan 

de Grave uil l\1aldegem, door het huis te pachten ook meende recht te 

hebben op de vroegere privileges van de Vlieger. Zoals bekend werd hem 

het burgerschap geweigerd, zodat hij niet in enig gilde kon worden toe

gelaten. 

Men had dit gedaan ter voorkoming van reed:; ondervonden onheilen, 

omdat men vermoedde dat de klacht die daarop gevolgd was. alleen een 

voorwendsel was. waartoe Jan de Grave en de weduwe de Vlieger werden 

gebruikt. om metterlijd hier de roomsgezinden binnen te brengen en <lot 

negotianten te slaven om de kieene negolie die alhier nog is. van de 

goede gereformeerde borgeren te onlrekken e11 de roomsgesinde toe te 

voegen), waartoe reeds meermalen pogingen waren gedaan. De magistraat 

had echter steeds een wakend oog daarop gehouden. ( 15
). 

Een soortgelijk geval deed zirh \"oor in 1765 hij hel lakensnijders

gilde. Steven Monsieur en zijn vrouw Anna Strubbe \"Nkorhten laken 

zonder zich hij het gilde als lid aan le nwldPn. Ze harlrll'n dam\'oor een 

(14) GA : Rcsol.. 29 okt. 1731. 19 jun., () fel>r.. 20 Juli. 30 noY .. 7 <lee. 1:-33. 

26 juli. 23 aug. 173-1. 

( 15) GA : l3ricvcnbock 1712-1732. 23 tlec. 1730. 
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boete van 2--t gulden gekregen. doch weigerden die te betalen. Als gevolg 

daarvan vt>rschenen ze in dt> vergadt>ring van het gildt>. die op 3 september 

1765 in de herberg <Het \Vapen van Zeeland:. werd gehouden. en ver

zochten om lot lid Ie worden aangenomen. Beiden waren katholiek. 

Omdat ze nog geen burger van de stad waren werd hen aangezegd dat ze 

zich eerst bij de magistraat moesten vervoegen om lot burger te worden 

aangenomen. Ze verklaarden echter dat ze dit haddt>n gedaan. maar dat 

de magistraat nog (!een beslissing genomen had. 

Oe zaak werd slt-pende gehouden. Op 18 december 1765 kregen ze 

van het gildebestuur de aanzegging om binnen 14 dagen aan de deken een 

bewijs over te leggen dat ze tot burger waren aangenomen om in het gilde 

te kunnen worden opgenomen, anders zou hun winkel worden ontruimd. 

Zoals bekend zwichtte het stadsbestuur uiteindelijk. Op 3 maart 1767 

werd hij door overdeken, deken en belijders van het lakensnijdersgilde als 

gildebroeder aangenomen mits betalende E 1. 1 0.~ aan inkomensgeld 

5 schellingen comparitiegeld, 2 scheil ingen voor de armen en 10 stuivers 

voor de gildeknaap. ( 16
). 

Gezien de slechte economische toestand in Aardenburg rond het 

midden der tSde eeuw leden de gilden een kwijnend bestaan. Oe op

richting van het wijn- en brandewijnverkopers- en groot tappersgilde in 

1726, waar dus wijn, brandewijn en bier in het groot mochten worden 

verkocht, had dan ook alleen lot doel de katholieken daaruit te kunnen 

weren. De enige reden waarom de gilden nog in stand gehouden werden 

was daarop gericht. Men vreesde dat anders de katholieken in korte tijd 

in de plaats de overhand zouden krijgen. 

Hen rechtstreeks weigeren omdat ze katholiek waren kon men wet

telijk niet goed verdPdigen, maar wel kon men hen het burgerschap ont

houden dat voor opname in een gilde verplicht was, zodat ze toch in

direct uit de gilden werden geweerd. 

Wanneer het lol een keuze moest komen haddw hervormden altijd 

de voorkeur. Voor beurtschipper van de stad Aardenburg op de steden 

Dordrecht en Rotterdam, welke hetrekking in juli 1754 vacant was en 

waarvoor men lid van het Anr(lt~nhurgsP schippersgilde moest zijn, werd 

nog eens nadmkkdijk vastgestPid. dat alleen personen van de gPrefoî

mer·rcle religie in aanmc~rking kwamen Pn wercl t>en rloopsgezinclt• knnrlidaot 

op gron(l daarvan nfgewezPn. ( 11
). 

( lfi) GA : Gilt!"ho<·k lnk"'l~nlj<l<·r•utldr· 1701, 17'J.I. 21> f,.f,r .. 3 SC'pl. I~ ,l,·c. 17h'i. 

3 mn11rl 1767. 

(17) (jA : Rcsol. 22 juli 17'H. 
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Wanneer men een heleiel voerde waarhij slechts sporadisch katho

lieken lot hel burgerschap werden toegelaten, met name tussen 1711 en 

176.5, toen op één uitzondering na geen enkele katholiek het burgerschap 

verkreeg, zal men begrijpen dat het aantal katholieken in de gilden zeer 

gering is geweest. Het volgende overzicht moge dit aantonen. (Zie ook 

hijlage 2). 

Bij hel I akensnijdersgilde, waarvan het aantal I eden van 1706-1718 

schommelde van 23-28 en van 1718-1794 van 13-19 was er in de periode 

1706-1724 sleehls 1 katholiek namelijk Jacobus van Steenkiste en va!l 

1765-1772 eveneens 1 namelijk Steven Monsieur. ( 18
). 

Het aantal gildebroeders en gildezusters van het kleermakersgilde 

bedroeg van 1714-1780 minimaal 12 en maximaal 19. Onder hen was 

geen enkele katholiek. ( 19
). 

Bij het schoenmakersgilde. waartoe ook behoorden de zadelmakers en 

(Ie patijnverkopers. varieerde het aantal gildebroeders gedurende de periode 

1700-1794 van 10-24. Hieronder was slechts 1 katholiek gedurende de 

periode 1700-1749 namelijk Pieter Carré en 1 van 1782-1784 Pieter .J. 
~ ( 20) Lras. . 

Bij het wijn- en brandewijnverkopers- en groot tappersgilde schom

melde het aantal leden van 1726-1794 van 11-19. I-lier was het aantal 

katholieken als volgt : 

in 1730 1 Pieler de Vlieger en daarna zijn weduwe ; 

van 1761-1771 2 Johannes Jacobus Pollet en Pieter de Koster ; 

m 1772 3 J. J. Pallet. P. de Koster en Pieter tvleuleman ; 

van 1772-1777 2 J. J Pollet en P. l\1euleman ; 

van 1777-1781 2 weduwe J. J. Pollet en P. l\Ieulpman : 

van 1783-1794 2 Maximiliaan DhaiiP pn .lohannPs Andries Pallet. ( 21
). 

Van het tahakvc·rkopersgilde zijn van 1700-1721. toen het aantai 

gildehroc~ders schommelde van 21-28 slechts 3 katholieken lid gewpest. 

rtmm·lijk van 1700-1713 Reynie~ La Roux. van 1700-1707 Philip Bury en 

van 1710-1721 .lan elP Smidt. ( 22
}. 

Bij het hakkersgilde varieerde het aantal gildebroedPrs gedurende de 

perio(le 1700-1722 van 9-16. doch slechts in (lP perioclP 1717-1719 w~s 

( 18) GA : GildcboPk lnkPnsnijdNsgildc 1706-179-1. pnssim. 

( 19) GA : Gildehoek klPPrmnkPrsgilde 1714-1786, pnssim. 

(20) GA : GildehO(•k schoPnmnkNsgildc I (i48-179·1. pnssim. 

(21) GA : GildPhoPk wijn- Pn hrand!'wijnvNkopNs- Pn ~!root toppNs~ildc I 7:.:!(i- I 7<l-l. 

pnssim. 

(22) G/\ : Cilrl,·J,npk lnhnkvNknpNSI!il<l<' I (>(>-1-172 I, pnsslm. 
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Pr daaronder een katholiek, namelijk Jan van Geemen. In 1787 was er 

van de 5 geen enkel katholiek. ( 23
). 

Bij het vettewariers- en kruideniersgilde waren er van de 16 leden 

in 1783 2 katholiek, namelijk Petms de Klerk en de vrouw van ]:;" erdinandus 

:"- lortier. ( 24
). 

Sommige personen waren lid \'an meer dan een gilde zoals bijvoor

beeld van het lakensnijdPrsgilde en kleermakersgilde of van het wijn- en 

brandewijnverkopers- en groot tappersgilde en het tabakverkopersgilde. 

Naast deze 7 gilden op het gebied van handel en nijverheid waren 

er nog een schippersgilde en een arbeidersgilde. Dit laatste werd ook wel 

het bierdragers- en zakkendragersgilde genoemd. Deze gilden hadden voor

namelijk met de haven van Aardenburg te maken. Het eerste zorgde voor 

de aanvoer per schip of schuit en het tweede voor het laden er. lossen 

I-let schippersgilde telde van 1736-1737 4 schippers als lid. van 1740-

17 4 5 3. van 1768-1781 eveneens 3 en in 1787 weer ti. Geen enkel'! van 

hen was katholiek. ( 25
). 

Uiteraard kwamen in het arbeidersgilde geen kntholïeken voor. Juist 

hier moest men voorkomen dat de protestantse arbeiders niet door het 

grote aanbod van katholieke arbeidskrachten uit Vlaanderen werden ver

drongen. 

Gezien het toelatingsbeleid van het Aardenburgse stadsbesluur is het 

niet verwonderlijk dat we ook gevallen van katholieken tegenkomen die 

tot de hervormde godsdienst overgingen om burger en lid van een gilde te 

kunnen worden. Marcus Marteyn die vanaf de eerste lijst in 1709 op de 

taxatielijsten der katholieken voorkomt, komt daar vanaf de periode 1716-

1717 11iet meer op voor, doch verschijnt vanaf die periode wel als gilde

broeder van het schoenmakersgilde. Hetzelfde qeldt voor Johannes 

Quirinus .Ianssen. DezP verschijnt vanaf 1783 op de taxatielijsleP der 

katholieken, komt daar voor het laatst op voor gedurende de period~ 

123) GA : Gildd,or·k hokkPC~IIilrlr· I r,)(,.J722. pn~•lm. 

Stukkro ht•lrr·ffl'otlr· Iw I hakkr·rs~ilrl", 11 owl 17R7. 

(24) GA : Stukkr-n L<>trr·ffr·rul<' lwl vrotlr·wnril'f'· ro hutrl<'nkr,~rlclr'. slnnl vno jnnr

pr·onirtllf'fr pl'f 1 mr·l 17k3. 

(2'i) GA : Stukkro lwrrroffr·mfro lwt ~chlp[ll'fSIIiltlr·, oolilll'• vno oolvnnRSL<'o voo 13 rnr•l 

1737. rnr•l 1741, 27 nwl 17·1'i, li m<'l 1';'1,'1. R ml'l 1:7'i. 20 nwl 

177r,, 14 mr-1 17kl, PXIrurl ''''olullr•hr"'k 10 rnPI 1';'~7. 
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gilden 

1785-1786, doch verschijnt in 1787 als gildebroeder van het wijn- en 

brandewijnverkopers- en groot lappersgilde en in 1789 als gildebroeder van 

hel lakensnijdersgilde. ( 26
). 

De gilden werden opgeheven na de komst der FransPn in 1794. Alle 

dekens kregen op 18 oktober 1794 aanzegging om hinnen 8 dagen hun 

gildekeuren en -boeken en de nog aanwezige gildepenningen op het stad

huis le brengen en de gelden die nog in kas waren ter griffie te deponeren. 

gezien «de nutteloosheid en zelfs den dwang ctie in alle gildens opgesloten 

ligt. zaken. lhands daar de vrijheid op den throon is, die met alle kragt 

moeten tegengewerkt worden.» 

De dekens en de voornaamste gildebroeder, werden op 27 oktoher 

1794 op het stadhuis ontboden en het totaal van de gilrleka~sen werd 

vPrdeeld onder de verschillende armeninstellingen. die dat lot <onderstand 

in dezen hunnen dringenden nood ten uitersten noodig hebben>. Alle 

gilden voldeden rlaaraan behalve het schippersgilde. <hetgeen zich huiten 

ons weten of toestemminge geheel uil de stad heeft geabsenteerd.> 

Het overzicht dat als gevolg daarvan werd opgemaakt geeft het vol

gende heeld : 

tolaal aantal hiervan 
gilrteleden katholieken 

namen der 
katholieken 

hakkersgilde 

schoenmakersgilde 

tahaherkopersgilriP 

k I PPrm n k ersg i I d <' 

4 

7 

16 

1 I 

0 

0 

0 

3 Bazilius Bnaye 

.lacohus Lampo 

Francies de )\ leyer 

Franries dt> )\ leyer 1 akensnijdersgilrl e 

veltewariers- en 

kruideniersgilde 

wijn- en hrandewijnverkopers

Pn grool tappersgilrle 

15 

18 

1() 

87 

0 

2 

weduwe )\ laximiliaan Dhalle 

Johanm's Andries Pollt't 

Oe verdeling van hel lolaal acl l: 50.5 . .- rlPr gilrlPklnssPn was nis 
volgt : 

60 voor de Nederduits gereformeerde arnwn 
17 voor de Frans gereformeerde armPn 
6 voor de Roomse armen 
4 voor de l'1ennoniele armen 

87 

184 

35.5. 1 I 
9.0. 4 
3.8. 9 
2.6 . .-

f. 50.5.~ ( 27
). 



De beroepen die katholieken in Aardenburg konden uitoefenen hingen 

dus ten nauwste samen met het toelatingsbeleid. Het slechts in zeer geringe 

mate toelaten van katholieken tot het burgerschap had tot gevolg dat ze 

slechts in een beperkt aantal beroepen emplooi konden vinden. l\let name 

vinden we nogal eens katholieken onder de chimrgijns en pruikenmakers. 

beroepen die niet onder de gilden vielen. Verder kwamen er in het midden 

der 18de eeuw een aantal katholieke soldaten wonen clie in Staatse dienst 

waren geweest. 

Van 1706-1790 zijn er in Aardenburg 10 verschillende katholieke 

chimrgijns, operateurs, breukmeesters en «:medicine doctors» geweest, waar· 

van de meeste gewoonlijk niet lang hieven wonen. Van 1732-1767 woonder. 

er 7 verschillende katholieke pruikenmakers. terwijl in de periode 1742-

1768 10 katholieke soldaten op een burgerbestaan overgingen en zich met 

hun gezin in Aardenburg vestigden. ( 28
}. 

Een beroep dat voor katholieken ook nog mogelijkheden bood was dat 

van herbergier. De verkoop van bier en brandewijn in het klein, dus per 

glas. viel namelijk niet onder het gilde. Naast de enkele katholieke hel'

bergiers die gildebroeder waren en reeds werden genoemd. vinden we ook 

nog katholieke herbergiers die alleen maar inwoner waren, de zogenaamde 

kleine tappers. of zoals men het toen omschreef <de geene die kroeg 

houden en hun simpel generen met kleyn bier te tappen of brandewijn te 

schenken.> ( 29
}. 

Vóór de oprichting van het gilde in 1726 waren er m Aardenburg 

twee katholieke herbergiers geweest. namelijk van 1702-1713 Reynier La 
Roux. die burger was en Jan van Sevenhandt in 17U8 die geen hurger 

was. Van 1705-171 1 was er een katholieke wijnverkoper, .Jacobus vnn cl~?n 
Broecke. die het burgerschap h(·zal. 

Na de oprichting van het gilde wercl Pr ondersche,cl gemaakt tus~en 

leden en niet-leden. Leden werden herlwrgier of tavtmier genoerneL niet

leden lapper of kroeghouder. Naast elP herlwrgen ciPr rf'f'ds genoemde 

(2(j) GA Gifrf,.h,,.,J.: ~rhoenmnk.·r~~orild,. I fi48-171J4. rc·kc·nina 22 juni I:- lli-18 okt. I 717 

<'n voll(c•ncf,-, ; Gifcl,-,hoc·k lnkr•nsnJjciNsl!ilcl,. I 70(•-1744. r•·lPninl! I 7 nov. 

1789-18 nul(. 1792 ; ( ;i]ciP.f",..k wijn- ••n hrnnclrwijnn•rkopt•rs- <'11 11rool 

lappc·r•uilclr 172r•-171J4. 24 opril 1787 "n voll!<'ncf,. ; Taxolh•liJ<i<'n kotho

IJ,.h·n. J ';'O'J Pn voluc·mlc·. J 78j c·n volu•·nrf,.. 

(27) GA : H<'8olulir·ho<·k 17941817. 18, 20. 2·1. 27 okl. 1ï1d . Siuklr•n lwlr<'ff<'n<l<' 

(28) GA 

(2'') GA 

.f., gildr·n In h<'l nfl(,.nH·r·n. 3 on~"dol<'<·rd" stukken LPvollendc .Ie namen 

clc·r ~ortlcl<·n f'rl cf,.r ~tlfclc·Lr<ll'rfN~ r•n .Ir· vPrdPiinlo( dr·r IWI<l<·n in oktoLPr 1711·1. 

Rc·•olull,.l.oc•kt·n. pn~•im. 

Slukk<·n fwlr"ffc·rHfr· lwl w1)11 <'11 l.rnn<l•·wljnvNkop•·r, •·n urool lnpp<•rswil.lc·. 
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katholieke gildebroeders waren er nog een tweetal waar katholieke tapper5 

de scepter zwaaiden. liet waren maar kleine zaken die hoogstens een paar 

kannen of slopen sterke drank en een paar tonnen bier in voorraad hadden 

Het merkwaardige is, dat ze beide juist builen de stadspoorten gelegen 

waren en steeds weer in katholieke handen overqingen. I-Iet waren <Het 

Half Maentje> gelegen builen de Landpoort en <'s Lands \Velvaren> 

gelegen buiten de Waterpoort. Over de periode 1739-1756 zijn gegevens 

hierover voorhanden. 

Achtereenvolgens waren tapper 

in «I-let Half l\1aenlje» 

van 1739-1746 Jan de Necker 

in 1747 weduwe Jan de Necker 

van 1748-1751 Pieter de Koster 

van 1752-1756 

François van de Steene 

in <'s Lands Welvaren> : 

van 1739-1748 Jan Heijntiens 

van 1748-1751 Louis Quinee 

van 1752-1756 

Pi eter de Koster. ( 30
). 

De beroeper. van de 29 katholieken die gedurende de 18de teuw het 

burgerschap verkregen waren volgens de poorterslijsten : herbergier ( 8), 

kleermaker ( 3), dokter ( 3), schoenmaker ( 2) en verder zeef maker, tinne

gieter, strodekker, kuiper, schippersknecht, smid, koopman, limmerman en 

chirurgijn (ieder 1 ) . Van 4 zijn de beroepen niet bekend. 

Van slechts een klein gedeelte van de kathoÏieken die gedurende 

de 18de eeuw toestemming kregen om te komen wonen is het beroep be

kend. Daaronder waren 12 arbeiders, 3 knechten. 3 zwingelaaTh en verder 

een beenhouwer, kastelein (bedrijfsleider op een boerderij). schaper, knoop

maker, landman, koopman en schoenmaker. 

Van de beroepen op de taxatielijsten der katholieken (slechts bij cei1 

klein gedeelte der personen werd het beroep vermPid) vormen de kmochten 

verreweg de meerderheid. Een paar voorbeelden mogen dit aantonen. 

Op de lijst van 18 november 1709 zijn er onder de 21 van de 86 

personen waarhij het beroep VPrmeld is 17 knechten. 1 mePster wagen

maker. 2 schapers en 1 hovenier. Op de lijst van 30 augustus 1717 is 

hij 16 van de 46 getaxeerden het heroep vermeld. Daarvan zijn 12 kMch

len. 1 gareelmaker, 1 strodekker. 1 hovenier en I ~chaper. 

Gezien de beperkte mogelijkheden lrt•ft men dan ook de mee-ste 

katholieken aan in de langste beroepen. 

(30) Gi\ : Peilingen vnn de nccijnsgoPdt•ren wijn Pn brnntlf'wijn. Jl<'lltn~<'ll \'111\ 8 nkt. 
1700-2 nki. 171'3. l'l juli 1738·2 juli 17"'lll. 
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periode 

Oe maatschappelijke welstand hangt ten nauwste samf'n met het 

beroep. Nu gebleken is. dat het grootste cteel der katholieke bevolking van 

Aardenburg uit arbeiders. knechten. meiden en mensen die in de laagste 

beroepen werkzaam waren bestond. kan men verwachten dat het grootste 

deel der katholieken lol het mingegoede deel der bevolking zal hebben 

lwhoord. 

\Vij beschikken over enkele bronnen om dil te onderzoeken. Aller

eerst de taxatielijsten der katholieken voor hun bijdrage in de armenzorg. 

Deze bijdragen zijn gevarieerd al naar gelang men in staat werd geoor

deeld te kunnen betalen. \Vij hebben de personen verdeeld in drie cate

gorieën : 

1) die der mingegoeden met een maandelijkse bijdrage van E 0.0.2 ,........, 

i: 0.0.8 ; vanaf 1724 werd het van E 0.0.3 - E O.O. 11 en vanaf 1767 

E 0.1.0 en minder. zulks als gevolg van algemene verhoging der bij

dragen ; hieronder vielen de knechten en meiden, de gewone arbeiders 

en mensen met beroepen als schaper. strodekker en hovenier ; 

2) die der middenklasse met een maandelijkse bijdrage van E 0.0.9 -

E 0. 1.4. vanaf 1724 van E 0.1.0,........, E 0.1.7 en vanaf 1767 meei' dan 

E 0. 1.0 ,........, E 0.2.0 ; hieronder vielen onder meer een meester wagen

maker. een pruikenmaker en dergelijke ; 

3) de gegoeden met een maandelijkse bijdrage van E 0.1.5 en hoger, vanaf 

1724 E 0.1.8 en hoger en vanaf 1767 meer dan E 0.2.0 : hieronder 

vielen in de regel diegenen die lid waren van een gilde. 

Oe taxaties werden gesteld in ponden Vlaams en waren bedoeld voor 

een periode van een jaar. 

Verdeeld volgens deze klassen kan het volgende overzicht worden 

opgemaakt : 

gemidcl.-ld aantal per Jaar pereenlage 

getaxef:'rden mingegocd~·n middenklasse gegoeden mingegm•den 

1710-1712 75 57 14 4 76 
1713-1715 (,() 43 I I () 72 
1716-1723 10) 35 (J ·I 78 
1724-1726 14 21 7 .cJ (>8 
1727-1729 21 16 ·I 3 70 
1730-1732 27 22 2 3 81 
1733-1741 31 21 5 2 77 
1742-1745 /)') 3ó A 80 
1746-1762 18 2fJ 5 ·1 76 
1763-1772 )') 2,1 A 3 (>9 

1773-1787 20) 17 /1 ·1 08 
1788-17() I 2'i 17 ) ') fi8 

1794 19 29 'i 5 7·1 
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Opgemerkt wordt dat degenen die op de lijsten voorkomen zonder 

taxatiebedrag of met vermelding van l: 0.0.0 omdat ze te arm waren, onder 

de categorie der mingegoeden zijn opgenomen. 

Uit dit overzicht blijkt. dat het percentage mingegoeden varieert van 

68 tot 81. zodat men kan stellen dat gedurende de 18de eeuw driekwart 

van de katholieke bevolking van Aardenburg lot de mingegoeden of zo 

men wil lol de laagste volksklasse behoorde. 

Wanneer we daarnaast het overzicht betreffende de duur der in

woning bekijken (zie hlz. 191 ) dan zien we dat het vooral de mingegoeden 

waren die slechts een korte periode in Aardenburg hieven wonen, de 

meesten zelfs niet langer dan 2 jaar. Meer clan cle 2/3de vnn cle getaxeer

de personen woonde er 5 jaar of korter. 

Sprekend wordt dit aangeloond bij de categorie der niet met name 

genoemde knechten, meiden enz .. die praktisch voor 100 % tot het min

gegoede deel der bevolking hehoorclen en korter dan 5 jaar bleven wonen 

Opvallend is ook dat het percentage mingegoeden afneemt naarmate 

men langer in Aardenburg woonde. Van de personen die langer dan 20 

jaar ter plaatse woonden. behoorde minder dan de helft tot dè mingegoe

den. Knechten en meiden die langer dan 10 jaor bleven treft men nauwe

lijks aan. 

Het verloop van een groot deel van de katholieke bevolking betrof 

dan ook hoofdzakelijk de knechten, meiden en arbeiders. Bij de overigen 

vond nogal eens overgang plaats van de mingegoeden naar de midden

klasse en van de middenklasse naar die der gegoeden naarmate men 

langer ter plaatse woonde en in goPden doen kwam. Bij ancleren was dit 

slechts tijdelijk het geval. 

Wanneer we het lotaal aantal gelaxeerde personen over de ganse 

periode bekijken, dan zien we dat van hen 87 % tot de mingegoeden be

hoorde. Dit hoge lolaalpercentage in \'ergelijking met het jaarlijkse percen

tage is weer verklaarbaor door het vele vt~rloop onder de knechten. meiden 

en arbeiders, terwijl de meergegoeden die een langere periode bleven 

wonen hier slechts eenmaal meegelelel werden. 

Ook uil de maatregelen van het stadshestuur, met name in de periode 

1702-1706 en daarna de instelling van een eigen diakonie voor dt> katho

lieken, blijkt dat er onder de katholieken veel armlastigen waren. Nog in 

1766 is er sprake van dat verschillemle arme katholieken de stad binnen

komen, zodat ze .:met veele noodlijdende ingezetenen wordt opgevult>. 

Slechts zelden worden katholieken hij de nwesl \'f'fJnO!!endt' n<'rsonC'n 

van de stad aangetroffen. Een van die uitzoJHlt>ring-cn \'ormcle in 1703 

l~eynier La Roux. I-lij slonel op cle taxatielijst van dat jaar. \'Oor wnl lw-
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treft de waarde van paarden en wagens met E 164..-1.4 Vlaams als derd~? 

van de stad genoteerd na burgemeester Johannes 1\Iars met E 222.12.6 en 

Nicolaas Brouwer met f: 184.3.9. 

\'an 1727-1745. op het dieptepunt van de economische depressie, 

was het aantal gegoeden onder de katholieken gering. Duarna werd de 

kern gevormd door de chirurgijn Arnoldus Arens ( 1745-1786) die werrt 

opgevolgd door zijn huishoudster de weduwe Kakaert. Johannes Hanssens 

( 17-15-1783) die werd opgevolgd door zijn zoon Adriaan Hanssens en 

Jacoba van Nee. echtgenote van Boudewijn Dyserinck ( 1751-1787) die 

werd opgevolgd door haar zoon Jan Dyserinck. 

Door hun welstand gingen deze ook behoren tot de vooraanslaanden 

van het stadje, die ter onderscheiding van de anderen steeds met de aar.

duiding <Sieun of cl\Ionsieur» en wanneer het een vrouw betrof mel de 

aanduiding duffr.> voor hun naam in de stukken werden vermeld. 

Een typisch voorbeeld is hier Johannes Hanssens. Hij was aanvankelijk 

knecht bij Paulus \' ermere en kwam als zodanig vanaf 1736 op de taxatie

lijsten voor onder de categorie der mingegoeden. Hij was getrouwd met 

de hervormde 1\laria de Wispelacre en kwam in goeden doen, zodanig dat 

hij vanaf 1745 steeds het hoogste tarief betaalde. Dil ging over op zijn 

zoon. 

Enkele anderen onder de categorie der gegoeden die gee<1 lid waren 

van een der gilden waren de landman Jan Slock fs. Tobias ( 1709-1718). 

de arbeider Co melis de Derde ( 1709-1717), de timmuman Jart Bultink 

(1712-1723) en Cornelis Hankaerl, oliefabrikant (1775-1784). 

Een tweede bron om de materiële welstand te peilen zijn de uitvaart

diensten. In de regel werden de Aardenhurgse kathol i eken Le 1'1iddelhur~ 

in Vlaanderen begraven. Alleen in dt> eersle twee decennia gaf diL noga[ 

moeilijkheden en warc·n f'r nagenoeg geen IH .. gravingen UIL Aardenlmrg. 

Daarom zijn deze decennJa huilen beschouwing gelaten. Kinderen werden 

eerst vanaf 1733 in 1\liddelhurg begraven. 

Over de periode 1720-1798 was het aantal uil vaarten met een 

hoge dienst 6 
middeldienst 16 

lage dienst 16 

gezongen mis 16 

gelczr~n mis 6 

I )cgcncn d1c rnct een hof.(c rlienst lwgraven werden waren ook Jt,

gcncn die [,ij de laxalit•s onclr·r rJ,. gef.(oedPn voorkwamen of gildehroeder3 

'art r•pn cll'r gilden waren. Dcf.(enen cl ie onclt~rsl cund werden van riPn 

iJrme, werden in de~ rr~g"l md een gclt•zr·n mis IJCwuven. De kineieren 



werden meestal zonder kerkdienst begraven. Slechb in enkele gevallen 

wus er een engelenmis, namelijk bij kinderen van dokter Petrus B. I-luijghe 

en Adriaan llanssens, beiden behorend lot de beter gesitueerden 

In percentage uitgedrukt werd 63 % der overleden volwassenen be

graven met een lage dienst of minder, zodat we deze tot het mingegoede 

deel der bevolking kunnen rekenen. Dit pereenlage is lager dan dat voor 

de mingegoeden volgens de taxatielijsten ( 68-81 %) . De verklaring hier

voor is, dat degenen die in Aardenburg sliervm meestal diegenen waren 

die er een langere periode woonden en dat de knechten, meiden en ar

beiders, dus de jongeren in leeftijd en veeal mingegoeden slechts kortere 

perioden bleven en dan weer vertrokken. 

Vergelijken we de materiële welstand van de katholieken als bevol

kingsgroep in zijn geheel mel die van de grootste andere bevolkingsgroep, 

die der Nederduits hervormden. hetgeen bijvoorbeeld kan blijken uit de 

armenrekeningen, dan zien we, dat met uitzondering vun tijdens de oor

logsjaren, de Nederduits hervormde diakonie steeds een ruim overschot 

had op haar armenrekening, waarbij bedragen van f 50 ........................ lot L 100 ............. ,_....... 

Vlaams geen zeldzaamheid waren. De roomsgezinde diakonie daarentegen 

had steeds de grootste moeite om rond te komen. 

Wij willen hier nog aandacht schenken aan een 1\\eetal factoren die 

mede van belang zijn voor het schetsen van een bevolkingsgroep in het 

tijdsbeeld. namelijk het ontwikkelingspeil en de levensduur. ]\I en kan hier 

geen uitvoerig onderzoek nnar alle facellen daarvan verwachten, doch 

slechts het aanstippen van directe gegevens die aan het licht zijn gekomen. 

Daartoe staan ons weer de parochieregisters van ]\ liddelburg ten dienste. 

Vanaf 1779 moesten namelijk de vaders die een kind lieten dopen de 

doopakte ondertekenen. \Velnu. van de 34 verschillende vadc:>rs die van 

1 januari 1779 tot juli 179(> vNschenen, konden slechts de hPift. namelijk 

17 hun handtekening zeiten : de andere 17 konden niel schrijven. 

Over de mate waarin katholieke kinderen onderwijs genoten IS wpini!J 

bekend. Gezien de vrij nrmelijke om:;landiglwdm wanrm het grootste deel 

der katholieken verkeerde en de jeugdige leeftijd waarop kinderen reeds 

moesten gaan werken of meehelpen, mag men damvclll geen grote ver

wacht in gen koesteren. De cijfers van het on alf a het isme Lonen llit trouwens 

ook aan. Wel is hekend dat soms an11 weeskimleren vnnwcgl· de rooms

gezinde diakonie gelegenheid werll gegeven om bij de ~choolmc<'ster nm 

i'-1iddelburg in Vlmmeieren onJt•rwijs te genieten. Dit wns onlll'J' ilnde!' 

hel geval in 1748-1749 hij de wees .lan Baptiste Sinm•sat-1. Ierwijl in 1770· 
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1771 de "f\ liddelburgse schoolnwester Piel er Caboot er het Aurtlenburgse 

weeskind Albertus I'- Ionlens onderricht gaf. ( 31
). 

Bij de overledenen werd in bijna alle gevallen de leeflijd vermeld. 

\ \' anneer we de 27 kinderen beneden de 5 jaar huilen beschouwing laten. 

is de gemiddelde leeflijd van de 60 Aardenburgse katholieken die van 

1720-1798 in T'-liddelburg werden hegraven 42 jaar. Worden die kinderen 

wel meegerekend dan is de gemiddelde leeflijd van de 87 overledenen 

slechts 30 jaar. 

HERKOI'-IST DER KATHOLIEKE INWONERS 

De vestiging van katholieken in Aardenburg was eerst in de twee 

ldatste decennia der 17 de eeuw op gang gekomen. Gevestigde katholieke 

families die er reeds van generatie op generatie woonden kende men er in 

het begin der t8de eeuw niet. Er kwamen katholieken Pn ('r vertrokken er 

weer. Stabiliteit was er weinig, wel een vrij grote mobilit<>it. 

De vraag rijst of dit gedurende de 18de eeuw ook zo \Vas. Een ant

woord hierop kan worden gevonden door een onderzeek in le stellen naar 

de personen die op elP taxatielijsten der katholieken voorkomen en wel 

dom na te gaan over welke perioden ze getaxeerd werden. \Vanneer een 

persoon of een gezin lang bleef wonen werd hij ovc~r een lange periode 

getaxeerd: hij een kort verblijf slechts over een korte periode. Dit onder

zoek gaf het volgende resultaat. 

gewoond in 

, \ardenburg 

gedurende 

met name genoemde 

gelaxeerd<'n 

niet mcl name* 

genoPmde knechlPn Pnz. 

percenldge 

min-

2 jaar of 
korter 

3 1/m 5 
6 t/m J(J 

11 t/m 2(J 
20 t/m 3(J 

jaar 
jaar 
j;wr 

jaar 

lotaal llicrvan 

240 
75 
(>0 
()J 

21 

min

gego•·dero 

225 
(>G 

4fJ 

41J 
CJ 

lolaal hiervan 

min 

U<'P<H•den 

95 <J4 
2() 26 

2 2 

sum{'n 

'335 
101 
62 
1>2 
21 

hi<·rvan IJegoeden 

min

~<·goNIPn 

31 <) 

CJ2 

'JI 

·IS 
C) 

95 
91 
82 
73 
-13 

meer dan 30 
jaar 2·1 IJ 2·1 11 -16 

·181 ·10él 1211 12'5 (>US 527 87 

,f,. ni<·l rnd IWrn<· 1/<'fi'"'""J,. rwr•oco•·n w•·nl<·co nnnu<·<fui<l ui.• ulc· blf'~l von Ï"lichi<'l 

,j,. K•wn•·• . .,J,. rneljl \'llfl \fon>r. Slo< k. . .,J,. sdH'Iwr \'1111 Jhr. i"lorH enz. 
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Een groot deel van de katholieke hevolkingsgrot:p woonde er dm 

slechts enkele jaren en kwam dus van elders. Het is nu Zdal te onder

zoeken waar ze vandaan kwamen. 

Voor wat betreft degenen die het burgerschap verkregen is dil niet 

moeilijk : in de poorterslijsten slaat de geboorteplaats erbij vermeld. maar 

zij vormen slechts een heel gering deel der katholieken en in de regel de 

meer gegoeden. Daarom mag de uilkomst van dit 0nderzoek niet al~ 

maatstafgevend worden aangemerkt. hoogstens als een lichte indicatie. Bij 

gebrek aan vollediger gegevens. geven wij daarom hier een overzicht van 

de herkomst der 29 katholieken die in de loop der t8de eeuw het burger

schap verkregen, naar geboorteplaats. 

Oost-Vlaanderen 6 

West-Vlaanderen 7 

West Staats-Vl..~ anderen 2 
Frankrijk 4 

Noord-Brabant 3 

Zeeland 

Wallonië 

Holland 

Limburg 

onbekend 3 

29 

Opvallend is de gemengde herkomst met een lichte meerderheid af

komstig uit Vlaanderen. 

Van degenen die toestemming kregen tol inwoning is de geboorte

piaais heel zelden bekend en de pluals waar ze het laatst woonachtig 

waren slechts bij minder dan de helft. In dit geval kan dus omtrent de 

herkomst nagenoeg niets worden mt>degedeeld. terwijl dit juist een grote 

groep katholieken is. Hoogstens zou men uil de laatste woonplaats een aan

wijzing voor de herkomst kunnen afleiden. liet resultaat van he~ ingesteldt• 

onderzoek is als volgt : 

( 31) G!\ : Rckcningl'n Jer roorm-kutholicke urmen. rek. l'un L-·18-17-19. 177ll t'll I 7'71. 
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Yorige woonplaats geboorlig uil 

poldt·rgebied rond Aardenburg 30 
waaf\·an lzabellapolder 13 

Heille 5 
Eede -1 
Sint Kruis 2 

overig \\'est Staats-Vlaanderen 8 
\\' est-VIaanderen 21 3 
waarYan Brugge 11 2 
Oost-\ 'I aanderen 14 4 
waarYan l\ liddelburg 7 
Frankrijk 3 
Antwerpen 3 
Oost Staats-Vlaanderen 

77 11 

Er zij opgemerkt dat het hier slechts de helft van de 170 katholieken 

betreft die toestemming Lot inwoning kregen. 

Wel kan hiemit worden opgemaakt. dat een deel van de nieuwe 

inwoners van Aardenburg eerst vooraf in de polders woonde, waar zij als 

arbeider of zelfs als landman werkzaam waren geweest voordat ze binnen 

de stad kwamen wonen. Tevens zijn er hier weer aanwijzingen. die daar

naast in individuele gevallen uil andere bronnen worden gestaafd. dat een 

groot deel afkomstig is uit Oost- en West-Vlaanderen, waarbij het opval

lend is, dat degenen die zich uit Brugge ir1 Aardenburg vestigden vooral 

pruikenmakers waren. 

Vanaf 1756 verschijnt ev~>nwel een nieuwe IJior1. Vanaf dal jaar 

wordt bij de geboorten en dopen in de rloopregisters van l\1iddelburg in 

Vlaanderen de doop- c.q. gchoorleplaals van de oud1~rs erbij vermeld. Dnnr 

de Amdenlmr1,1se katholieken hun kind,.rl!ll naa:- Middell:urg len doop 

brachten en Prbij werd gcregistr<·erd waar rle OlHit•rs woonden. kunnen deze 

gegevens een nieuwe hijdral,lc J,~vPren orn een oorckel Le vorrnen ornlrenl 

de herkomst der Aardenl!IIrgse katholieken. (>ok hier weer geen vollt·dig 

overzicht van dat jaar af. rlrJch ull,~en vun een deel der katholieke bevol

kiug, narn1·lijk van hen die in r"v1irlrJ,.JIHirg kinrl<~rcn lieten dopen. I )jt m

der.t.rwk gaf het volgewll' resultaat. 
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Tijdvak 1756-1800 Actntal vaders/ moeders 

Gedoopt in de parochie l\1iddelhurg in 
Vlaanderen 

(waaronder begrepen het Staats gebied 
waarover de Middelburgse mi~sionnaris 
de geestelijke zorg had, omvaltend 
Aardenburg, Eede, Heille en omlig
gende polders). 

overig West Staats-Vlaanderen 

overig Oost-Vlaanderen 

waarvan Maldegem 

West-Vlaanderen 

waarvan Moerkerke 

Oostkerke 

Sijsele 

Oost Staats-Vlaanderen 

17 

13 

6 

6 

42 

7 

33 

55 

2 

Totaal Vlaanderen 139 

Brabant 3 

Henegouwen 4 

Limburg 2 

Totaal overig Zuid-Nederland 9 

Noord-Brabant 2 

Utr&ht 4 
Limburg 2 

Gelderland 

Frankrijk 

Duitsland 

Totaal overig Noord-Nederland 

Totaal 

9 

19 

2 

178 

In geval van een gemengd huwelijk is de geboorteplaats van de pro

testantse wederhelft, in de :egel de echtgenote. niet meegeteld. 

In een achttal van deze gevallen was Aardenburg of de naaste om

geving de geboorteplaats. 

Uit deze staat kunnen de volgende conclusies worden getrokken. 

1) Nog geen kwart van de personen (23.6 %) is ter plaatse of in de on

middellijke omgeving geboren. Dil wijst weer op een mobiele katholieke 

bevolking. Tevens wijst het er op, dat slechts enkele katholieke fami

lies zich blijvend van generatie op generatie in /\mdenbur[.! vestigden. 
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2) liet grool~te deel. meer dan driekwart of 78 % i:; geboorlig uil Vlaan

deren. wal wijst op de \'laamse herkomst van het overgrote deel der 

katholieke bevolking van Aardenburg. De grensgemeente l\·1aldegem 

f'n de buurtgemeente l\ loerkerke ~pringen hier in hd oog. 

) ) Opvallend is het ontbreken van personen nit Zeeland en Holland 

Ierwijl ook Oost Staats-Vlaanderen en overig Nederland nauwelijh 

aan bod komen. Daarentegen zijn er naar verhouding vet>l afkomstig 

uit Frankrijk. De immigratie van katholieken had dus voornamelijk 

\'anuit het zuiden plaats. 

Vanaf 1 januari 1779 werd in de overhjdensregister~ der parochie 

~liddelburg ook de doop- c.q. geboorteplaats der overledenen vermeld. 

zodat we hierin nog een bron hebben die een aanwijzing kan geven, zij 

het over een betrekkelijk korte periode. I-lier was de uilkomst als volgt. 

Tijdvak 1779-1798. 

Parochie l\ liddelburg inclusief het Staatse deel 

Oost-Vlaanderen (alleen I\ laldegem + Adegem) 

\Vest-Vlaanderen 

Nederlands Limburg 

Frankrijk 

8 

5 

4 

Totaal 19 

Bij deze cijfers zijn 16 kinderen onder de 5 jaar die m de parochie 

fvliddelburg waren geboren en gedoopt en jong stierven niet meegerekend. 

Ook hier is weer dezelfde tendens aanwezig : een minderheid is ter 

plaatse of in dezelfde parochie geboren en het grootste deel der overledenen 

is van Vlaamse herkomst. 

OE KATIIOLIEKEN IN !JE SAMENLE\'INC 

Welke plaats namen dr· katholieken in de Aunlenburgse samenleving 

in 'I Uit is de laatste vraag waarop wc zullr·n lrochten ec10 ilnlwoord te 

vinden. 

V erscheidr:ne rna~isl raat,personen h aclrlr·n kathol ie kc f um ;I iel l'den. 

;roals rond 1705 schepen !'ieler rle Kommer wiens dochter Anna, na de 

nodige struJ,I,elingen. gelro11wrl was mi'L clr· katholiek P,ctcr Carré l'll 

Anthony Pcurssen. gr:durcrule vele jurc:n I lllrgcnwr~sl er, schepen en lualsl e

l;jk griffier der slacl. wiens echtt.~cnole r•n l'rfgcnHIJI!' I PVÎIIU Gerssen kutho

hek wus en op 17 novr·rnlwr 1708 IHJr~,teres wercl. 
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Vele notabelen hadden katholieke knechten. arl1eiders of meiden in 

dienst. I lel is mogelijk hiervan een uitvoerige lijst samen te stellen. doch 

wij volstaan hier met enkele voorbeelden uil de verschillende perioden van 

de 18de eeuw. 

In 1709 bijvoorbeeld waren er op de hofstede van burgemeester 

Johannes Mars drie katholieke knechten en 1 katholieke schaper en ook 

de andere burgemeester. .Jacob de Hasert, had toen een katholieke knecht 

in dienst. Katholiek waren ook : in 1724 de meid van schepen Comelis 

van den Berge en de knecht van de stadsschoolmeester en voorzanger in 

de hervormde kerk Adriaan Hlaauwkamer. in 1738 de dienstbod~ van de 

predikant der Waalse kerk Nicolas Chalaire, in 1759 de knecht van 

burgemeester Johannes Bylmu, in 1764 de knecht van Dirk Rietveld. 

beurtschipper van de stad Aardenburg op l\1iddelburg en Vlissingen. in 

1775 de knecht van schipper Comelis Versh1ys en zo meer. In 1727 was 

zelfs de kastelein (degene die voor de eigenaar een hofstede beboert) op 

de hofstede van burgemeester l\1ars katholiek. 

Ook waren verschillende protestanten met katholieke vrouwen ge

trouwd zoals de stadsbode Andries Miehielsen rond 1716 en de beurt

schipper Comelis Versluys rond 1788. Katholieken die met protestantse 

vrouwen getrouwd waren treft men eveneens geregeld aan. In de tweede 

helft der 18de eeuw waren er minstens tien gemengde hmwlijken, waarhij 

in een achttal gevallen de protestantse parlij in Aardenburg of naaste 

omgeving geboren was. ( 32
). 

De katholieken woonden tussen de prolestanten in, getuige de taxatk~ 

lijsten voor de «ommestellinge> die straalsgewijs werden opgemaakt of in 

een aantal gevallen hij hen in als knecht of meid. Zij waren ingeschakeld 

in huisgezinnen en bedrijven en voor allerhandP \\'ETkzaamhedm. 

Jan Cargille was voerman en hij kreeg opdrachten van de stad. Onder 

meer vervoerde hij de mol<-'nsleen voor de stadsmolen in 1710. In 1717 

was een openbare aanbesteding véln de \Vaalse kerk niet geslaagd. Onclt>r 

de twee aannemers die later met hel stadsbt•sluur overeenstemming be

reikten voor de uitvoering van het werk was ook de kutholiel .Jacobus nm 

Steenkis te. 

Katholieken kregen de normale nwdewerking van het stadsbesluur 

wanneer ze een of ancien~ toestemming nodig hadden. Jacobus Yan Stt'en

kisle had in januari 1711 hel huis van de erfgenanwn van Nicolnas de 

(32) GA Rcsol., 13 jon. 1710. 17 nov. 1708: Tux. lijslC'n koth. 18 IHl\'. 17ll'l. 

18 sept. 172-1. 19 nov. 175<), (i f('J,r. 176·1. 16 jon. 177:,, 3 febr. 17~7. 
18 jun. 1716, 30 nov. 1733. 18 okt. 1756, 3 mnurl 1788. 

l3issch. nrch. Brugge, nr. F 2. ·I en 5 fl'hr. 1738. 
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Corte staande aan de Waterpoort gekocht en wilde dat wat lager maken. 

I-lij kreeg daartoe toestemming mits hij rekening zou houden met het neven

~taande huis. Terzelfder tijd wilde Jan Gargille een achteraf staand huisje 

kopen. I-lij wilde dat afbreken en met het vrijkomende terrein zijn eigen 

erf wrgroten. I-lij kreeg daarvoor toestemming. mils hij de stedelijke lasten 

die op het huisje drukten voor zijn rekening zou nemen. Hubregt Steenlant 

mocht op 29 juni 1 ï 11 van de magistraat een afdak van stro rnaken naast 

de door hem bewoonde barak aan het Ruiterskwartier en Jan Bultink 

kreeg toestemming om wat timmerhout te leggen op de i'-1arkt volgens 

aanwijzing van de burgemeester «vande courps». Jan Slock fs. Tobias had 

in 1711 een wei \'an de hen·ormde kerk in pacht en verzocht de magi

straat te willen wrhinderen dat Jan Lisberge steeds maar met zijn beesten 

daar door trok naar zijn eigen wei. Het stadshestuur nam de zaak m .meier

zoek. 

Bij de verpachting van de stadsmolen in 1718 werd Jan van Geemen, 

een katholiek uit Knesselare. als enige gegadigde pachter. I-lij was de enige 

katholiek die in de 18de eeuw pachter van de stadsmolen is geweest. De 

oorzaak hiervan zal wel zijn geweest. dat anderen er niet zo happig op 

waren om te pachten. De stad wilde de molen verkopen doch dat lukte 

niet. De molen verkeerde in een vervallen slaat en stond in 1721 een 

tijdlang leeg. Jan van Geemen pachtte maar voor één termijn van :; jaar 

en ondertekende het contract met een kruisje, omdat hij niet kon 

schrijven. ( 33
). 

In de eerste decennia van de 18de eeuw waren de toen talrijke kr~tho

lieken normaal opgenomen in het gewone dagelijkse leven van het ~tadje. 
zij het dat er toch een zekere achterdocht en wantrouwen tegen hen be. 

stond. We moeten daarhij hedenken dat een aantal inwoneis van Aarden

burg, die hoofdzakel;jk uit Vlaanderen waren komen wonen, van huis uit 

katholiek waren en bij hun komst naar Staats gebied of daarna tot de 
hervormd~ godsdienst over~ingen. In sommige gevr~I!Pn was dit uit gods

dienstige overwegingen, in anflew gevall<'n uil louler maleride. Dil ging 

heel eenvoudig. Men begon J:~ewoon nam elP hervormcl<> kerk te gaan en 

werd ~pfwdig in de grole h<·rvonnde lwvolkingsl(foPr opgcnornt•n rnf't alle~ 

voordelen van dien. 

Enkelf~ voorlwPidPn daarvan zoals Joos I )ocus Vcrschelcle. Frnnçois 

Verwijgle, Marcu~ Martcyn Pil .lohanne~ Quirinns .lanssPn werclcn ff'<'fls 

~~~) GA Rt><ol., 2-1 nov. 1710, 'i juli, I) rl••c. 171ï. 8 ,f,•c. 1710, 1:2 tnn., 

2, Ir, manrl. 2'1 juni 1711. 2~ nH•I. ï juni 17 Jl'l : l'n•·ht vnorwnnrcl<'n c·n 

-OV"rt'l'llkorn-lt·ro l,.·lrdf,.rHf,. ,j,. ~tndsrnol•·n. ro11lr"' I v11n 7 111111 I ï I A. 
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aangeslipt hij toelating tol het burgerschap. tol inwoning of tol de gilden. 

Een paar andere volgen hier nog. 

Joos De Slover was in november 1713 reeds een jaar lang in de 

hervormde kerk Ier kerke gewtest. I-lij werd op zijn verzoek vrijgesteld van 

de bijdrage voor Je katholieke armen. Eenzelfde verzoek deed Pieter 

îvfarchanl in december 1715. I lijzelf was katholiek maar verklaarde dat 

zijn vrouw en kinderen geen anderé dan de hervormde kerk bezochten Hij 

kreeg van het stadsbesluur de aanzegging, dat hij het afgelopen jaar nog 

moest betalen maar dat hij vrijgesteld zou worden wanneer hij in het 

komende jaar bewijzen zou dat hij de gereformeerde religie genegen was 

en naarstig ter kerke kwam. 

In het midden der 18de eeuw. tijdens de depressie. waren er weinig 

zaken waarbij katholieken betrokken waren of waarbii ze werden inge

schakeld. Eerst in de laatste drie decennia. tijdens de Patriottentijd. was 

er weer een opleving. 

Vanaf 1782 was een katholiek koopmansbode van de stad Aarden

burg op Brugge, namelijk Jan Baptiste Alleyn. Johannes Jacobus Pollet 

mocht in 1774 zelfs als pachter van de impost op 's lands waag, ronde 

maat, en gouden en zilveren lakenen optreden en kreeg in 1776 vernieuwing 

van de cijns voor de grond waarop zijn huis op de Kaai was gebouwd 

In laatstgenoemd jaar kreeg Cornelis Bankaer! die in Eede woonde toe

stemming om een oliestampkot op te richten op de stadshalvemaan (een 

deel der vestingwerken) buiten de Waterpoort en de olie die hij in zijn 

fabriekje maakte te verkopen. In 1777 kreeg hij bovendien vergunning om 

op stadsgrond naast zijn olieslampkot een huis te bouwen. Deze groncl 

werd aan hem toer, in rijns uitgegeven. Op 21 februari 1774 werd aan 

Johannes I lanssens voor 14 jaar de stadscontrescarp (een Lol werk, he

horend lol de vestingwerken) huilen de Waterpoort. ct ie bij hem in ge

bruik was, uil de ham! vPrpacht. terwijl later zijn zoon Aclriaan I-lanssen:; 

in het hezil was van een houtloods en steen- en pannenhokken die langs 

de Kaai stonden op grond die hij van cle stad voor 50 jaar in cijns had. 

Het is opmerkelijk clat deze vestigingen van katholieken alle huilen 

de Waterpoort, dus builen (Ie eigenlijke stad plaats vonden op vroegere 

verdedigingswerken. Ook de herberg 's I ,élnds \V eh• aren mei een katho

lieke herbergier \Vas fbar gele~?en. We moelen hierin het begin zicr1 van 

een katholieke wijk waar ook de huisjes der katholieke arbeiders verrezt•n : 

de Kaai. In latere eeuwen. lol in tk huidif!e lijd. werd dt·ze wijk 1mgcnoeli 

uitsluitend door katholieken hewoond en kort daarhij, doc-h hiJmen <l• 
stud, werd in 1804 elP. eerste kat hol ieke h·rk in een ,·rot'gt•r nHlf!azijn \'1\11 

i\driaan J-1 anssens in rehruik genomPn. 
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In ong r ~w·ld c· I1JJ ·n w rdPn ook knlholi eken pq n m<' n in dt! bur
g rwarhl. Btj n wap,..n r ho11W in n vvmlwr 17 w r n Lw l d n von 

d • burg rwa hL ni t op h l app I v r. rh n .11 . Z · mo L n zi h p '2'2 no-

\ mb ·r 17 4 voor d< · rnaijl lrnal komc•n vc•r nlwoord<•n. f kuLholt k 
•L 1rnilinan hallc·, hnd voldrwnr ll' reclc•n il om zijn nf, zigheid l moli-
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veren en werd de boete van 5 schellingen kwijtgescho!dP.n. De hervormde 

Abraham den Dekker kon niets tol zijn verschonin~ 'l.anvoeren en moest 

de boete betalen. Dit voorval duidt erop. dat d" katholieken in die periode 

rechtvaardig werden behandeld. ( 34
) 

De houding van de katholieken gedurende de 18de eeuw in Aarden

burg was er een van ondergeschiktheid en onderdanigheid. Politieke invloed 

hadden ze in het geheel niet en op economisch en financieel gebied 

hadden ze evenmin enige invloed. l-Iet beste bewijs voor die onderdanig

heid is wel, dat het in de ganse periode niet openlijk tot enige wrijving 

tussen hen en het stadsbestuur of de hervormden is gekomen. laat staan 

lol enige opstandigheid. hoewel uit reeds hiervoor aangehaalde uitlatingen 

van het stadsbestuur duidelijk blijkt. dat er van die zijde een zekere 

achterdocht en wantrouwen Legen hen bestond waarmee ze regelmatig 

werden geconfronteerd. 

Deze houding vloeide hoofdzakelijk voort uit hun afhankelijkheid van 

het stadsbestuur dat de macht had om personen die hen niet welgevallig 

waren uit de stad te verwijderen en waar het grootste deel tot de arbèi

dende klasse behoorde, uit hun afhankelijkheid van degenen bij wie ze 

werkzaam waren. Daarnaast droeg ook de ongeletterdheid van een groot 

aantal katholieken tol die afhankelijkheid en onderdanigheid hij. 

Tenslotte moge hier een typerend voorval worden aangehaald. dat 

de sfeer schetst waarin onder het gewone volk het katholiek verleden en 

de overgang naar de henwmden soms aan de kaak werden gesteld. 

In de regel worden hij ruzies harde waarheden gezegd. zo ook hier. 

De hetrokkenen wawn twee Vlamingen : François Nyffels. geboortig 

van Brugge, 27 jaar oud, wagenmaker. die op 11 juni 1 7'1 ...J burger van 

(Ie si ad was geworden en : Pi eter ]\ larchant. gehoortig uit het land van 

Waas. sinds 1710 werkzaam als smidsknecht bij dt' weduwe ltaljaen. 

die op 30 maart 1711 toestemming gekn·gen had om in Aard.enburg te 

blijven wonen en als meester smid zijn ambacht uit Ie oefenen. 

Beiden waren katholiek. althans van katholieke origine. doch françoi~ 

Nyffels had hij zijn komst naar Anrclenhurg aan zijn gp]oof wrza<lkt en 

was prompt burger geworden en ook Piel er ]\ larchanl verklaardt>. dat zijn 

vrouw hervormd was en ook hij en zijn kinderl'n geen mHll're dan dt

hervormde kerk bezochten. Daarom maakte hij lwzwanr legen zijn aanslag 

voor de kat hol ieke nnm•n die hij opgt'lt>gcl kret•g en vnnnf oktoher 171 ö 

(3,1) G,\ : RPsol .. fî nov. 1713. 5 clcc. 1715. 1·1 nov. 177·1. 21' rkc. 1:":"5 <'- , ... 

fî m<'i. 18 nov. 1771î. 10. 17 moor!. R SPpl. 1:":"7. 21 r.,hr. 177-1. 22 mnnrt 

17Ril. 7 fpl.r_ 17'1 I. '22 opril 17<1), '2'2 nov. 17'~-1. 
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moest hij niets meer betalen. Beiden waren nogal heetgebakerd, hetgeen 

ook uil andere feiten hlijkt. De ruzie speeld~ zich af in oktober 1715. 

Pieter Î'larchanl zou tegen François Nyffels gezegd hebhen toen 

deze laatste hem tot betaling van een achterstallige vordering aanmaanck 

dat hij het geld zou gebruiken om paternosters te kopen. Hierop was 

de womv van Nyffels tussenbeide gekomen en had gezegd «dat haar 

man geen paternosters noodig hadde. alsoo hij toonde mei wien hi) het 

hielt>. Pi eter i\ larchant repliceerde daarop : «Heeft hij het sonder fon

dament gedaan. soo is hij te grooter schurk. gij hroolgeus daar gij het 

sijt.> waarop de wouw van Nyffels antwoordde : «Het is wonder dat 

gij dan onder de geusen blijft en u broot winnen moet», waarop Marchant 

weer antwoordde : cDie niet wil kooroen mag voor den duyvel loopen.) 

Drie getuigen werden gehoord waaronder een katholiek. de 40-jarige 

Joseph Le Ooux. 

Oe ruzie liep uit op een veroordeling van Pieler J'Vlarchant omdat 

zijn uitlatingen strekten tot minachting van de gereformeerde religie. 

\Vanneer dat getolereerd zou worden zou het lot een kwaad voorbeeld 

strekken waarvan de gevolgen niet te overzien waren. Een paternoster 

of rozenkrans was namelijk alleen bij de katholieken in gebruik en voor 

de hervormden taboe. 

Hij kreeg van het stadsbesluur een scherpe berisping en een boete 

van f: 1.1 0.,...._.., te betalen aan de hervormcle diakonie. mocht drie dagen 

niet werken en moest op die dagen ook zijn winkel sluiten. waarna hij 

aan de magistraat zijn leedwezen moest betmgen. Omdat hij. toen de 

stadsbode hem dit kwam berichten, de magistraal onbehoorlijk bejegende. 

werd de blaasbalg door (Ie dienciPr, geassisteerd door de stadsho(le. uil 

zijn smidse gehaald. ( 35
) 

BESLUIT 

De katholieke bevolking van Aardenburg was het grootst rond 1710 

toen ze met ongevPc·r 200 zic·l<·n hijna 30 % van de totale hevolking 

uitmaakte. Nadut de Spaanse Successicoorlog in 1713 heëin<liwl was 

Jwgon het anrdal lemg Ie lopen, lol ePn diPpiepuni werd lwreikl in 1728-

1729 toen (~r maar een óO-tal meer woondPn. Ook de totall' bevolking 

('3'j) GA l{,.~ol., }0 rnaart 1711, 21. 2~. '31 ok!.. 'i cf .. ,.. 171!. 1, nov. 171'3: 

PooriN•II)8l<-n. H juni 171·1. 

201 



van Aardenburg liep terug en was gedaald van 900 in 1700 tol minder 

dan 450 in 1731. Daarna vond weer een geleidelijke stijging plaats. In 

het midden der eeuw schommelde het aantal kath'Jlieken rond de 100 

met een uitschieter tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog van 1742-1745 

tol meer dan 125. Ze vormden toen 1 '3-20 % ,·an d~ bevolking en in 

laatstgenoemde jaren ongeveer 25 %. Vanaf 1773 daalde het aantal weer 

en lag toen I ussen de óO en 80, ongeveer 10 % van cl-.~ total(: bevolking 

uitmakend. 

Gezien het heleïrl van het stadsbestuur, dat erop gericht was d,. 

katholieken uil openbare ambten, uit handel en nijverheid en uit b. ,_ 
langrijke beroepen te weren. treffen we onder hen weinig burgers aan 

en waren er weinig lid van een gilde. Het grootste gt'deelte bestond uit 

arbeiders, knechten en meiden en mensen in de laagste bewepen. 

Dit had tot gevolg dat minstens 2/3de deel der katholieken tot 

heL mingegoede deel der bevolking bPhoorde en hun ontwikkeling op een 

laag peil stond. Door hun volledige afhankelijkheid hadden zij nagenoE·g 

geen invloed op politiek, economisch en financiëel gebied. 

Gevestigde families waren er in de loop der 18de eeuw weinig. \Vel 

was er een vlottende bevolking. Nog geen kwart van de katholieken was 

ter plaatse geboren. l-Iet grootste deel, ongeveer 3/4de. was afkomstig 

uit Vlaanderen, daarhij gelijkelijk verdeeld tussen Oost-Vlaanderen en 

West-Vlaanderen. 

Het grotendeels onmondige en mohiPle katholieke volkscleel in Aar

denburg was een rol van ondPrgeschiktheirl en ondNd:migheid loPI)('deel~. 

G. A. C. van VOOREN. 
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Bijlage 1 

0\'ERZICHT van de aanlallen personen op de taxatielijslen, hel !wrekend 

aantal inwoners pn katholieken alsmede het pereenlage katholieken 

in A<J.rdenburg gedurende tie 18de eeuw. 

jaar aantal person<>n op de 6<-r<>kend aantal perc<>ntage 

taxatielijsten der katholieken 

. * tn\voners · kathohek<>n** inwoners katholi<>k<>n 

1698 23-l 866 
1699 2-l-1 903 
1700 2-12 895 
1701 226 836 
1702 2-18 918 
1708 215 796 
170<) 215 796 
1710 189 72*"* 699 198 28.3 
I 711 196 78*"* 725 215 29.7 
1712 193 75 714 206 28.9 
1713 206 (}2 762 171 2'2.4 
1714 192 ()0 710 165 23.2 
1715 175 '59 648 1h2 25,-
1716 177 50 655 138 21.1 
1717 185 <16 685 127 18.5 
1718 183 -12 677 1 ](i 17.1 
1719 190 42 703 1 1 (i 1 ó.5 

1720 173 38 '581 10'5 18.1 
1721 171 ·14 575 121 21.-
1722 1 ()8 '16 ')(>4 127 22.5 
1723 170 ·17 '571 129 22.6 
1724 1f>2 38 '544 10'5 19.3 
172'> 161 33 541 91 16.8 
172() ](>I 30 '541 8') 15.3 
1727 1'5'5 2ó 521 72 13,8 
1728 1·17 22 -]<)i] (,] 12.4 
172fJ I ')fJ 21 167 '58 12.·1 
1730 136 27 <157 71 111,2 
1731 132 2CJ -14·1 80 18.-
1732 I )CJ 28 ,1(}7 77 16.5 
1733 1 '].1 28 -1fH 77 I ') .0 
1734 1-Jf) 2CJ '>0 I RO 16.-
173'> l'i3 2fJ '>1-1 80 15.6 
173fl 1·18 "'j() ,197 83 16,7 
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jaar äantal personPn op de berPkend aanlal percentage 

taxatiPlijsten der bthoJi,.ken 

in\vonPrs* katholieken** inwoners katholiPkPn 

1737 149 30 501 83 16.6 
1738 153 29 514 80 15.6 
1739 153 27 514 74 14.4 
1740 154 34 517 94 18.2 
1741 153 32 514 88 17,1 
1742 156 48 524 132 25.2 
1743 160 46 538 127 23.6 
1744 155 46 521 127 24.4 
1745 161 42 541 116 21.4 
1746 162 35 544 96 17,7 
1747 150 37 504 102 20.2 
1748 150 36 504 99 19.6 
1749 150 36 504 ()9 19.6 
1750 164 35 551 96 17.4 
1751 170 33 571 91 15.9 
1752 166 .39 558 107 19.2 
1753 177 <JO 595 110 18.5 
1754 173 ·12 581 116 20.-
1755 168 43 564 118 20.9 
1756 170 36 571 ()9 17.3 
1757 162 38 544 105 19.3 
1758 159 36 534 99 18.5 
1759 153 35 514 96 18.7 
1760 168 35 56·1 96 17.-
1761 162 38 54-1 105 19.3 
1762 183 42 615 116 18.9 
17ó3 181 31 b08 85 14.-
1764 184 31 618 85 13.8 
176') 184 33 618 91 14.7 
1766 174 35 585 96 16,4 
1767 176 36 591 99 16.8 
1768 187 35 628 l)6 15.3 
17óC) 196 34 650 94 1-U 

1770 200 36 (}72 00 I.J.7 
1771 193 40 648 110 17.-
1772 188 33 (}32 91 14,..1 
1773 197 24 662 66 10.-
1774 202 27 679 7-1 I 0.0 
1775 202 1)-

-.) ()79 63 0.2 
1776 201 26 ó75 72 10.7 

1777 200 23 ó72 63 9.·1 
1778 199 27 66() 7·1 11.1 

1779 205 26 689 '71) ,_ 10.5 
1780 193 27 (1·18 7-1 1 i. ·I 
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jaar 

1781 
1782 
1:-83 
1:-8-t 
1:-s5 
1:-86 
1787 
1788 
1789 
1790 
1791 
1792 
1793 
1794 
1795 

aantal personen op de berckt·nd aantal percentage 

taxatielijsten der katholieken 

in\\·on(•rs* katholieken** inwoners katholieken 

188 :25 632 70 11,1 
175 21 588 58 9,9 
193 ')-_ _) 6.:18 63 9,7 
20.:1 24 685 66 9,6 
200 29 672 80 11,9 
206 26 692 72 10,4 
205 2.:1 689 66 9.6 
217 28 729 77 10.6 
225 24 756 66 8.7 
217 23 729 63 8,6 
ryr 
--J 27 749 74 9,9 
22-t 753 
217 729 

39 107 
199**** 669 

De taxaticlijsten voor de <ommestellingc> werden opgemaakt voor het kalender

jaar. behalve over de periode I 7 I 1-1 738 toen ze voor een half jaar werden 

opgemaakt. Over dE'ze jaren is het gemiddelde van hdde aantallen genomen. 

Over de jaren I 703-1708 zijn alleen taxatielijsten voor de oorlogslasten aanw<'zig 

waarvan de grondslag (huizen, gehouwen, erven Pn gronden) niet geschikt is 

·;oor het bepalen van het aantal inwoners. 

Over de pc·riode januari 1720 tlm juni I 724 en rle jaren 1735-1738 en 17·10 

hestaan taxaticlijsten voor twee vcrschillcnrlc taxaties. lliN is lwt gctmdrleldl' 

van beide gl'nomen. 

De taxatics dt·r katholieken liPpen over llel>roker. tijdvakkc·n. llier is !wt m<'Pst 

overeenkomstige tijdvak ucnom<·n. l>ijv. I oktoh<'r I 714 - 30 septr•mb('f 1715 

is ond,·r 1715 onderll<·hracht en I m<'i 1757 - 30 april 175'> omlr-r 1757. 

De cer•tc laxalielij>t van 18 november I 70'J l><·val 1/CP!l opl!ave van rit• periode 

waarvoor Z<' i> OJlll"maakt. Oorspronk,·lljk was lu·l aanlal IWtaxe<'rrlt•n i2. Uit de 

lijst blijkt <·chl<'f dat N 14 lnuelwmcn r·n 8 vNlrokken zrjn. Aanu•·zlt•n de t'Nst

vohwnrl" li)•l van 2) novr•mlwr 1711 U<!lrll voor ,1,. r)('riorle I oktohl'!' 171 I )0 

"'fll<,rnlwr 1712 hr·hlwn wr· flllflJl<'nom<·n. rlnt riP.zc lijst ,(,. voor.Ifunnnrle lwPe 

rwriod<·n lwlrof •·n lwt oor,pronkr·lt)k<· nnntnl vnn 72 voor 1710 <'11 hPt ultrtnde

li)lw aantal (72 + 14 - 8 =) 78 voor 1711 uenomrn. 

>~oot-** E<·n verklnrlrru vflor tf,, l"flll(llnrru vun 217 In li'J) num I'J'J In 171J'i Is te vlrr•ll'n 

In hel urote nrJntul alr·rfur•viJIJPn In 171J-l, rurrnehJk 131 t,.ucn 3'J en 1·1 r"sp<>ctlcve

lilk voor clr· normale jurr·n 171Jj •·n I ï'J'i. (!Iron Aunl•·kr·rrho .. k)e vun ~1. 1\·tillon 

Mz. le Annlrnhur11 In p11rtlr ui IN J.,·,f.ll van .J.J. Rouc«:l [,. /\unl .. nhurll.) 
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Bijlage 2 

0\'EI~ZICIIT van het aanlal gildebroeders en gildezusters te Aardenburg 

en het aantal katholieken daaronder gedurende de 18de eeuw. 

jaren lotaal hiervan jaren lolaal hiervan 

aantal katholiC'ken aanlal katholieken 

l.akcnsnijdcrsgilde Schoenmakersgilde 

1706-1712 27 . 1700-1708 12 1 I 

1712-1714 28 1 1708-1709 10 1 
1714-1716 24 I 1709-1710 12 1 
1716-1718 23 1 1710-1714 13 1 

1718-1720 19 1 1714-1716 14 1 

1720-1722 18 1 1716-1718 15 I 

1722-1724 17 I 1718-1720 22 1 

1724-1737 15 0 1720-1721 21 1 

1737-1742 18 0 1721-1722 23 1 

1742-1750 1 ~1 0 1722-1724 19 1 

1750-1764 - - 1724-1727 21 I 

1764-1769 17 1 1727-1728 22 I 

1769-1773 18 I 1728-1731 20 1 

1773-1774 16 0 1731-1734 19 I 

1774-1775 19 0 1735-1737 21 1 

1775-1776 18 0 1737-1741 24 I 

1777-1780 16 0 1741-1749 20 0 

1781-1787 13 0 1749-1761 -

1787-1792 14 () 1761-1765 17 0 

1792-1794 15 0 1765-1769 21 0 
1770-1771 17 0 
1772-1773 18 0 

Kleermakersgilde 1773-1774 17 JJ 

1714-1718 16 0 1775-1781 1 (J 0 

1719 17 0 1781-1784 H1 I 

1720 15 (} 178~1-1785 15 0 

1721 14 u 1785-1789 13 u 
1722-1724 13 u 1789-179-1 11 0 

1725-1726 - -

1726-1727 15 0 
1728-1731 12 0 Bakk<>rsl!ild,• 
1731-1771 - -

1772 18 u 1700-170-1 9 u 
1773 1<J u 170-1-1713 12 0 
1774 18 0 1713-1715 1-1 0 

1775 19 0 1715-1717 15 n 
1776-1777 - - 1717-171l) 16 I 
1778-1780 18 0 1719-1722 13 0 
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jaren loladl hiervan Jaren lolaal hiervan 

aantal katholieken aantal katlwli~ken 

\\'ijn en Lrandewijnverkopers-
Tabakverkopersgilde 

en groot lapp<'l>gilde 

1726-1730 11 u 1700-1705 22 2 
1730 12 I 1705-170() 26 2 

I 730-1732 11 0 1706-1707 28 2 
1732-17-n I-I 0 1707-1710 27 
1 7 -I 3- 1750 13 0 1710-1712 27 2 
1750-1761 16 0 1712-1713 26 2 
1761-1768 15 2 1713-1716 26 

1769 13 2 1716-1718 25 
1770 I-I 2 1718-1719 24 
1771 16 2 1719-1721 21 
1772 19 3 

1772-177--1 18 2 
1775-1776 19 2 
I 777-1782 16 2 
1782-1783 16 0 
1783-1787 17 2 
1787-1789 16 2 
1789-17()0 15 2 
1791-1794 17 2 

Bronnen : GA de lijsten der ontvangen jaarpt·nningen in de bewaard ll<·bleven gilde-

boden. vergelegen me! de taxatielijsten der katholieken voor het onderhouden van 
hun armen. 

&waard gebleven llildcboeken : 

Lakensnljdersgildc 1706-1794. 

Kl,.ermakersgilde 1714-1786. 

Schoenmakcrsl!ilde I 048-1794. 

Bakkersgilde 1636-1722. 

Wijn- en brandewljnvNkopNs- en 11root lapp<·rs~Zilrl<· 172(, 1:-•1.1. 

Tahakverkopcrsgilrl·· I (,(,4 -1721. 

Van het vdl<'wnriers- en krui<leniers~ilde <'fl von lwt schippt•rs~Zildc z1jn geen llildc

IJ()<·ken hewanrd ~chleven. 
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ONZE KWARTIERSTAAT 

PROSPER I.)ERNARLJ ALOISE VAN ACKER 

( 1868- 1937) 

Geboren op 26 februari 1868 te Eeklo <in het princenhofstraetjen> 

als zoon van de herbergier-Hompenmaker Pieter Bemarel ( 1830-1907) 

en Sophia Vormezeele ( 1836-1922) (1). 

Toen hij twintig jaar geworden was in 1888 moest hij gaan loten. 

I lij trok het nummer 117. Wat zijn beroep betrof stond hij vermeld als 

nijverheidsbediende. Zijn «lijfgestalte» bedroeg < 1 meter 620 milimeter>. 

Hij woonde toen bij zijn ouders in de «Collegieslraat> ( 2 ). 

llij huwde in de ouderdom van 55 jaar op 30 juli 1923 te Eeklo 

met de «modewerksler» Seraphina Camilla \' erslrade, dochter van 

Kamiel en Stephania Van de Velde, geboren op 27 maart 1886 te Eeklo. 

Getuigen bij het huwelijk waren Philemon Seraphinus Sierens, 61 jaar 

oud. rentenier. kozijn van cle echtgenooi en Arthur Aloise Jocqué, 48 jaar 

oud, handelaar. beiden wonende le Eeklo ( 3 ). Bij zijn huwelijk vestigde 

Prosper Van Acker zich als drukker op de <Stalieslraat 92 .. te Eeklo 

I-lier volgen nu hun kinderen : 

1) Suzanna Sophia Stefania. geboren op 11 mei 192--1 le Eeklo in de 

StatiestraaL 

2) Hilda Celina %ulma. geboren op 23 april 1926 te E"klo in de 

Sta'liestraat. 

3) l\ laurits Eduard Clemens, geboren op 26 maart 1928 Ie Eeklo in de 

Stalieslraat. 

We hebhen hier Ie maken mel een karakteristieke en waarachtige 

kunslenaarsfamilie. Bij de familie Van Ackcr en zo ook bij Prosper zat 

(I) GeboorlcrPgistPr jaar 1868 akte nr. ·17 - 11. S. E .. klo. 

(2) lvlihllereglslers lichllngcn 1886-1890 B. 237 - S. A EPklo. 

( 3) I luwcll)ksregisler juor 1923 akte nr. 76 - IJ. S. Eeklo. 
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hel schrij ven en dichten in hel blo d . en hi rl ij denken we aan ugu l 

\ an cker ( 1 27- 1902) n L opold an A cker ( 1 32- 1906) waar an 

hiJ d neef wa . ok zijn vad r Pi l r B rnarel Van cker ( 1 30-1907) 
\ a eert dagblad hrij er di d au leur zou zijn in am nwerkin g mel Leo 
D'Hul Ler van cD l-1 rhakking l E kl O>. 

Dal wa n kluchtig toneelspel dal in 1 60 v l bij al kend Pn 

\\aarvan llon r ' 0 li gh r .d--londj v>rz'l> de Loneell eid r wa ·. 

Pro p r Van A k r wa naa L drukk r I aas ook n begu fd n 

Lalr-nlvol di ht r. I lij ga f dri di htbundPI uil c: Eik l of'> (I 0 ) . 

Loov•rval> (192c) r•n ~ orsl nlril > (I 3 1) . 

Hij wa l Vf'n al joumali L J , slirhler van <De Lad E ·kl > 

wuarrn hij Lalrrjk · intPre . ani • arlik I. pulli wel • J •Lrr•ff nel d Vlaam <' 

bt•w ging. lond g he· ·1 I n dr •n I van h ·l M lj landse volk . d or zich 

mr•l harl PO zi •I loe l• WiJd n a n dt> f.J ·L on lwikk ·ling on J < ud 
VI um .,. slam>. 



Prosper Van Acker was een rechtgeaard en oprecht Vlaming die 

door zijn klare en brede kijk op de zaak !Jij iedereen eerbied wist af te 

dwingen. 

Geven we nu een overzicht betreffende zijn werk. Het ligt niet in 

mijn bedoeling de lezer hier een bloemlezing van het werk van Prosper 

Van Acker te bieden, doch alleen wil ik hier een paar merkwaardige 

fragmenten van gedichten citeren. 

In 1930 werd hij door de <Morgenslan te Brussel in de prijskamp 

voor kinderliederen bekroond. Werkte ook mede aan tal van letterkundige 

tijdschriften. Ook op het gebied van de plaatselijke geschiedenis heeft hij 

zich bewogen door hel schrijven van <Uit het verleden> en andere bij

dragen die werden opgenomen in zijn blad <De Stad Eekloo>. Gaf ook 

gelegenheidsschriften ten beste waaronder de levensschelsen van dichter 

Karel Ladewijk Ledeganek ( 1897) en van drie Eeklose honderdjarigen 

de voornaamste waren. 

Bij de dood van zijn vader Pieter Bernarel op 28 september 1907 

schreef hij volgend vers : 

<Ü, 't scheiden valt zoo hard. 

Ik heb, vol zielesmarl, 

Ivlijn vader in den dood zien gaan i» 

Sedert 1930 was hij ook medewerker geweest bij <Het i'lorgenrood:. 

tot de dood hem in 1937 kwam neervellen. In dat lijdschrift liet hij 

talrijke bijdragen verschijnen waaronder ook gedichten. Op 30 november 

1928 schreef hij een d luldezang> opgedragen aan zijn trouwe wienel 

Julius De J-lulsters, toen die op 18 december 1928 in de Vlaamse schouw

burg te Brussel gevierd werd als Vlaams dichter en letterkundige ( 4 ). 

Verder kregen we van hem in «liet i'1orgenrood> volgende gedich

ten : «Aan i'1oeders nagedachtenis> (uil dichthundel ~:l.ooverval>). 
4:Sonnel op een ongelukskind> (uit <Eikelooh). <Doe wel en ziP niet 

om> (eveneens uit « Eikelooh). «Voor den vriend l Ierman Bogaerch 

(uit «Eikelooh). «Ünze Vlaamsche Taalwet> (uit <Eikelooh). <Na 

oorlogsch>. «De wurgers van Coreman's wetsvoorstel>. <Door Eendmchl 

sterb (aan de nagedachtenis der vrienden en geestverwanten Bernarel 

Steyaert en Alfred Daneels. septemlwr 1927). «liet uurwerb. <Vlaam

sche Zang>. <Aangenomen in den Bon<b ( 20 september 1934). <De 

wereld wacht> ( 16 oktober 193·1). <A prilgril >. <November hn,ngt Kry-

(4) d lel Morgenrood>, Tiende jnnrgnn~ 1928-1929. 1317 .. 71. \\'. STEEG! IERS. 
/ulius De Hulsters 1857-1938, cAppeltjes vnn hrt t-lt"cljt'slnnd>. XX. 1%9. 
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santen l> ( 30 oktober 193-t). (Bij den lragischen dood van Koningin Astrid:. 

(2 september 1935) ( 5
). 

Opmerkzaam was ook het gedicht <Aan Hippoliet f\ leert> waarin 

hij aan zijn \ 'Iaamse overtuiging en tevens grote bewondering voor die 

\ 1aamse voorman de vrije teugel liet. Hier volgt dan de volledige tekst : 

Aan Hippoliet f\'leert 

Na het verschijnen van zijn antwoord 

aan Jules Destrée op dezes 

<Lellre ouverte au Roi> 

<0 waklre dapp're kampioen 

Hoe fier en koen 

Hebt gij onze eer gewroken 

Gij hebt de taal gesproken 

Van 't kloek verstand. van 't vlekloos Recht 

\'oor 't ras dat hier zijn deel moet schooien 

En afgesnauwd wordt als een knecht ... 

Gij hebt ons <Hedem blootgelegd 

Om 't in het aangezicht te gooien 

Van hem. die stout ons kwam belagen 

Als overweldigers en dieven ! 
J\let éénen ruk. trokt gij den sluier van onz grieven ... 

Ze liggen daar, ellendig naakt. 

En wij, we staan hier, diep geraakt. 

Vernederd en de lip verbeten, 

Nu wij. met éénen oogslag melen 

Hoe wij, hier. in ons eigen land, 

Door I laat en l·lehwcht 't allen kanl 

Verdrongen worden en veracht ... 

Uw brief. o Meert. hrar.ht 't levenwekkend woorcl. 

Dat grdig door 's Juncis kind'ren worcll gehoord 

En weer hen stuwt naar vruchth're claclen. 

Neen. 't ras dal ons historiehlaclen 

Met groothcicl vulelP is nog lliPI clood ... 

I )e morgen laail in '1 vlamrnPrHI roocl 

(5) tdr:m, hlz. 110, 11;0. ElfrJ,. jlliHI/111111 1'12'1-1'130 l,lz. H>, 36, 1)8, 111. 118 1r>4. 

Vttrur:ntlr: junrRHOII 1933-1'J'H hlz. lO'i, 1'i4. z.,.u"nrlr· fuuruonj;( I'J3·1-I'J3'i hlz. 38, 

77, 97, 112. Zr:vr:nllcnrlc jnnrllUIIII I'J3'i-I'J36 hlz. 2'1. 
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Van onz' herleving ... Nu dan. op 

Gij die uw erfrPcht waardig zijt, 

Een ijz'ren wil in ied'ren kop. 

En sterkt u tot den strijd. 

Verwinnen zult ge, als ge, onversaagd. 

U kloek met klauw en landen weert. 

Hoezee voor wie den standaard draagt. 

Hoezee voor Meert ! ( 6 ). 

Op 7 juni 1933 schreef hij een bijdrage over d)e gebroeders Van 

Raemdoncb met als bijlage een gedicht «Ballade ter eervolle hernnerinq 

aan een heldenpaan ( 7 ). 

Als een van de talrijke vrienden van Karel en Herman Bogaerd 

schreef hij. ter hunner ere volgende gedichten : <Saam voeren wij>. 

Aan Mevr. Bogaerd-Ledegancb. <Voor mijn vriend Herman Bogaerd> 

« 's Lands wijs, 's Lands eer». «Een kransje voor Herman Bogaerd> ( 8 ). 

Prosper Van Acker heeft ook twee gedichten gewijd aan Peter 

Benoit : «Een bloempje voor Peter Benoil» en «Bij het afsterven van 

Peter Benoit» ( 9 
}. 

I-lij vertaalde in 19.34 een gedicht van Longfellow <De Halletoren 

van Brugge» uit het Engels. en op 16 juni 1935 «Ah - Bah l> naar 

het Hoogduits van F. von Ostini ( 10
). In dat zelfde jaar publiceerde 

hij nog een historische bijdrage «Napoleon te Eekloo> ( 11
). In 193o 

volgde dan «De Koekoeb als een echte brok volkskunde uit het Meetjes

land (1 2
). Kort voor zijn overlijden publiceerde hij in «Het [Vforgenrood> 

nog een bijdrage over «Taalzuivering» ( 13
). 

I-lij overleed op 8 maart 1937 te Eeklo in zijn woning, Statiestraat. 

in de ouderdom van 69 jaar ( 1'
1
). 

(6) Uit <Loovervab 2 december 1912. <liet l\lorgenrood> T~t-nde jaar~ang 192S-192!) 

blz. 141. Hippoliet J'.1EERT. leraar en schrijvl'r van wetenschappelijke werken. 
0 Aalst 1 april 1865. t Middelburg (Zcdand) 20 novcmbt•r 1<12·1. 

(7) cllet Morgenrood> Vij[til'nde jaargang 1933-1934 hlz. 15-17. 

( 8) idem Zestiende jaargang 1934-1935 blz. 53. 

(9) tllet Morgenrood> Zestiende jaargang 193-4-1935 blz. 53. 

(1 0) idem Zestiende jaargang 1934-1935 blz. ·1. Zev('nlit'mk jaargun I! l 935-1936 blz. 10. 

( 1 1) ibidem blz. 56-58. 

( 12) tbtdem Achttiende jaargang 1936-1937 blz. 13. 

( 13) ibidem blz. 24-25. 

( 14) Overlt;dcnsrl'glster jaor 1937 akte nr. 39 ~ B. S. Et-klo. 
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Zijn wouw Seraphina Camdia Verstraete overleed op 30 juni 1946 

te Eeklo in haar woning. Statieslraat. in de ouderdom van 60 jaar ( 15
). 

Eigenbelang of zelfzucht was hem tolaal weemd. Het was een op

recht en nederig man met als enige leuze «dat hij het gaarne deed, en 

wij toch immers op de wereld waren om elkander te helpen>. 

Wilfried STEEGHERS 

11111LlOGRAFlE 

I. - Een \'laamsche schrijvers- en dichtersfamilie. Verscheen in ~Het ~lorgenruod 

Achttiende jaa111ang 1936-1937> hij het afsterven van Pro.;p..r Van Acker in I 937. 

Rlz. 85-86. 

2. - Katalogus der Terugschouwende Tentoonstelling van llonderd jaar Kunstleven te 

Eekloo van 31 Augustus tot 14 September 1930. Biz. :2:2. 

1. - \'Al\: DE iv!OORTEL E. H. R. - Onze Letterkunde in het ~leetj<'sland. 

Proe\·e van een overzicht. In d-l<>t Koninklijk AthPnPum te Eeklo viPrt zijn twP<'<Ie 

lustrum. Blz. 92. 

(l!:i) id"m Jaor 1946 okt•· nr. 121 - 1\. S. E,·klo. 
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HET PORTRET VAN LOVENDEGEM 

IN DE 166 EN 17" EEUWEN 

Zoals de meeste plattelandsgemeenten, waar de nijvt>rheid geen in

plating heeft gevonden en andere uiterlijke faktoren geen diepgaande her

vormingen hebben teweeggebracht, heeft ook Lovendegem zijn !aal-middel

eeuws landschapsbeeld lang bewaard. Sedert de laatste voorbije eeuw 

echter is dat beeld wel enigszins, om niet te zeggen grondig, gewijzigd 

geworden en dit vooral door het optrekken van nieuwe woonwijken en 

partikuliere woningen, het opspuiten en draineren van laaggelegen en 

waterzieke gronden, die de meersen en drassige gebieden in vruchthaar 

akkerland herschiepen, het rooien van kleine, alleenstaande hosjes en 

ettingen en andere faktoren meer, die aan het dorp en vooral il.an de 

omliggende buurtschappen van de gemeente een totaal ander facet hebben 

gegeven, dan datgene wat het gedurende vele eeuwen voordien schier 

onveranderd was gebleven. Daarom hebben wij gemeend de belangstelling 

van de bevolking van Lovendegem te kunnen opwekktn, door het vroegere 

kultuurlandschapsheeld van hun gemeente opnieuw lP recontrueren en dit 

aan de hand van de meest betrouwbare hewijsmaterialen, zoals daar zijn, 

de oudste toponiemen, het oorspronkelijk wegennet, het vroeger hydro

grafisch net, een paar oude gehouwen zoals molens, kastelen, huizen van 

plaisance, en dit alles aangevuld en geïnterpreteerd door onze kennis van 

het plaatselijk terrein. 

Tol nu toe is J ..r;vencii'I,Wm een van rle heslhewanrde landelijke ge

meenten van het Meeljeslanrl gebleven. liet is niet moeilijk om er nog 

tit·ntallcn o!l(lc huisjes en typische hofstedekens met klein gewin of een 

paar ourle hoevPn aan te I n·ff'en cl ie van clc· 17" en cle eerste) hel ft der 18" 

eeuw rlagtc~kenen. Een trip langs cle stille. la[l(ldijkc slnllcn en de met 

kanariabomen afgezoomde· clrPvc·n Pn Vl)lclwegcn zuiiC'n rle geïniPressccrde 

hc·zoeker hit·rvnn lf'nw,llc· overtuigen. Misschien vallc·n rlcze huisje~ niet 

zo elired in het oog, (Jrnclat clc· meeste Prvan een Pinclje van d1~ sirnat 11f 
slaan, langs een klc•in wcgellje of een hinnenslag en vaak door een nienw

J,(JifW aan lwt. g~'zicht onttrokken wnrclc·n. 1'v1nnr (luarorn hebhen zij ni<'ls 

ViHl h11n karakteristiek asred Îfll,/(',101'1. llc•l o11clsf!' huiSjC' clat Wij Op OllZ~ 
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studietocht tegenkwamen bevindt zich langs een binnenslag in de Brede

straal. een paar tientallen meters van de straalweg af. Boven de ingangs

deur kan men nog het jaartal 1617 lezen. Een ander zeer oud doeningsken 

komen wij tegen aan het einde van de Canzevijverslraat en is nog geheel 

met stro bedekt. 

Lovendegem is niet zeer rijk aan toponiemen. in elk geval veel minder 

dan zijn grote buren Zomergem en WaarschooL waar ze bij tientallen 

aaneenrijgen. Dat komt niet alleen omdat deze gemeente qua oppervlakte 

kleiner is, ~ 1582 ha tegen 2792 voor Zomergem en 2191 voor \Vaar

schoot ~. maar vooral omdat de voornaamste plaatsen als wijken en 

gehuchten hier veel uitgestrekter zijn dan in vele andere gemeenten en 

wij daarin slechts een klein aantal andere toponiemen aantreffen, wat voor 

de andere gemeenten dan wel weer het geval is. Nemen wij als voorbeeld 

de wijken Lo. Oostveld. Meienbroek. Appensvoorde en de Bredestraat. 

waarmede dan nagenoeg al de wijken van de gemeente zijn opgesomd en 

die zowat gans het grondgebied van de gemeente bestrijken. zonder dat wij 

daarin veel andere plaatsnamen terugvinden. Nochtans zijn deze plaats

namen. hoewel minder in getal. daarom niet minde~ belangrijk en ken

schetsend voor de beeldvorming van het vroege landschapsbeeld. 

Over de etymologie van de naam «l.ovendegem> zijn eerder reeds 

een paar gissingen gedaan ; over de wijze waarop en het tijdslipt waarin 

het dorp zou ontslaan zijn werd echter nog geen duidelijk omschreven 

hypothese naar voren gebracht. Daar bij de studie van clt-rgelijke onder

werpen veel factoren om het hoekje komen kijken. waarbij wij ons niet 

graag vergalopperen. en een dergelijke studie ook buiten het bestek van 

dit onderwerp valt. zullen wij dit kruidje-roer-me-niel voorzichtigheids

halve onaangeroerd laten en ons enkel beperken lot ePn et~·mologische 

verklaring van de naam, waaruit dan toch vanzelfsprekend Pl~n korte wr

klaring over het ontslaan van het dorp moPt volgen. 

Over de etymologische lwtekenis van de naam Lovendegcm lwstaan. 

zoals reeds gezegd, enkele hypothesen. Volgens \Villems komt de naam 

van dow> of c:luwende>. \val eenvoudig een plaats betekent waar het 

veel waait. ( 1 ). De Smet. die zich wellicht en Ierecht trouwens heeft 

afgevraagd waarom het in Lovendegem nwer zou gewaaid hebben dan in 

andere plaatsen. helt ow·r naar de mening dat men in de nnam drie 

heslanddelen mof't zien. nl. .:Ioo> - C:\'PJH l'l1 c:ghenn (heem). en geeft 

( 1) DE POTTER ~n 1\l~OECKAEIH · l.ovPnrlr'll"m bl I 

216 



aan de naam de betekenis van <woonplaats in een bebost (loo) en moe

rassig (ven) gebied. wat volgens ons inziens niet ver gezocht is aangezien 

de oorspronkelijke toestand van het dorp. Buddingh van zijn kant vercen

zeh·igt Lovendegem met een woonplaats aan het water of aan het vem. 

waardoor hij De Smet bijna letterlijk nazegt. ( 2 ). 

Is één van deze veronderstellingen de juiste of moelen wij het ergens 

anders gaan zoeken? Dit is de \Taag waarop wij in een korte hypothese 

een bevredigend antwoord zullen trachten te vinden. 

De naam van het dorp komt voor het eerst tot ons in 1191 als 

<Lm·endenghien> terwijl men in 1201 reeds «lovendeghenn schreef. ("'). 

\\'anneer wij nu Carnoy gaan raadplegen vinden wij op 61. 422 van het 

tweede deel van zijn werk : <Ürigines des Noms des Communes de Bel

gique> een andere en waarschijnlijk nog oudere schrijFwijze van de naam. 

nl.. Luibwin-inga-hem. waaraan schrijver dan de betekenis geeft van 

nvoonplaats van luibwin en de zijnen>. 

Inderdaad was het de eminente plaatsnaamkundige l\1ansion die er 

op wees dat de <inga-hem> namen tot het Frankisch taalgoed behoren 

en Lindemans van zijn kant voegde er aan toe dat deze toponiemen 

ongetwijfeld de oudste zijn doordat zij wijzen op een in bezitneming van 

voorradige gronden door familiegroepen. met het hofsysteem als gevol~ 
voor wat de bewoning van de streek betreft. Lovendegem zou dus evenals 

de naburige villa <Sumaringahem > ( Zomergem) ontslaan zijn uit een 

nederzetting van franci homines of vrije lieden die tot éénzelfde familie

groep behoorden. 

Laten wij even deze nederzetting nader bekijken. De Franken, die 

zich omstreeks 445 in onze streek kwamen vestigen. zullen dit ongetwijfeld 

gedaan hebhen volgem hun eigen nationale gewoonten. ledere vrije man 

werd door de vorst met een lap grond bedeeld ( mansus). die hij met 

behulp van zijn huisgenoten en onderhorigen begon te ontginnen en te 

bebouwen. Omheen zijn woning (villa) lagen dus het bouwland en de 

natuurlijke meer5en die er van af hingen. liet woonhuis. de stallingen en 

andere edificiën waren meestal omgeven door een houten palissade of een 

walling. Gans dit complex kan men nu nog gemakkelijk terugvinden in 

veel van onze oude hoeven. 

IJJVendegem was clus aanvankelijk gc~f~n dorp. maar een nederzelling 

van een mc·nsengroC'p, clie er in ver~preicle hoeven en hnisjes lecfcle. I lieruit 

is dan cersl veel latN c~n wellicht roncl clc· jan·n 600 het eigenlijke clorp 

t2) DE POTTER r·n BROfTKAEIH 
(3) DE !'OTTER "n fiROIJ~KAE!n 

( .ovr•nrf<>I/Pin (,( I. 
r .ovr•nrlrgr>nl hl r. 
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ontstaan. Het is immers rond dat Lijeistip dat, wanneer het Kristend om, 

sedert de terugtrekking of de vernietiging van de Romeinse bevolking bijna 

tolaal verdwenen, opnieuw naar een hogere bloei werd gestuwd en men 

in het Vlaamse land de eerste kerktorens zag verrijzen. 

Of er le Lovendegem mensen hebhen gewoond vóór deze nederzetting 

of vóór het ontstaan van het eigenlijke dorp is moeilijk te bepalen. Het zal 

wel zo geweest zijn aangezien reeds gezegd werd dat de ingahem-namen 

wijzen op een in het bezitnemen van voorradige gronden, dus gronden die 

reeds vóór de Franken benut waren geweest. 

Het reliëf van Lovendegems bodem biedt weinig of geen variaties. 

Het verloont nagenoeg een effen vlak met hoogten die variëren van 6 ~ 8 

meter boven de zeespiegel, waartussen een paar haast onmerkbare heuvel

tjes van om en bij de 9 meter, waaronder de dorpskern zelf die op een 

hoogte van 10,45 meter ligt en meteen het hoogstgelegen punt is van de 

gemeente. Dit reliëf verloont dus een heel ander aspect dan dat wat zijn 

zuiderburen Zomergem, Ronsele en Oostwinkel ons bieden en waar deze 

hoogteverschillen zeer wisselvallig zijn en variëren van 6 à 28 meter boven 

de zeespiegel. Het is dan ook duidelijk dat wij te Lovendegem een heel 

ander landschapsbeeld zullen krijgen dan in genoemde gemeenten. 

Wanneer wij de reliëfkaart van Lovendegem bekijken en daarnaast 

een toponymische kaart van het dorp leggen wordt het ons direct duidelijk 

waar de eerste nederzettingen te Lovendegem moeten plaatsgevonden 

hebben en waarom onze voorouders hun eerste kerk op de plaats hebben 

gebouwd waar thans nog de huidige staat en waarrond zich dan de 

dorpskern heeft ontwikkeld. Op deze plaats. die trouwens de hoogste was 

van de omgeving, lagen de akkers. de koutt'rs. waren geen bossen Pil 

moerassen en was er veiligheid tegen de vvassencle watervloeden. Ook daar 

passeerde de aloude heirweg Brugge-Keulen. die van 7omergem, over d,! 

wijk Veilare het dorp binnenkwam, Pven vóór de kerk naar rechts zwenkte 

en zo langs de Appensvoordestraal kontakt zocht aan den Beiaard met 

de andere handelsweg Brugge-Keul<·n. die over i' laldegem. Eeklo en 

Waarschoot liep. 

Naargelang de struktuur van de hodem. Wt'rd Lovendegem vanouds 

ingedeeld in landhouwland ; de kouters en elP akkers, Pn het weidt'IRnd ; 

de meersen, de broeken en de donken. 

Laten wij even hun ligging schetsen. 

De kouters zijn de vroegst in hdtuur gebrachte gronden van een 

nederzetting (de cultura). Derhalve znl nwn ze steeds aantreff{'n in dt:' 

onmiddellijke nahijheicl van hf'l dorp of een anctt'ft' IHtmt~chnp nl1> wijk 

of gehucht. 
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De kouters zijn over het algemeen goed te erkennen door hun open

heid waardoor zij kontrasteren met de overige kultuurgebieden. zoals de 

akkers en de meersen. die meestal begroeid waren met bomen en dicht 

struikgewas. Karakteristiek voor de Lovendegemse kouters was, gelijk op 

andere gemeenten trouwens, dat ze ingesloten liggen I ussen een aantal 

straten. waarvan wij de namen reeds in de oudste oorkonden tegenkomen. 

In Lovendegem lagen. groot genomen. twee kouters : de Oostvelcl

kouter, ook wel eens i'1olenkouter genoemd en de Bredestraatkouter. waar

aan men wel eens de naam van Kerkenkouter elierf geven. 

De Bredestraatkouter of Kerkenkouter lag ingesloten door de Brede

straal (waarvan thans een gedeelte l\1olendreef). de Oude Gentweg naar 

Zomergem. de \Varandeclreef t:n de Lijkstraat en de Grote baan Gent

Brugge. Het is \'Ooral het gedeelte tussen de Kasteeldreef, het. Dorp en 

de Oude Gentweg, dat men de Kerkenkouter noemde. 

De Oostveldkouter lag tussen de Larestraat, de Appensvoordes!raal, 

den Beiaard, de Grote haan Gent-Brugge en de Oostvcldse slag. 

Wijkkouters bezat lovendegem omzeggens niet. aangezien .de meeste 

builenbuurten in vroegere eeuwen weinig of niet hewooncl waren en 

derhalve weinig kultuurgronden bezaten. Er wordt enkel gesproken van de 

la-kouter en van de cao-kouter die een gedeelte van de Lo-kouter uit

maakte. 

De zogenaamde hof- of boerenkou!ers. gelijk wij die in sommige 

gemeenten talrijk aantroffen. o.a. Ie Zomergem, bleken te Lovendegem 

minder beslaan te hebben en dat is andermaal het gevolg van de dunne 

bevolking die zich vooral in de omgeving van de dorrskern gekoncentreercl 

had. 

Wat de kouters waren voor de dorpskernen, dat waren de akkers 

voor de buitenwijken. t.t.z., vroeg in kultuur gebrachte gebieden en dit· 

gekenmerkt waren door hun openheirl en hun n·gelmalige en symetrischc 

percelering. 

Voor de akkers moelen wij herhalen wal wij voor de kouters hebben 

gezegd, nl., dat zij veel minder in getal waren clan in de omliggende 

gr~meenten. Zo zullen wij hwr nid voor !'lke wijk of gehucht een akker 

vinden die naar de naam van de plaats wordt gt~noemd. zoals dal ln 

andr~re dorpen wel hel geval was. 

Te L,ovenr!Pgem sprak mer; van hd <uckerckerj) zorHI<·r rnf'c•r, dat 

wij rond het dorp citeren c•n waurnH·ele dc· < kcrrkenacken. wo relt lwdoelcl. 

V1·rder zal mr~n het lwhiH!!J ov,~r cl,. <Oostakkcr>. 1!<· .-Zuidakkcr>, de 

<C,~mt~ncn akker:. 1·n 1lt~ < KocakLn. nllc·n kiPirw I.!C'hil·riPn in de wijk f.n. 

l~nnrl rlc Hl'iaard in Àppensvoe•rrlt• ln1,1 de· .-lln11lnkk<'r>. in clt· Rn·clc>slrnnl 

de <Korfrm akker> en in eJ,. l.arni,Pkc•n 1lc• "I ,nrnlwkc· ;1kkcn. 
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Vanzelfsprekend lagen te Lovendegem kleine akkers die bij een hoeve 

hoorden, de zogezegde hofakkers. en die dan ook meestal de naam van 

de beziller droegen. Zo noleerden wij: Blaerbaerts akker, Blomkens akker 

of Blommekeos akker. Claerebouts akker, Cappens akker en Slokxkens 

akker, allen gelegen in de wijk L.o. 

Het zal ons nu wel stilaan duidelijk geworden zijn. dat, in een 

moerassig en waterziek gebied als Lovendegem, de meersen overtalrijk 

waren en de meerstoponymen er voor het grijpen lagen. Het meersgebied 

strekte zich vooral uit in de wijk Lo Lussen de Hoge en de Neerkale m 

men noemde ze veelal met de verzamelnaam 4:de lo-meirschen>. Ook 

lagen er enkele zompige plekken in de wijken Vellare, Lambeke. Meien

broek en rond de I-luizegaver in Bulare en het Veldeken. Volgens een 

schatting van 1603 bestreek het meersgebied te L.nvende~em 119 gemete:1 

18 roeden en was het in 108 percelen verdeeld. ( 4 ). 

In de wijk L.o noteerden wij : de Beermeers, de Beekmeers. de Bo3-

meers, de Boekensmeers, de Esmeers. de Elsmeers, de Hulstmeers. dè 

Oostmeers, het Schaapmeerselken, de Sergeantsmeersen. de Veermeers en 

de Visserijmeersen. 

In Veilare lagen de Beelaertmeers, de Breemeers, de Kerkmeers. de 

Langemeers, de Perfiersmeers, de Schippersakkermeersert en de Vellare

meers. 

Rond de Huizegaver aan de grens met Zomergem \'onder: wij de 

Achtermeers, de Biezenmeers. de Ettin~meers. de Huizegavermeersen en 

de Kwade meers. 

In de Oostveldkouter. richting Bredestraal en Bulare lagen de 

Akkermeers, de Beelaermeers. de Erhoutmeers en Lussen de brug en de 

Lambeken, langsheen de Hoge kale. de Laanneers en de Oude meers. 

Tussen de Appenvoordestraal en de llo~e Ka lP citeerden wij de 

Grote Rahotmeers, de Rijmeersen, de Sint .lansnwersen en de Zwijnsmeers. 

Ook aan hel einde van de Bredestraal naar [\ leienbroek toe en in 

laatstgenoemde wijk lagen uitgestrekte meersgebieden. o.a., de Hoge 

meersen, de Bouniersmeersen, de Broeknwers. de Kromme meersen, rle 

Meyers meersen, de J'vlerelmeers. de Slangemeersen en de Sluismeersen. 

De donk-namen waren te Lovendegem even schaars als de hoerPo

kouters en de hofakkers. want donken waren zandige opduikingen in moe

rassige gebieden. Nu, moerassig was Lovendegem ongetwijfeld. manr wij 

hebben ook gezien dat zijn boclenwerhe\'Pnheid zeer wemig \'arief'rdt'. 

waaraan het uit te leggen is dat hier geen of weinig 1lonkcn Ie vindt>n 
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waren. Het oude archief spreekt ons van de Daasdonken, de Ossendonken 

de Pietendonk. de ~ lerinkdonk en de Grote Herren donk. 

Gedurende de wintem1aanden was gans het Zuidelijk gedeelte van 

de gemeente één groot innundatiegebied. De Neer-kale en de Hoge-kale 

traden buiten hun oevers en zetten gans hel gebied blank. Deze toestand 

kende men nog enkele tientallen jaren geleden. 

In de voorbije eeuwen moet een gedeelte van Lovendegem bebost zijn 

geweest en o.m., de gewesten Lo, Vellare, Kerkelare, de Lambeken en 

i'-leienbroek. Het was echter geen dicht bosgebied met aaneengesloten 

loofbomen of diverse coniferen gelijk wij die aantroffen op de heuvelkam 

in de wijken Nekke, Rijvers, Hoetsel en Diepenbeek onder Zomergem, 

Ronsele en Ursel, maar Yeeleer een wijdse moerassige plek. bezaaid met 

afzonderlijke. laagopgeschoten hosjes Yan 5truikgewas van het type dat 

\\ij in datzelfde tijdstipt aantroffen in de gehuchten Ro, Hoelsel, Durmen 

en in de Huizegawr onder Zomergem en waarvan zij eigenlijk de voort

lopers waren. 

Lang nadat het merendeel van deze bosjes niet meer beslcmden en 

tot winnende land herschapen waren. leefden hun namen nog voort in 

tientallen toponiemen. In Yellare en rond het kasteel lagen de Eikbos, de 

Kraaienbos en de \Vinkelarebos. in Lo lagen de Dombossen, de Lobossen 

en de Steelandbossen. In l\1eienbroek de Begijnenbos, de Vaeraertbos, en 

de Sint Maartensbos. 

Het is vaak zeer moeilijk om aan een plaatsnaam zijn Juiste betekenh 

te geven. Het is het werk van doorwinterde toponymisten d1e zelf dan 

nog zeer voorLichlig met hun hypothesen omspringen. Wij willen hiC'rna 

in alfabetische volgorde en per wijk de toponi,.,men opsommen die wij uil 

het archiefmateriaal konden oppikkPn en eveneens lrachten er de hetekenis 

van te geven, voor zoverre deze niet glashelder uil de r.aam zplf spreekt. 

Laten wij beginnen met de wijknamen. 

De wijken zijn de buurtschappen van een gemeente, die, na hel dorp 

of zelfs gelijktijdig daarmede in kultuur Wl'rrlen gebrucht en een lwwoning 

kregen. 

Oe naam nlorp> is t c I ./JV1:ndeg1:rn niet zeer oud ; eerst in 1678 

spreekt men van een :.tronk lancl <dwlegen !,innen hel Dorp vun Lovcn

Jeghem>. Mr·c·stal sprak rnc·n van cle Plaetse !lf .Ie kerckplaclsl'. D..! 

berwrning .-kerkwijb, hacl een <tnclr·n· J,ctekenis. llicnm~d~~ werd over het 

algemeen een zeer ruirnc ~eiJicclsornschrijving J,cdoclrl die roml hel dorp 

gelr·gc:n was. Zo sprPt·kt men in 1757 van cl<' < kc!rckwijck cl a er ment noemt 

Lc Vdlaerr~>. of <inde wyck van clc· k,.rckc> en<le lacrst~ul'lc>. Vaak lnmdcl! 
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men de twee tezamen en spreekt men van de wijk van tKc:>rckelaere>. die 

wmmige schrijvers met Veilare hehhen vereenzelvigd, wat fout is. 

Appen9voolrde : Oorspronkelijk Abbins-voorde, betekent doorwaadplaats 

door Abbin gebruikt of gelegen nabij Abbins goed. De naam 

werd soms gevarieerd geschreven zoals in 1G56 als Appelsvoorde 

en Appijnsvoorde. 

Bredestraat : De naam spreekt voor zichzelf en hoeft gf:en nadere uitleg. 

Deze straat. waaraan de wijk zijn naam ontleende was inderdaad 

de breedste en levens de langste straal van het dorp. Zij verbond 

de dorpplaats met de verste uithoek te Meienbroek. 

Eeksken : Ook deze naam hoeft geen nadere uitleg. Eek is gewestnaam 

voor eik. De plaats aan de eik. of aan hel eikenbosJe. 

Lo : Lo betekent in het rniddelnederlands ofwel bosje. op zandige heuvel. 

of moeras. In ons geval is het ongetwijfeld de laatste betekenis. 

tv1eienbroek : In onze streek geeft men de naam <meiem aan de Ganze

voet. een hoogopgeschoten stengelige plant rijkelijk van zaadtrosjes 

voorzien. Men geeft aan deze plant ook wel eens de naam 

«zaadkruid.». De naam betekent de meien in het moeras (broek). 

Oostveld : Het veld aan de oostkant van het dorp. 

Yellare : «Laar.» is Keltisch voor kreupelhout. kort struikgewas in moerassig 

gebied. Misschien komt de naam wel van c:veldlare>, bosje in 

het veld. 

Beiaard : De naam is onduidelijk. Vermoedelijk gaat het hier om een 

patroniem of familienaam. 

Bierstal : Zonder twijfel stond daar in die tijd een herberg van die naam · 

een afspanning aan dl:' samenloop van twee grote heirbanen of 

handelswegen. waar de reiziger kon <afspannen> en Îogis kon 

krijgen. 

Boterhoek : De naam is niet ouder dan einde 18" eeuw. Een schrijfwijze 

van 1779 als Polterhoek zou ons aan een familienaam doen 

geloven. 

Bulare: Moerasgebied met llein houtgewas. 

I-laantje (het) : Vermoedelijk genoc:>md naar een vroegere herberg van die 

naam. 

Hoekje: Deze naam komt sleehls voor het eerst in 1728 voor. \Vij vinder. 

hem bijna in elke gemeente terug en wel aan een uitkant van 

de kerkwijk. 

I luizegaver : Huis in de meersen ( gnvcrs). 

Kuitenberg : Vooralsnog onverklanrhnar. 
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Lm1bt:>ke: Oe naam is ons onduidelijk. l'logelijks komt de naam va:1 

<langebeke:>. Het is daar immers dat de nvaelergancb of 

Centerloo!) begint die indt:>rdaad zeer lang IS. 

Pyramiede: Gehucht van de BredestraaL Onduidelijk. Reeds in 1603 

spreekt men \'an de straete up de pieremiere. 

R.abot : Een rabot was een versterkte plaats langsheen een belangrijke 

waterloop. In dit geval de Lieve. 

Schoordam: Oe naam <schoon wordt alhier gebruikt vom schul, steun 

of afweer. \Vellicht gaat het hier om de afdamming van het 

wassend water uit de moerassen van Bulare en de Voerde 

Veldeken : De naam hoeft geen nadere uitleg. De naam wordt ook wel 

eens gebruikt voor het gehucht Bul are. « 't veldeken ofte Buylaere>. 

Voorde: Een voorde was een doorwaadplaats door een beek voor het 

vee. In dit geval de Lieve. 

Waalken: Waal betekent <kolb. Het kan hier gaan om een kolk in de 

korte bocht van de Oude kale op deze plaats. 

Brielken : Keltische naam voor bos of meer. 

Elleboog : Wij konden de plaats niet juist citueren. Vennol·delijk gaat het 

hier om een korte zwenking van een weg. 

Appensveld : plaats in de wijk Appensvoorde. 

Besloten Wallekens : Plaats in Lo. Vermoedelijk walllngen door struik-

gewas afgezoomd. 

Broek : Plaats in Meienbwek. Broek betekent mot.:ra~. 

Hofdam : Dam aan het hof. Plaats in Meienbroek. 

Huizegavergal : Plaats nabij de Huizegaver. 

Cattenbroeken : Spooknaam. De kal komt in veel toponiemen voor. Onze 

voorouders gebruikten graag spooknamen voor afgelegen plaatsen 

Kerkeveld: Veld of akker die eigendom was van de kerk. Üp sommige 

gemeenten spreekt men ook van <papenveld,. Pape = dorps

pastoor. Ook vindt men vaak de naam <hrckelandt). 

Lange Munt: LJe naam is orrs onduidelijk. !leeft de naam hier som5 

dezelfde betekenis als de I ,anf.!e 1\lunt le Gent 7 

Loppt~m : Pluals in Lo. Onduidelijk. 

Luhekseikell: Eik + familienaam. 

Mere: Moeras. 

Mergat : WaarschijnlrJk van ~enwll ; uilhoek in dl' 111cers. 

Osst!ndonken : Verhoogd,! m•~r-rs of Wl'itle wuar men de ossen of h<'t vee 

in hel algemeen I it~l wazc11. 
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Pilterij : Niet verklaarbaar. 

Sange!Leke : Later gevarieerd lot Sangelhos en Saugeliers. De naam is 

ons onduidelijk. 

Sujlkens wege : I'-1isschien gaat het hier om een weg met staakjes afge

zoomd. 

Tussen wege : Gebied lussen twee wegen. In dit geval tmsen de Bredl'

straat en de Oude Gentweg of Heirweg 

Westerhof: Bij het Kasteel. liet hof gelegen kn \Vesten. 

\Vindgat : Plaats waar het veel waait. In de gewesltóal noemt men derge

lijke plaatsen ook «trekgaten» of «waaigalem. 

\\
1ijnkelaar: Komt van «winkelaar». Verre uilhoek met. kreupelhout be

groeid. 

J'v1oesten wij een luchtfoto kunnen maken van Lovendegem rond 

1600, dan zouden wij ongetwijfeld versteld slaan over het feit dat wij er 

zo weinig wegen aantreffen. Inderdaad. Hel wegennet van Lovendegem 

was tot vóór de 17' eeuw niet erg belangrijk. wat nogal logisch schijnt als 

wij de bodemstruktuur van het eigentijdse dorp kennen en daarbij weten 

dat de bevolking er zeer dun bezet was en zich vooral rond de dorpskern 

had gekoncentreerd. 

Dit duidt er meteen op dat Lovendegem. zelfs in tijden van betrek

kelijke rust en voorspoed, die trouwens maar zelden voorkwamen, toch 

een sfeer van verlatenheid en desalalie uitstraalde. 

Rond 1600 waren er slechts drie wegen die vanuit de dorpskom ver

trokken en langswaar men kontakt kon krijgen mel de omliggende buurt

schappen, nl.. de Bredeslraal, die van af het dorp over de wijken Oostveld 

en Meienbroek een weg zocht naar Evergem en \Vaarschoot en de Oud~ 

Gentweg of «heirwegh>, die langs de latere AppensvoorLiestraat liep en 

even voor de kalebmg splitste en waarvan een deel over de wijk Lo nar~r 

Merendree leidde, terwijl het andere gedeelte zich aan de Beiaard ver

enigde met een andere Gentweg of heirweg. die Gent met Brugge verbond 

en over Waarschool en Eeklo kwam. Dan hehhen wij nog dezelfde eers~ 
genoemde heirbaan, die van Zomergem kwam en in de wijk VellarP on~ 

dorp binnen kwam. ( 5 ). 

Naarmale de lijden rustiger werclPn. die handel en 1wring bevorder

den, en het land opnieuw in kultuur w<'rcl gehrucht. zien wij allt'rlPi ver

bindingswegen ,_, of <verkorlingswegem zoals ze hier genoemd werden 

(5) RAG Lovendegem n" 103 bl 68 en 131. 
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omdat zij de wrschillende builenwiJken dichter bij elkaar brachten. ~ tot 

stand komen. \' ooral talrijker wt:'rdt>n de veldwegen en kerkwegeis die 

ontstonden uil noodzaak van het gebruik var. het akkerlaml en de gemene 

weiden en meerst>n en door de kerkgangers, die doorheen het akkerland 

de kortste weg naar hun kerk zochten. 

Gelijk overal elders werden vele straten en wegen eenvoudigweg 

<'s heerenstraeten> genoemd en dit omdat die stralen in feite toebehoorden 

aan de dorpsheer onder wiens feodaal ressort ze gelegen waren. ( 6 ). 

Nochtans noteerden wij rond 1600 reeds een hele reeks vän straatnamen 

zoals : het Benauwde straatje, hel Beiaardstraalje, het Bosslraatje, het 

Ganzevijverstraatje. het Gravenstraatje, het l1ekstraatje. het Hofstraatje 

de Hoogstraat, de Kasteeldreef. de Kerkelarestraat. het Kerkstraalje, het 

Koulerslraatje, het Kuitenbergstraalje, de Lare- of (later) Appensvoorde

slraat, Lambeekstraatje, Lekestraatje, Lijkweg, Lostraal, Lubekstraatje 

~ leienbroekstraatje, Peperstraat je. Pilterijslraatje, Pyramiedestraal, Rijslraatje. 

Schoordamstraat, Vellareslraalje, \'ijverslraatje. Voordeslraalje, Waalkens

straatje en Zand (Zout ?)-weg. 

Onder de veldwegen en kerkwegels noteerden WIJ liJ de 17' en 18° 

eeuw : de Achterdreef. he! Akkerstraatje of Akkcrdreefken, de Kouterweg 

of Kouterslag, de Dosweg, de Hogen Paalweg, het Larebrugstraatje, het 

Oude walstraatje en de W araodedreef rond het dorp en heL feodaal 

kasteel. Op de Oostveld lagen de Binnenslag, de Doorslag, de l"v1iddelslag, 

de l\1olendreef of l\1olenweg, de Noesse wegel, de Oostveldse kerkweg, 

de Ostveldse slag, en de Ooslveldst· weg. Rond de Beiaard en in Appens

voorde noleerden wij : de Beiaarddreef. het Beiaardstraatjc. het Fluweel

straatje. het Verloren koststraatje en het Wolveldstraatje. In de wijk Lo 

lagen hel Cor:kuylstraalje, het Ellingslraalje, elP Groene weg, het lmbeek

straalje, het Poelstraatje, het 1\mnonslraatje, de Roslraal. In de Brede

straalwijk liepen het Begijnenclreefken, cle Bredeslranlse weg, cle Brede

straalse kerkweg. de Herrendonkclreef. de Ilogen slag, de Kerkweg (Brecle

slmatse ?) . het Nieuwenl>ilkstraalje, llekslrat~lje, Kt•rkstraalje. Lekestmal je, 

l..ijkslwalje, of Lijkweq, h!'t Lulwrl-!slraalje, cle Pyramiedeslraal. Kuilen

fwrgstraat je. Minder talrijk waren clc· wegen in hPL V Nuf gt~legt>n l\ leien

lmwk waar wij vonflen: I),. Baetscln•t{ hel Berl-!slraalje, het Broekstraatje 

d1 Et:kskensslraal ( Vl'rl•·nainl,! l'1eienhrcwkslraal). clt• 1\lnt·rslraat ( ]\ loc1 '-= 
rniddclnt•fl. voor lurf). hel Nit'IIWt·nlll>fslraalje. IJC'I Bosslr,wlje, ~clwnr
darnslraalje c·r> het Voorrlt·slnwlje. 
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Het hydrografisch nel van Lwendegem was in de jaren 1600 evenals 

thans, niet sterk ontwikkeld. Sleehls twee riviertjes liepen over zijn grond

gebied. nl., de tweede Centerloop of kortweg de WatPrloop of watergan;t 

genoemd en de Hoge kale of Durme, die ook wel eens Opper-kale ot 

Oude kale werd genoerneL Twee andere waterlopen volgen slechts de 

grenzen van de gemeente: de Neer-kale vormt de grens tussen Love;ndegem 

enerzijds en f\1erendree en Vinderhoule anderzijds terwijl het. GeiPeel of 

de Lede zoals men het vroeger noemde, eveneens de grens vormde tussen 

f\'ferendn~e en Lovendegem en de I loge kale met d~ Neer-kale verboncl. 

Bij het eerste kontakt met het plaatselijk archief zou men gaa'l 

denken dat er heel wat meer riviertjes over Lovendegem lopen want men 

spreekt voortdurend van de «Kale:» zonder meer, van de Opper kale. de 

Neder-kale, de I-loge kale, de Kruis-kale, de I-leuver-kale en de Oude kale 

Doch algauw komen wij tol de ondervinding dat er slechts twee kalen zijn 

maar dat ieder van hen meer dan een benaming kreeg. Zo bleek het dat 

met de Opper kale, de I loge kale en de Oude kale éénzelfde riviertje 

werd bedoeld. terwijl men aan het andere de namen Neer-. Neder- of 

Kruis-kale gaf. Beide riviertjes lopen in de wijk Loo en werden wel duide

lijk het ene van het andere onderscheiden zoals blijkt uit Leksteil als deze: 

«int gheweste van loo inde lmbeken lusschen de opper ende nC'dercalene:. 

De naam Kale gaf men aan beide riviertjes, zoals men ir. andere 

gemeenten, o.a. te Zomergem andere waterlopen een Kale noemde. Kale. 

Lede en Leie waren immers algemene oud-nederlandse benamingen voo: 

riviertjes of natuurlijke waterlopen. 

De beide Kalen zijn stePels van uilzonderlijk belang g~\\"l'Pst ,·oor de 

afwatering van de drassige en waterzieke gehi<·cten die ze doorsnedt>n <·n 

waaraan Lovendegem in deze periode zo rijk was. 

Laten wij de loop van deze heide riviertjes Pven volgen. 

De I loge-, Opper- of Oude Kale. die aanvankelijk de Dom111 (Durnw) 

heette en slechts seder I begin 1 "100 de naam Kale kreeg. is een natuurlijk 

riviertje dat zijn oorsprong voncl tussen BPNIH'Il1 en Sint Joris ten Oi~tel. 

het Zuidwestelijk deel van Kne~st>lare doorsnPed. zijn wpg Yt•n·olgde owr 

Bl"llem en I lansbeke. een geelePI Ie de grens Yormde l11ssen dt•ze genwenll) 

en Zomergem, verder door f'-l<•renclree slingerde. \\'nar het 7.ijn naam 

leende aan dP wijk DurmPn en zo \'<'rclt>r sirooimie m·er l.owmlef.!em en 

Vinderhoute waar hPI de Neer- of Neder-kalt• kruisiP op dC' plMts dit· 

men de Soetemoeye noemt en wanr thans dt· ringy;1arl de Bmgst• vailrt 

kmist. 

Vanaf Woeslijne te !\alll'r lol nnn lwl l~ahnl te Lo\ en<lq~em is dt• 

I loge knie of Dunne opgeslorpt gewnnl<'ll door de Brugse Ynnrl dit• tussen 
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1613 en 1623 werd gegraven. Laug nog. wauneer de ~rugse vaart gegraven 

was. sprak men nog van de Oude kak vau de Hoge kale en van de 

Opper-Kale. Zo bv. in 167(1 en 1705 en zei fs nog in 1775 spreekt men 

van de 1.-looghe C aelene en de oppercaelene. terwijl deze reeds lang door 

de nieuwe vaart was opgeslotpt geworden. ( 7 ). In 172-1 maakt het archief 

melding van een strook land «suyt ende west de oude caelene ofte nieuwe 

vaert van ghendt op brugge>. ( 8 ). 

Algemeen is men van oordeel dat de gravers van de Brugse vaart de 

bedding van de Kale hebben gevolgd lol aan het Rabot. maar deze 

hypothese kunnen wij niet zonder enig kritisch imicht aanvamden en 

ziehier waarom. 

\Varmeer wij de kaart van J_,ovendegem bekijken vinden wij daarop 

uog een andere <Üude Kale>. ui.. deze dil' van uil de Brugse vaart komt 

aan de brug, door het Waalken onder hel \ Vaalkensslraatje door loopt 

en zo zijn weg ven·olgt lussen de Appensvoordeslraal en dezelfd\ë Brugs~ 

vaart tot aan Bierstal. waar zij zich in dit kanaal werpl. De meesten llie 

over de Kale en haar loop geschreven hebben. hebben wellicht het bestaan 

,·an dit riviertje over het hoofd gezien. Het kan best zijn dat men in 1623. 

bij het delven van het kanaal vanaf de brug niet meer dt! loop van de 

Hoge kale heeft gevolgd. om reden dat zij plots naar het noordwesten 

afzwenkte. maar ze eenvoudigweg links heeft laten liggen en rechtdoor is 

gesloten naar de samenvloeiing Hoge kale-Nedl·r-kale aan de Zoelemoeic 

tEe \'inderhoule. Dit stukje Oude kale zou dan niets anders zijn dan een 

overbliijfsel van de vroegere I-loge kale of Dunne. Of wel. ,- en dit is 

ook niet uitgesloten ,__, dat de I loge kale zich aan de brug var: Loven

degem vertakte om zich aan Bierstal opnieuw te Vl~renigen. iets wat wij 

ook te Gent zien met de Leie. V errm·lden wij ~og 1lat dit stukje Oude 

kale ook wel eens de Opper-kale en zplfs cl!' I leuver-kale werd genoemd ; 

zoals blijkt uil een oorkonde van Hî6(J en ](J04: ;:suyl cl' oppercaelen<'. 

west de drevP vanden heere rmer dt·n casleele, oost het \\'iwlken) (") 

<oost t waelerloopken comr·ncle uyl clPn 1-!0cde len I )iepenbrouck en suyl 

de heuvercale. noort sheeren slrael e. ( 1"). 

De f loge kale is altiJd een belangrijke wall'rloop geweest en op de 

eerste plaats. omdat zij een ononllwcrliJkc rol heeft t:(e~peeld in dl' afwult•

ring van de moerassige gcl,ir·den waar zij cl oorheen lir>p Î' lnnr zij Wils 

(7) RAG l..<:~v<·nd<·l{r·rr• n" 13 k··rkurtlt. f,f ·1. 

( 8) RAG I ,tJVerulr·uNn k.·rkm<ft. I) f,f 1, I. 

( ~) RAG I.<Jv<·n<l·ur·m n" I IJ' I bi 'j I. 

( I()) RAG I ,<Jvr·n<l<·!l"rrt kr·rh.rt h. 33. 
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vooral belangrijk door haur bevaarbaarheid. De I loge kale was immers in 

die tijd hel enige rivif'rlje dal bevaarhaar was en dat de hcerlijkhPden van 

het omliggende met Cent verbond. De I-loge kale werd dus reeds bevaren. 

lang voor dal het lussen 1613-1623 door de Brugse Vdarl werd ingepalmd. 

Hiervan laten wij een paar onomstootbare bewijzen volgen. 

Op 24 juni 1595 besluit het hesluur van de Oudburg van Gent 4 

gulden le betalen aan Arent De Zutlere, schipper van Bellem, om met 

zijn schip «tol twee reysen ghevoert thebben ammonitie van broode omme 

de compagnie soldaeten. liggende tot Haeltre doen ten tyde. te weten 

15 à 24 may 1595. ( 11
). 

l~eeds in 1577 is er sprake van nabaltem in de bedding van het 

riviertje en de heer van het Land van de Woestijne le Aalter, hief tol 

van een stuiver op elk passerend schuitje aan de Voorput te I-lansbeke 

(grens Zomergem). Wij lezen dat dil tolrecht in 1564 verpacht werd voor 

24 pond parisis 's jaars aan Gheeraert De Grave. De heer van deze heer

lijkheid liet dit Lolrecht nog heffen in de mieuwe vaert (Brugse vaart) en 

liet op genoemde plaats «een staetke stellen met syner waepenen. aldaer 

de schepen passecren tol ontf anghen van secker rechh (1 2
). 

In 1624 zien wij een proces rijzen voor de Raad van Vlaanderen, 

tussen de heren van het Land van de Woeslijne en de leden 's Lands van 

Vlaanderen, waarbij de eersten zich heklocgen dat het rustig bezit van 

dit recht gestoord werd ( 13
). 

De schippers die de I-loge Kale afvoeren en het ressort van de heer 

van Lovendegem passeerden. moesten ook aan de heer een lol betallen 

n.l.. achthien pennynghen parisis ende cenen mutsaert. faseelle ofte block 

van tolhout ende visch schepen een en cu.rpre (1 4
). 

De heer van Lovendegem bezat tevens in het riviertje een <Yrye vis

scherye», en het vierde deel van het veerrecht over de kale <,·ande syede 

le hrugge-waert ( 15
). 

I lel ander riviertje dat onze aandacht vraagt is de <Neder- of Neer

kale». Hoewel het in ouderdom elf' I logC' Kale naar de kroon mag steken. 

was het voor Lovendegem van minder belang dan het eerste en dil om 

twee redenen. 1 ) omdaL hel smaller en ondieper was dan de Hoge Kale 

en daarom niet of weinig kon bevaren wordt•n. f'n ten tweeden omdat zij 

(11) RAG Oudhur~ 169 f" 211. 

( 12) V erhouslmclc A. ( mt•degt•deeld. wnnrvoor l"·~l<· dunk). 
( 13) V Nhouslrat'te A. ( mPdt'gPd.). 

( l..J) RAG LovendC"gt'm kNknrch. 33. 

( 15) RAG Lovemiegem k"rkurch. 33. 
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te Lovendegem en in de omliggende gemeenten hel meest drassige gebied 

doorsneed, waar zij' s winters buiten haar oevers trad en van gans de om

geving één groot innundat iegebied maakte, die het de meest bedreven 

l.-chipper schier onmogelijk zou gemaakt hebben. de loop van de rivier te 

,-olgen en het gevaar zou hebben opgeleverd van in het wilde vast te Îopen 

De Neder of Neer-kale. die ook wel eens Poekebeek werd genoemd. 

omdat zij door de gemeente Poeke stroomt. komt uit de omstreken van 

Tielt over Ruiselede. Poeke. Poesele. Vosselare. Nevele, Landegem en 

~lerend ree, waar zij de grens vormt tussen deze gemeente en Lovendegem 

enerzijds en tussen Lwendegem en Vinderhaute anderzijds. De Nederkale 

ven·olgd verder haar weg over \ Vondelgem en Evergem naar Rodenhuize 

en \Vachtebeke. waar zij de oorsprong vormt van de Waase Durme (1~). 

Ah·orens Lovendegem binnen te komen. ontvangt de Neerkale te l\leren

dree een paar andere beekjes. Aan het Waalken in Lo kwam de Neer

Kale juist naast de Hoge Kale te liggen en liep zijde aan zijde met haar 

tweelingzuster tot aan de Zoetemoeie te Vinderhoute waar de Neer-Kale 

de Hoge Kale kmiste. Na het kanaliseren van de Hoge Kale werd de Neer

Kale aan het \ Vaalken naar de Brugse vaart doorgestoken om de innun

datie van de La-meersen te verminderen. Deze toestand bestaat thans nog. 

Een ander préhistorisch riviertje is de Tweede Centerloop, in de oude 

oorkonden nooit anders dan de <waeterloop:. genoemd. Het vindl zijn 

oorsprong te Merendree en komt Lovendegem binnen in de Lambeken. 

Het slingert zich wispelturig door de drassige akkers en meersen van Vel

lare, dwarst de Oude Gentweg lussen de oude warande van het kasteel 

en het kasteel. schiet naar het noordwesten door de meersen van rle huize· 

gaver en Bullare naar de gehuchten Bredestraal en Boterhoek om op het 

Haantje de Gentse Lieve te bereiken. Dit willige beekje hlïïft gedurende 

eeuwen reeds zijn vredelievend werk van afwatering getrouw vervullen. 

De LPde of het Ge/1-'Pfl. die wij voor hel eerst legenkomen in 1663 

was vroeger een tamelijk lm·cle waterloop flie de Ouclr Ka!.o met de Neer

Kale w·rbond en zo de westergrens vormde lusst'n l\1erc·nclree c·n Low•nde

gcm op de wijk Lo (1 7
). 

Blijven wij even stillslaan hij lwce grote waterwegen die ovt>r het 

gmndgehied van Lovcndr·gem lopen, n.l. elP Brugse! vaart of het kanaal 

Gent-Brugge en rlc Lieve. 

IJr~ Bmgsr~ vaart werd gegrawn hij oktrooi van de vorsten Alhrecht 

en lsafJclla in date 9 augustus J(>l ). I )aciPiijk wercl met het werk lwaonnen 

( 111) J<AC f.ovr·n<lf'~<·rn k<·rklln h. )) 
(I 7) l~i\(; l.ow·nrl<•ti<'fll 1·1'1 <·n I 11H J,i, J,l 1-!7. 



want Gent zocht reeds lang naar een waterweg naar de zee sedert dat de 

Lieve veel van haar belangrijkheid als waterweg had ingeboet en in 1623 

was het kanaal over gans zijn lengte bruikbaar ( 1 ~). 

Wij hebben reeds geschreven dat de Brugse vaart van af de Woestijne 

te Aalter tol aan het Rabot te Vinderhou te ( Zoetemoeie) de bedding heeft 

gevolgd van de préhistorische !-loge Kale of Durme. Aanvankelijk noemde 

men het nieuwe kanaal de «Suytleie», maar spoedig ~eraakte diè benaming 

in onbruik en begon men te spreken van <de nieuwe vaert> en de <groote 

vaert» ( 19
). Later zal men hem nog andere namen gaan geven zoals : 

«de nieuwen brugsche vaert», «de genlsche vaert», <de nieuwen vaert van 

Ghendt naer brugghe» of de Gentsche vaert loopende naer Brugghe>. 

De naam «Gentse vaart> is de meest verantwoordelijke vermits het hier 

ging om een Gents initiatief en het de Gentenaars waren die het oktrooi 

van onze vorsten hadden afgedwongen ( 20
). 

Over de belangrijkheid van dit nieuwe kanaal moet niet worden be

toogd. Wij willen echter enkele ogenblikken blijven stilstaan bij het 

marktschip of <de barge». een konfortabele schuit van 17.5 meter lengte. 

3,4 meter breedte, en een hoogte van 2 meter. Deze trekschuiten verzeker

den een regelmatige diens! tussen de Brugse Poort te Gent ( Bargebrug) 

en het Minnewater te Brugge. Deze bargen waren zo ingericht. dat zij. 

behalve goederen, ook reizigers vervoerden en menige rekening maakt mel

ding van hoge ambtenaren en zelfs vor~ten, die van dil mstig transport

middel gebruik hebben gemnakt. En zij deden dit niet alleen om de rustige 

atmosfeer die op deze schuiten heerste. maar ook om hun gastronomische 

aantrekkelijkheid. Het volstaal Pven het werkje door Ie nemen dat de heer 

.los. Penninck over die bargen gepuhlicPPrd heeft om zich van hun waarde 

te overtuigen ( 21
). Vermelden wij nog ter inlichting, dat de bargen. die 

bargen, die sedert lang de naam van <Beurten> hadden gekregen nog tot 

rond 1940 regelmatig in de vaar! zijn gebleven, al hadden zij niet meer 

dezelfde aantrekkelijkheid van hun zusters uil de 17" en 18" eeuw. 

De overtocht zowel over de heide kalen als nmwankelijk over de 

Brugse vaart gebeurde hij middPI van veer- of overzetschuitjes. Zoals wij 

uit het archief konden opmaken lag f'f nl een vePr over de Hoge Kale nan 

het Waalken in 1562. en een tweeelP \'epr aan het ~'inde nm de Lanrstrnnl. 

dus weerszijden vnn de hmg, op ongevper gelijke af st a nel ( ~~). 

(I 8) \' NhoustraelP A ( mPci<'W'<I.). 

(I 9) R/\G l.ovPnrl<'g<'m I 03 hl :-:- en fl.f. 

(20) Rt\G Lovrncle!!<'m I05 hl 3'1. 10<1 hl 188 Pil 203. IOfl hl '>'i <'11 t<-':-. 
(2 I) R:\G Lovl'nciPg<'m h·rkorch. I 3 <'11 l.o\'PilclPg<'m (i hl 'iO. 

{22) 1~:\C l.ovPnclPg<"m :- c•n 8 Pn I.O\'c•nclqwm kNknrch I 3. 
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Ook had men reeds vanouds ePn aantal smalle houten brugjes over 

de waterlopen geworpen. Het oudsvt>rmelde is het \Vaalbmgje over de 

Oude Kale in het Waalstraat je. Dit brugje (thans een gemetste buis) 

bestaat nog ; al denkt niemand er nog aan wanneer hij langs het Waal

ken de Oude Kale passet>rt ( 2:l). 

Aan het einde van de huidige Kasteeldreef, (vroeger de heirweg op 

Gent) lag de Laarbmg. later de .:brugghe van Lovend eg hem» genoemd ( 2 '
1
). 

Het oude bmgje over de Neer-Kale, dat thans nog bestaal en waar 

men de grens LO\·endegem-Vinderhoule overstapt als men de richlng van 

de l'lolen neemt, droeg de naam van «:veerbrugje», wat doet vermoeden 

dat daar ook oorspronkelijk een overzetschuitje moet gelegen hebben. 

Zeer oud is vanzelfsprekend de « Vinderhou te brugghe», die de buurt

schappen BierstaL Rabot en Belsele mel de huurgemeente Vinderhaute 

verbond. 

De Lieve is een kunstmatige waterloop en in zijn genre misschien wel 

de oudste van de streek. Zij werd gegraven door dt: Gentenaars lussen 

1251 en 1269 onder de regering van l\1argaretha van Konstantinopel om 

hun stad met de zee te verbinden. De Lieve was dus de eerste waterweg 

lussen Gent en de zee en als dusdanig de slagader van het Gents handels

leven in de latere l\1iddeleeuwen. De Lieve was eigendom der stad Gent 

en werd daarom ook altijd de «:Gentse Lieve> genoemd. zelfs nog in de 

18° eeuw. De landbouwers die het gras van de bermen in pacht hielden 

moesten die pachtprijs aan de stad Gent betalen, terwijll de schuitjes die 

het kanaaltje bevaarden aan dezelfde stadsmagistraat tol moesten betalen. 

Hierdoor rezE-n er veelvuldige geschillen Lussen Gent en Brugge die iedr'r 

op hun beurt op een van deze rechten aanspraak wilden maken. 

In de 13°-14° en 15 eeuw werd de Lieve druk bevaren, maar de 

bedrijvigheid nam vlug af in het midden der 16o eeuw cloor het graven 

van de Sasse vaart in 1549-'JO Pn nog meer door het aanleggen van de 

Bmgse vaart 1613-23. De Licvf• kwam hiercloor snel in onbruik en verval. 

hij zoverrP dat zij in 166'3-óR nog slechts bevaren werd door het schuitje 

van de Lovendegemse schipper Picter Snouck. clie naar ons schijnt. een 

W!Wimalige dienst vcrzekerde tussen Cent en Eeklo ( 2 ~). In hel hegin van 

1700 was clezc dienst hPlemaal uilgevallen en zag men af en loc een 

<hcerschuilje> passt~ren of een schuiljc nwl l,mnclhout of matcriuien ten 

bchfwVP van rlr~ legers. die in clie lijcl in en ronrl Lovcnclegem hun kampen 

hacJd,.n opgeslager1. 

12"i) !{;\(; I .ovr·nrlr·~r·rn I(J) l'fl liJ· I. 

( 24) RAC l.r,v,.nd"wr·m H. 

(2':i I 1{,'\(; l."vr•nrl"ll"rn ll'l "'' tro•l 
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I let oude archief is niet mild mei zijn gegevens over de brugjes die 

over de Lieve lagen. In 1562 is er sprake van de <Sanghelens brugghe>. 

in 1632 en in 1639 reeds (Sangelheekbrugghe> genoemd; naam die in 

1781 en later in «Sangel i ers hrugghe> was veranderd. 11 el gaal hier over 

het brugje aan het Eeksken in l\1eienhroek. dichthij de grens met Sleidinge. 

Rond 1630 wordt de (haentjens of haenkens brugghe> vermeld terwijl er 

nooit sprake is van het brugje ov<'r de Lieve op Kuitenherg. 

Opvallend is het dat LoVPndegem, in vergelijking mt:'t zijn huurge

meenten weinig of bijna geen grachten bezat. Dit moet ongetwijfeld te 

wijten zijn aan het feit. dat de beide Kalen. het Geleed en de Centerloop. 

die trouwens doorheen de moerassige gebieden van het dorp hepen. het 

meeste water naar de Lieve afvoerden. waardoor de noodzaak van het 

delven van grachten praktisch nihil was geworden. Daarom zal men in 

het oude archief slechts de namen vinden van de «Koegracht> in de Oost

akker in Lo. van de «Rootgracht dichtbij de Neer-Kale in clezelfde wijk 

en ten slotte de «Aalgrachb aan de Bredestraat 

Wat er wel meer waren wat trouwens ook begrijpelijk is. gezien de 

moerassigheid van de bodem. cl at waren de vijvers. waardoor het oude 

kultuurlandschapsbeeld van Lovendegem een hijzonder fraai en schilder

achtig uitzicht had. In de wijk Lo lagen de Ganzevijvt-r en de Ganzevijver

put aan het einde van het Ganzevijverstraatje nabij de Neer-Kalle. De 

Huizegaver was een tamelijk uitgestrekt ven met bomen afgezoomd. dat 

deels op Lovendegem en deels op Zomergem lag in hun respektievelijke 

wijken Veilare Pn Langehoeken. De Hindepoel (hinde is gewesttaal voor 

eend). ook «hijnde-» Pn «indepoel:• genoemd. lag in l\leienhroek nabij de 

Lieve. waar ook de «kmnenpoPh geciteerd wordt. De oude wal \'ond men 

in de omgeving van het aloude Goed te DiepenhroPk in Appcnsvoorde en 

in Veilare lag de «Ronden pub. 

Om het hydrografisch hoofdstuk af Ie sluiten moeten wij nog ver

melden dat 's winters en hij langcimende regenval. bijna elP helft van 

Lovendegem ond<'r water stond. dal hij het terugtrekken tientallen vijwrs 

en vennen achterliet. die gedure!Hie dP zomermaamlen opnieuw Yl:'f

dwenen. zodat zij geen echte vijvers mochten genoemd wordm. 

I let kultuurlandschap \'an Lovendegem in voorbije eeuwen vertoonde 

in grote trekken. twee duidelijk te onderscheiclen aspekten. ten eerste : 

een meersgebied met verspreide hosjes van lnj:!e naaldhonwn of loofhout, 

zonls in de wijken Lo. Vellnre. in de lluizpgaver. in l\Ieienhroek. aan dP 
Sclworclam. en in de Voorde, en ten lwet>cle hel houwinnel of nkkt,rlnncl 

met de kouters en de akkers in de plaatsen RrNlesl raai. Oostvel cl. :\ppens

voorde mf'l cle Rt•ianrcl en op 1\uilcnhcrg. 
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Ofschoon het facet van een dorp eigenlijk voortdurend veranderde~ 
onder invloed van allerlei faktoren, en deze verandering in vroegere eeuwer. 

niet zo zeer merkbaar was, zijn er toch perioden geweest waarin deze ver

andering wel zeer op,·allend moet geweest zijn en zelfs aan hel dorps

beeld aL; het ware een nieuw uitzicht heeft gegeven. Dit moel onge

twijfeld gebeurd zijn na het eerste kwart der 17" eeuw. wanneer de gesel 

der godsdienstoorlogen voorhij was en door het herstel van de godsdienst

wede de gevluchte dorpelingen naar hun gehavende woningen en hoeven 

temg kwamen en de verlaten en woeste akkers opnieuw begonnen te he

werken. 

Het beeld \'an LD\'endegem voor de 17" eeuw was er een van hijna 

totale desolatie en de toponymie leert ons dat de huitenwijken nog onbe

woond waren en zelfs niet eens bestonden. Volgens een telling van 1469 

''ond men hier slechts 98 huisgezinnen met een geschatte bevolking van 

om en bij de 500 zielen. Deze dunne bevolking kenmerkte zich trouwens 

voor vele andere gemeenten. Zo bv. le Zomergem telde men 151 gezinnen. 

te Waarschoot 75, te Ronsele 18. te l\1erendree 67. te Vinderhoute 28. 

te Evergem 400. te Landegem 86 en te Sleidinge 126 ( 26
). Hoogstwaar

schijnlijk bestonden toen nog slechts de huurtschappen Appensvoorde met 

het Waalken en de Larestraat of Kerkelaere, de Bredestraat, Kuitenberg, 

Oostveld en Veiiare. tenvijl de andere wijken als Eeksken. Haantje, Lo. en 

]\ leienbroek met de Schoordam en de Voorde een late bewoning hehben 

gekregen die zo rond het midden der 16" eeuw ligt. wanneer nieuwe 

gronden in kultuur werden gebracht. llel is ook rond dit tijdstip dat wij in 

het archief veel nieuwe toponiemen zuilen aantreffen. die evenwel geer1 

behuizing hadden en waaronder wij cil eren ; de Besloten W allehns. <~Pn 

Broek. Bulare, de Cattehroeken. de llofclam. hel Kerkeveld, de Lamheken. 

Mere, de Ossendonken, de Pilterije de Pyramiede het Rahot. Sangelheke. 

het Veldeken. In 1532 spreekt men te Lovencicgem nog van <cene heye.,, 

wat laat veronderstellen dal grote geelePiten van de gemeente nog onlwnut 

r-n woest ge hl even waren (2'}. 

Vooral Inssen 1580 en lfî21. wanneer vele rlorpPiingcn have en gMd 

in rle steek lieten en naar de noorciPiijke provinciën vluchtten uil schrik 

voor dr· inkwisiliemaatregeiPn van Alva, vPrloomle L..nvPnclegcm hel aspekt 

van een loliJIP rlcsolatie pn wrwilrlt'fing. I let lancl lag vaflg, verlaten en 

nnl,enul. rlc> Wf'irft·n c•r1 lwin·n IPr•g Pn plat~owhranrl. Ook cl!' kc>rk vnn 

(2r,) I JE SMET .1. I ),;,."",/m•mt•IJI ·'··~ {nyt•r< I' IJ F/w,,/,.,. In 1·/(o<i In 1\ul. a.. In 
Cornm. H oyult• .laaru. 1'11'i 1,1 1·11. 

127) RAG l.nv•·ntlq!•·rn kr·rbrt h I) 
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Lovendegem was voor een groot deel door de geuzen en beeldenbrekers 

verwoest geworden, bij zoverre zelfs dat er gedurende vele jaren geen gods

dienstoefeningen meer plaats hadden en de wethouders en de pastoor op 

13 maa11l 1617 aan de Gentse bisschop Jacoh Boonen de toelating 

vroegen om een viertal partijen land, die aan de kerk toebehoorden, te 

mogen verkopen om met de opbrengst de kerk Ie kunnen herstellen. 

Volgens een landhoek van 1603 werd Lovendegem m 10 belopen 

ingedeeld en had de parochie toen een oppervlakte van 1126 bunder 

614 roeden waarvan er 83 hunder onbenul waren (- 28
). 

Onder het beleid van de aartshertogen Albrecht en lsabella zien wij 

de toestand te Lovendegem hetrekkelijk snel verbeteren. Oe gevluchte 

dorpelingen kwamen naar hun haardsteden lemg en sloegen de handen 

aan hel werk om te herstellen wal nog te herstellen viel en nieuwe huizen 

en hoeven te bouwen, die voortaan in duurzamer materiaal zouden worden 

opgetrokken. 

Het bevolkingscijfer van 1302 in de periode 1606-1615 groeide gelei

delijk aan lot 1544 in de periode 1616-1625 en be~eikte lussen de jaren 

1626-1635 reeds het cijfer 2173. Nadien steeg dit cijfer regelmatig want 

in de periode 1636-1645 bereikte men reeds het cijfer 2823 ( z9
). 

Ook zien wij dat het wegennet van Lovendegem in deze periode 

van voorspoed een snelle uitbreiding neemt en vele siraten en wegen ont

staan om de betrekkingen met de buitenhuurten te bevorderen. !-lierdoor 

kreeg het landschapsbeeld een aantrekkelijker uitzicht. 

Dil beeld van verwildering en verlantenheid zou nog meermaals 

temgkeren in de loop der lijden, en vooral op het einde der 17o eeuw. 

wanneer de Franse troepen onze streken afstroopten en waarbij Lovende

gem een zeer zware tol zou moelen betalen. Inderdaad, door zijn strate

gische ligging aan de Brugse vaart. waardoor Lovendegt>m een <gespleten 

dorp:. was, dat gedurig door twee vijandelijke legers lwzet en bestookt 

werd, kregen de inwoners van dil anders zo rustige dorp het herhaald!:' 

malen hard te verduren waarbij brandstichtingen m excessen van alll'rlei 

aard hel dagelijks toneel waren. 

Op 28 september 1645 had op de Hrugse vaart te Lovenrtt'gem een 

ontmoeting plaats lussen de twee vijandelijke lt•gers, het Franse en het 

Staatse ( 30
). 

(28) R:\G Lovcnd<'gcm 34. 
(29) DE VOS Achi<•l : /Je i>el'o/kinfJS<'I'olllli<• I'<Hl f:,.,,,.fllllll, f.ol'<'lltlt'f/1'111. ~/,.;,/ittf!<'. 

Waarfelwol en Zonwrnem f!NIIIrt•rHie ,[,. XV//,. 1'11 XVII/,. <'<'tr:l't•n. In :\ppt•ltit•s 

n° 8, 1957, Ll. 5 en vlg. 
(30) DE VOS Achtel op. cil. hl. ·10. 
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Op 17 juli 1667 plunderden de Fransen de dorpen op de zuidzijde 

van de vaart, o.a. te Lewendegem ( 31
). 

In mei 1668 rapporleerden de pastoors van 7ornergern en Lovendegem 

dat een groot deel van hun onderdanen gevlucht waren voor de excessen 

van de troepen ( 32
). 

Einde 1673 ligt het Frans leger tijdens cle Hollandse oorlog nabij Je 

Brugse vaart en houdt lelijk huis te Lovendegem. waar zij vele imvoner~ 

overlasten bezorgen en op de vlucht drijven ( 33
). 

Ook in 1676 worden veel inwoners van Lovendegem uit hun huizen 

verjaagd en op de dompel gedreven. Het jaar daarop, 1677, roemt de 

Franse maarschalk dl-lumières er zich op dat hij le noorden van Gent de 

schoonste dorpen heeft laten platbranden en verwoesten die er op de 

wereld te zien waren. Hieronder moelen 'vVij andermaal Lovendegem ver

melden dat in een ware vuurhaard werd herschapen. 

In 1683 werden in Lovendegem verscheidene huizen in brand gezel 

<ende in d'assche ghelegd> ( 34
). 

Tijdens de oorlog der Augsburger Liga ( 1688-1697) kreeg Lovende

gem het hard te verduren en dit vooral door zijn ligging aan de l1rugsc 

\'aart en de voortdurende bezelting der Anglo-Bataafse en Spaanse regi

menten ( 35
). 

Het is evident dat dergelijke verwoestingen en de daarmede gepaard 

gaande hevolkingsvermindering hel landschapsheeld van een dorp zoals 

Lovendegem grondig moeten gewijzigd hebben. In 1696 lag meer dan 

60 hunder van het bouwland onbenut en wrwildPrd terwijl meer dan 

53 bunder daarvan door de landhouwers aan de parochie waren opge

dragen omdat zij "r de helast in gen nir~t kon(len op lwtalen ( JB) De ge

meenteoverheid trachtte zich natuurlijk ook van deze gronden te ontdoen 

en zocht naar pachters, die voor een appel en een ei de gronden in gehnuk 

wilde nemen. c-het sap was (Ie kool niet waard> en rlr> welhouders hieven 

met hun gronden aan hel hePn zitlen. De vruchten die van de vorigt> oogst 

nog overgebleven waren kon de gemeen! e nog voo. 1 0<) ponJ aan de man 

fm·ngen. Ierwijl zij hel I ienvourl i ge wanrel waren ( '17
). Dt>ZP ophrmgsl 

(31) I JE VOS Acht .. l · op. cil. bi. 4(), 

(32) I JE VOS Ad,ir·l op. ril. bi. 11. 

(33) I JE VOS Ar htr·l ''P· r:H. f,J. ·11. 

(31) RAG f.ovcndr·ur·m 1. 

(3'i) I JE \'( JS Arh~<-1 op. ril. bi. '1'). 

(y,) RAG l.nv .. nrlr·u•·m 8. 

(1ï) I~N; l.ovr•nrlr•ll<'lll R. 
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bedroeg in 1697 nog slechts 81 pond en het jaar daarop niet meer dan 

53 pond ( 38
). De verkoop van het hooi in de meersen geoogst bracht 

slechts een aalmoes op .- 2 pond 7 schellingen 2 groten (~~). 

In 1698 werden de vage gronden opnieuw genoteerd en kwam men lot 

een oppervlakte van 72 bunder gemele 145 roeden, waarvan er meer dan 

30 bunder aan de gemeente waren opgedragen, terwijl voor de ander~ 

40 bunder omzeggens geen eigenaar of gehruiker meer kon wor<1én opge

tekend (40
). 

Even huiten de periode van ons behandeld onderwerp, brak de 

Spaanse Erfenisoorlog uit ( 1702-1713), waaraan Lovendegem eens te meer 

een dure tol zou betalen. 

Om het portret van hel 17de eeuws Lovendegem le ven·olledigen zou

den wij er enkele gehouwen moeten aan toevoegen, wanl in die ~ijd werd 

het dorpsbeeld van de gemeente gedomineerd door een kcrenwindmolen. 

het feodaal kasteel. enkele grote pachthoeven. de dunbezaaide kort

woningen en wevershuisjes en een aantal herbergen. Hel is echter niet onze 

bedoeling om de historiek van al deze gehouwen te beschrijven, want 

wij laten deze schone taak liever over aan de pi aatselijke vorsers, die aan 

deze onderwerpen een dikke kluif zullen hebben. Derhalve heperken wij 

ons tot een eenvoudige opsomming ervan. 

Het gebouw dat, na de kerk, het meest ons dorp rtomineerde. was 

het feodaal kasteel, waar de dorpsheer met zijn familie tn zijn dienst

personeel leefde in een sfeer van hijna ondoorgrondelijke geheimzinnig

heid, achter de dikke muren van het slot met zijn kleine piepogende 

venstertjes en zijn hrede wallen rtie het geheel al~ hd ware van gans de 

omgeving afsloten. 

Hoe dit kasteel er in de 17o eeuw uilzag kunnen wij aan de hand 

van de weinige gegevens uit het archief moeilijk zeggen. liet was. gelijk 

overal elders, .:een casteel metle molle enrte waiiPn>, ttz .. het eigenlijke 

kasteel met de daarbijhorende hoeve of meerhof >. een warande of lust

tuin, (Ie kurakterisliekc duiwnloren. dit allPs in zijn geheel omwald Pn 

gedeeltelijk ommuurd. Vanuit dit slalige en indmkwekkend ,..._., om niet te 

zeggen ontzag- en vreeswekkend komplt'b ---. vertrokken een drielal dreven 

naar de omliggende buurtschappen, wnnrvan (Ie voornaamste. elP ._rasteel

dreve>, naar de kerk leidde. 

(38) RAG LovC"nd<'gcm 8. 

( 39) RAG LovPndPgcm 8. 

( 40) IV\G l.ov<'nd<'g<'m 8. 
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Al wij de afbeelding mogen betrouwen die anderus van het ka.leel 

geeft in zijn <flandra llluslrala, , be tond het uit een gebouwencomplex , 

waarvan het centraal gedeelte, de woning van de he r of h L eigenlijke 

kasteel. de vorm had van een vierkante duiventoren m l zadeld ak en ge

lraple dakgev I n tam lijk hoog van houw wa . aa l de ingang, die 

afgesloten wa door een gemel.le inrijp orl en naar h et d rp geke rd was. 

Lond hel hoge hui van d hov nier m l gew on zad ldak, met laarnaa l 

de ronde wa hL- of uilkijklor 11 mel k g ldak n w rhaan. Link ' van hel 

kasl l lag d uilge Lr kt binnenko r en l nd •n P ·n paar afz nderlijk ·• 

gebouwen, zoal de lenen duivPnlor n, d paarde L·1ll '11 n d · h rgplaat n 

voor d' rijtluig 11. H L gan c• ompl x was mmuurd, wa rl g n zi h h l 

wal r kwam trc·IPn van dt' lm•dp walling cl1 g b uw n n hun h ·won rs 

als hel ware van d buit nw r ld , f lot n <>n hun L g n 11 nvo rt.i nc 

gevar n bev iligdf'. Buil n rl mwalli11g, naar de· kanl v n d 11 irweg 

op 7~m ·rg m, l1•g h •l indrukw ·kk nd(' n • rh f m •t d · \ oning on J,~ 
pa hter, d huur . cl stalling n, h •l ovC'n llll 1r , h t wug nhut · ·n d • 

and ·n· L(•rgplual ('n. R ht van h l b l PI lng cl m l' Luin n d I o m

~;wrd , l rwljl a hl raan d!' di htlwgror•iciC' wara11J · zl h uilslr ·kl Lol on 
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van de monumentale inrijpoort naar de Heirweg op Gent en naar de kerk. 

gelijk dat nu nog het geval is. Een tweede dreef liep naar de Heirweg op 

Zomergem te Vellare. Tot voor de verkaveling van de gronden rondom het 

kasteel. die een paar jaren begon en van de omgeving een ander beeld 

is gaan vormen. was de zeventiende eeuwse toestand aldaar schier on

gewijzigd gebleven .........- de nieuwhouw van het kasteel daar gelaten. 

Bijna even dominerend voor het landschap als de kerk en het kasteel. 

was de oude korenwindmolen. ~lij bevond zich op de kouter. aan het 

einde van de huidige Molenstraat, .........- toen meulenwegh of meulenslagh ~ 

genoemd. aan de rand van de oostveldse Kouter, waardoor men hem beur

telings «koutermolen» of «oostmolen> of «oostveldse molen) noemde. 

Meestal citeerde men hem kortweg als de meulen van Lovende

ghem» ( 41
). 

Het archief is zeer zwijgzaam inzake gegevens omtrent deze wind

reus. Hij was in elk geval zeer oud aangezien hij reeds vermeld wordt in 

een oorkonde van 1562 «Up den co u tere oost vanden muelene> ( 42
). Hij 

was eigendom van de heer van Lovendegem, die er het molenrecht van 

bezat. en dat recht aan een mulder verpachtte. 

Wat ongetwijfeld aan hel zeventiende-eeuwse Lovendegem een lan

delijk en vooral feodaal karakter gaf. waren een aantal uitgestrekte pacht

hoeven die aan de uitkanten van hel dorp gelegen waren en de aanblik 

gaven van veilige arken Noach, deinend op een zee van rust en stilte. Het 

zou ons te ver drijven de geschiedenis van al deze pachtgoederen te be

schrijven en wij laten deze laak liever over aan de plaatselijke vorsers, die 

aan dit onderwerp ongetwijfeld een dikke kluif zullen hebben. \Vij no

leerden onder deze hoeven : hel Goed ten Nieuwenhove, de Oude Steel_, 

in de Bredestraat. de .lacoh 1'1eyers Stede, hel Goed ten Diepenbrot>k in 

de Appensvoordeslraat, de Stede te \' eliare e.a. 

l\1inder opvallend dan de pachthoven maar daarom niet minder ken

merkend en passend voor het portrel van een zestiende of ze\·enliende 

eeuws dorp. zijn de lwrhergen. wam de dorpelingen na de goddelijke dien

sten in de kerk. op de dorps- en wijkkermissen en bij bijzondere gelegen

heden zoals hij dopen, eerste kommuniefeesten en bPgrafenissen sanwn

kwamen om hun vreugden of hun legeJ1spoed onder elkaar le \'ieren of 

onderling te beleven. I-Iet was ook in een of met•r van deze lwrlwrgen dnt 

de «vierschaar> of de plaatselijke schepenbank vergaderdl' of de prochic-

( 41) RAG Lov<·ndt,gem I 12 bl. S..J. I 0() bl. 23. I 05 hl. !9. 

( 42) Ri\G Lovendegcm kcrknrch. 13. 
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ontYanger> zijn zitdagen hield om 's heeren rente11» of de plaatselijke b·~

lastingen of wmmestellingen> te innen. De dorpsherbergen zijn vanouds 

de pleisterplaatsen geweest Yan onze plattelandslieden, waar alle nieuws 

verzameld werd en Yandaar oYer gans de gemeenschap werd uitgedragen. 

Zeer veel herbergen bezat Lovendegem in de zeventiende eeuw blijk

baar niet en wij stellen meteen vast dat zij allen op en in dP onmiddellijke 

omgeYing van het dorp stonden. wat nog eens onze mening bevestigt dat 

de buitenbuurten praktisch onbewoond waren. 

In de oude archieYen vonden wij de volgende herbergen 

Oe Drie koningen aan de «brugghe van Lovendeghem». in 1653 be

woond door Abraham \' an Hifte, eigenares Jonhrouw Lievijne Van Hale

wijn W we Piet er Bonne. 

Het Schild Yan Bourgogne, in 1624 eigendom van .Jan \' an Brackele 

en in 1656 van Lieven Jolijt. Zij \vas gelegen in de Loslraat. niet ver van 

de Kalebmg aan het Rijslraatje. 

Oe Gulden Appel aan de brug. 

Het Gouden Hoofd. gheleghen aen den traghele vande nieuwe vaert 

in Lo. 

Het Vergulden Hoofd. eveneens aan de brug. werd in 1655 verpacht 

aan Pieter Struyvincx. 

Mogelijks mag het Gouden I loofd met het \' ergulden Hoofd ver

eenzelvigd worden, want in een oorkonde van 1664 spreekt men ook van 

<I-let Gulden Hoofd:., waarmede meer dan waarschijnlijk dezelfde herber!J 

wordt bedoeld. 

In de Zwaan. Deze herberg. die aan de kerk gelegen was, werd door 

de heer als zijn <schepenhuys> gebmikt en in 1646 bewoond door Pieter 

Struyvelt. In 1616 door Joos Sockacrl. Eigenaardig is het dat in de meeste 

onzer gemeenten het schepenhuis of de voornaamste dorpsherberg de 

naam tOe Zwaan> draagt. 

f'vlaurice RYCKAERT. 
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GLOSSARIUM 

Achlen·lreef : suydt de achlerdreve van het casteel 1730 ( LDv. kerk l 

bi 51 ) . 

Achtermeers : de achlerrneersch 177·1 (Lov. 7). 

Akker : in den hacker 1048 ( Lov. 105 hl 72). 

Akkerdreefken : zuydt het ackerdreefken- 1775 (Lov. 7). 

Akkerken : een ghemel lanl anl ackerken - 1562 ( Lov. kerk. 13). 

Akkenneers : oost den beyaerl. west d ackermerschen - 1663 ( Lov. 108 

bis 3). 

Appensveld : daer ment heel het appensvelt by appensvooorde . 172·1 

(Lov. kerk 13 bi 68). 

Appensvoorde : ligghende int goet van appinsvoorde - 1562 (LDv. kerk 

13) in t goel van Appins voorde ande up dracht - 1562 ( Lov. 

kerk 13) in t goet van abbins voorde - 1565 ( LDv. kerk 13} 

Appensvoorde - 1603 ( Lov. 6 bi I). 

Ba els (De) Dreef : De Ba els Dreve - 1775 ( Lov. 7). 

Beeiaermeers : den beelaermeersch - 1664 ( Lov. 108 bis bi 106). 

Beermeers : aen den beermersch - 1630 ( Lov. 103 bi 221) den beer-

meersch in Loo - 1654 (Lov. 107 bi 18). 

Begijnendreefken : van het begijne dreefken lol aenden rambusch boom -

1663 (Lov. 149). 

BeiJouwde Straatje : west hel benaude straetien- 1652 (Lov. 107 bi 60) 

in de breeslraele, west het benaude slraetien - 1654 (Lov. 107 

bi 60 ). 

Bergstraatje : oost het bergslraetjen - 1775 ( Lov. 7}. 

Besloten W allelens : op de wyck van Loo inl ghewcsl ghenaempl de 

besloten wallekens - I 060 ( Lov. 108 bis bi 92). 

Beiaard : inden beyaert - 1040 ( Lov. 4 bi 15) inden wyck vande beyhaert 

- 1647 (Lov. 105 bi 15). 

Beiaarddreef : oost de beyaert dreve - 1659 (Lov. 106 bi 157). 

Beiaardstraatje : l beyaert straetjen - 1 h23 ( Lov. 104). 

Biersial : by den Bierstal - 1695 ( Lov. 8). 

Biezenmeers : Hies meirsch - 1676 ( Lov. 152). 

Binnenslag : noorl den bitmenslach up den couter - 1730 ( Lov. 13 bi 91). 

Blaerbauts Akker : den blaerbauls acker- 1775 (Lov. 7}. 
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Blomkens Akker : gheleghen in blomlens ackere in de wyck van Loo -

1623 ( L:.n-. 103 hl 99). 

Bonniers r-.Ieers : den Bonniers meersch - 1770 ( Lov. 7). 

Bos I'-leers : den Boschmers- 1775 (Lov. 7). 

Bosstraat : aen het hat•ntien op de heerlyckheede van Nieuwenhove. oost 

de bosch straete - 1 ö52 ( Lov. 106 bi 61 ) . 

Boukens r--Ieers : den bouckens mersch in Loo- 16ö--t (Lov. 108 bis). 

Breemeers : de Breemeersch - 1775 ( Lov. 7). 

Bredestraat : over de wyck vande breestraete - 1603 (Lov. 6 bl. I) ghe

leghen ande breede strate - 1533 ( Lov. 13) inde brestraete -

1562 ( Lov. 13) - gheleghen an de breedestraete - 1532 ( Lov. 

kerk 13. 

Bredestraatse \\'eg : noord den breestraetschen wech - 1639 ( Lov. kerk 

13). 

Bredestraat Kerkweg : suyt den brestraetschen kerkwech - 1634 ( Lov 

108 bis bi 79). 

Brielken : aent Brielken - 1679 ( Lov. 112). 

Broek : haer stede inden brouc - 1562 ( Lov. kerk 13) inden brouc hyden 

eykene - 1562 ( Lov. kerk 13). 

Broekmeers : Ligghende inden hrouckmeersch - 1630 (Lov. 103 hl 18) 

inden wyck van breestraete genaempt den brouckmeersch - 1730 

(Lov. 13 bi. 90). 

Broekstraatje : het broekstraetjen - 1775 ( Lov. 7). 

Brugsen Heerweg : tusschen den brugsehen heerwcch - 1603 ( Lov. b). 

Bulare: Buylare- 1370 (m1~d. Gysseling) Bulaere- 1427 (reg. Keure 29 

bi. 64) tuschen de lieve en hulaert~ - I IJ03 ( Lov. 6 bi. 86) up 

den wyck van bulare - HJ35 ( Zom. 298) l quarlier genaempt 

buylaere- 1667 (LJV. 106). 

Claerebouts Akker : gheleuen in claen·houls ackere - 1602 ( Lov. 106 

bi. 182) inden clan·hauls acken· - 1CJ64 ( Lov. 108 bis bi. 1 '5 1). 

Cockuytslraatjc : noordt het cockuylslrad i en - HJY5 ( Lov. 8). 

Coppens Akker : in coppens ackcre - 1780 ( Lov. 7). 

Daasdonken : de rla1:sdoncken aen s ~ravr~nstraetkcn - 1070 ( l~ov. 101) 

bi. 172). 

Uorp : gelegen IJinnen het I )orp van I ,ovr·nrlcl-lhcm - I 678 ( Lov. I 11 hl. 

128) oost dr: pladsr:- 116·1 (Lov. JU(J IJ 103). 

Dusweg : rlrH~r dr·n IJoschwec:h 1loor loopl. suyt rmrle noorl het oude wui 

slrar~tken, west Je uieuwc vacrl - 1 óü2 ( Lov. lUS). 
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Drie Koningen (De) Herberg : De Drij Coninghen - 1652 ( Lov. 106 61 

82) eene herherghe uen de hrugghe vaoudts ghenaempt de dry 

coninghen - 1654 (Lov. 107 bi. 46). 

Eeksken : op dese prochic op het Eeckxken - 1695 ( Lov 8). 

Eeksken Straat : oost D' Eeckxkenslraele - 1775 (Lov. 7). 

Eikhos : hier in begrepen den eeckbosch bachter t casteel - 1730 ( Lov 

kerk I bi. 56). 

Elleboog : op de prochic van Lovendeghem inden helle boghe - 1680 

(Lov. 112 bi. 106). 

Esmeers : den hesmeersch in Loo- 1658 (Lov. 106 bl. 126). 

Ettingmeers : west de ettinckmeersch - 1659 ( Lov. 148). 

Ettingslraalje : noort het ettynckstraetken - 1679 (Lov. 112 hl. 72). 

Galgevijverslraatje : west tgalgeviverstraetken - 1617 ( Lov. 103}. 

Ganzevijverstraatje : gheleghen inde gansevyvere opden wyck van Loo 

Lov. 105 bi. 46) west t gansevijverstraetken - 1662 ( Lov. 106 

bi. 182). 

Gemenen Akker : oost den gemeen en acker - 1780 ( Lov. 7). 

Goed van Diepenbroek : oost tgoet van Diepenbrouc - 1502 ( Lov. kerk 

13) oost den muelene zuyt tgoedt van Diepenbrouck - 1562 

(Lov. kerk 13). 

Gravenstraatje : in het incommen van het gravenstraetje - 1617 (lov. 

4 n o 19} suud het gravestraetkin - 1623 ( Lov. 103 bi. 73). 

Groene öeg : west den groenen wegh aenden oostacker - 1775 ( Lov. 7). 

Groten Herrendonk : den grooten herrendonck - 1670 (Lov. 109 hl. 181 ). 

Gulden Appel (De) (herberg) de gulden Appel - 1663 (LoY. 149) 

Gulden Hoofd : (herberg} Ook Vergulden lloofd genoemd : Het ver-

gulden hoofd - 1653 ( Lov. 106 bi. 113) het vergulden hooft 

gheleghen aen de brugghe- 1655 (Lov. 106 bi. 113) I-let gulden 

hoofd - 1664 ( Lov. 108 bis bl. 172). 

I-laantje : binnen de prochic van Lovendeghem onlrenl het haenlien -

1652 (Lov. 106 bl. 61 ). 

Haantjes Brug : aen 't haentjens Brugge - 1630 (Lov. 7) by de haenkem 

brugghe- 1624 (Lov. 103 bi. 212). 

liermilmeers : ghenaempl de herhouclts meerschen noort dm eauter 1676 

(Lov. 152). 

Heerstraal : ant therslrael ken - 1562 ( Lov. kerk 13). 
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I leerweg : suyl west den Brugsehen heerwech - 1668 ( Luh. 149) suyt 

den ouden heyrweg ofte grote baene nuer Sommerghem - 1718 

( Lov. kerk 8) . 

Hekstraatje : an theckstraetken- 1562 (Lov. kerk 13) suyl het heeksiract

ken achter de kercke - 1653 ( Lov. 106 bi. 72). an l heckeslraet

gen tenden de breeslraete - 1659 { Lov. 148). 

Herink Donk : den heryncdoncq - 1716 ( Lov. 13 bl. 34). 

Herrendonk Dreef : gheleghen an de herremlonek Dreve - 1670 (Lov. 

182). 

Hinde Poel : het indepoelken - 1649 (Lw. 10-t bi. 63) aenden hynde

poel up Lovendeghem - 1652 (Lov. 104 bi. 68). 

Hofstraatje : het hofstraetken - 1603 ( Lov. 6 bi. I) west het ofstraetken -

1647 (Lov. 105 bl. 40). 

Hoge Kale : de hoochcalere - 1603 ( Lov. 6 bl. 25) d hoochcale - 1603 

( Lov. 6 bl. 33) dhooge caelene - 1775 ( Lov. 7). 

Hoge I\ leersen : in Oooghe meerschen in de breestraele - 1665 ( Lov. 106 

bi. 188). 

Hogen Paalweg : suyt den hoogen paelwegh noort den cuutercanl - 1730 

( Lov. kerk I bl. 67). 

Hogen Slag : suyt den hooghen slach - 1659 (LQ\'. 148). 

Hoogstraat : lot aende hoochstraete - 1603 ( Lov. 6 bi. 14). 

Houtakker: op den houtackere in Lovendeghem- 1670 (Luv. 109 bi. 190). 

Huizegaver : huisgaver- 1562 (Ronsele 6) inden huusgavere- 1502 (Luv. 

kerk 13) ijsegaver -1600 ( Zom. 238 hl. 324) lluysegaver - 1608 

in den huusgavere - 1607 (Zom. 398) den huysgaver - 1639 

Lov. kerk 13} daer ment nompl den huyschaver - 1646 ( Lov. 

105 bi. 6). 

Huizegaverstraatje : het huysegaeverstraelien - 1738 ( Zom. 128 hl. 278) 

noort het huysegavt·r ofte weirstratien - 1760 ( Zom. 265). 

Huizegaver I"-1eers : een ghemel meirsch inden huusgavere : 1532 ( Lov. 

kerk 13). 

llulst Meers: inden hulst rnt·r~rsch- 15(>2 (l.ov. kerk 13) den hulstmeersch 

in Loo- 1618 {Lov, 103). 

lmbeekstraalje : west het irnlwcksl raPlicfl - 1 W'J ( Lov. 8). 

Kale: ghelPghen suid decale- 1617 (l..ov. 103) onlrenl he~ Wm"lkcn 

noorl de caeleue - 16ü9 ( L.ov. 1 01J J,l. ]()3). 

Kastecldrr~ef : de dreve - 1 ü03 ( L.ov. 6 hl. I) aen dt· kcrckc noord de 

dreve vanden hccrc - 1 ()31J ( l.ov. 13 kerk). 

KattdJroekcu : west de cattehroucker r - J(,<J8 ( f..ov. 5). 
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Kerkakker : noord den kerckackere - 1659 ( Lov. 148). 

Kerkelarestraat : in den wyck vande kerckelaerestraete - 1669 ( Lov 10<) 

bi. 98). 

Kerkenkou ter : in den kercken couler - 1775 ( Lov. 7). 

Kerkeveld : inden kercken velde- 1562 (Lov. kerk 13). 

Kerkmeers : den kercke meersch inde lambeke - 1562 ( Lov. kerk 13) van

den kercken meersch ligghende an Jan \Vins stede - 1562 (Lov. 

kerk 13). 

Kerkstraatje : suyt het kerckstraetken achter de kercke - 1653 ( Lov. 106 

bl. 72) suyt het kerckstraetgen inden wyck van de breeslraete -

1662 ( Lov. 108 bl. 46) suyl hel kerckstraelgen inden co u tere 

- 1664 (Lov. 105 hl. 10). 

Kerkweg : aen den keerckwech - 1603 ( Lov. 6 hl. 14) suyd den kerck

wich, noort de hreestraele - 1648 ( Lov. 105 hl. 51 ) op den wyck 

thenden de Breedeslraete, suyl den Kerckwech - 1670 (Lov. 

109 bl. 196) . 

Kerkwijk : in de wyck vande kercke - 1649 (Lov. 104 bl. 101) suyl den 

kerckwyck - 1652 ( Lov. 106 hl. 7 4). 

Koe Akker : Den Coey ackere - 1781 ( Lov. 7). 

Koegracht : in Loo lanckx de eoegracht - 1695 ( Lov. 8) oost dt: eoegracht 

suid den ooslackere - 1623 ( Lov. 103 bi. 77) in den wyck van 

Loo van a en de coegrach t - 1652 ( Lov. 1 06 bl. 66). 

Koo Kouter : gheleghen in den coocouler- 1658 (Lov. 106 bi. 123). 

Korten Akker : gheleghen inden curlen ackere - 1617( Lov. 103). 

Kouter : up den coulere oost vanden muelene - 1562 (J_,ov. kerk 13) up 

den coutere te Lovendeghem oostwaert van den muelene groot 

sijnde - 1604 ( Lov. kerk 33) den coutere endende op den oost

velsgen wegh - 1 60"1 ( Lov. kerk 33) opden wyck ofte coulere -

1649 (Lov. 105 bl. 88). 

Kouterslag : aen den couler slagh - 1774 (Lov. 7). 

Kottllerstraalje : noort de brecde straete, oost hel couter straetken - löb-1 

(Lov. 108 bis bi. 89). 

Kraaienbos : een wegelken aen de vellaerestraete achter dl'n crayenbosch 

scheedencle }_,ovencleghem van l'lerenlre - 730 ( Lm·. kerk I Ll. 
51)' 

Kranenpoel : den eraenenpoeL oost de Lieve in rneyenbrouck - 1775 ( Lov. 

7)' 

Kromme l'leers : oost den cromnwn meersch - 1659 (Lov. 1-18). 
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Kuitenberg : tot cutenberghe - 1603 (Lov. 6 bi. 71) van cutenberch -

1603 (Lov. 6 bi. 71 ). 

Kuitenbergstraat : \vest de cuytenberghstraete - 1695 ( Lov. 8). 

1\ waden ]\ leers : den quaden meersch - 1775 ( Lov. 7). 

L·wrbrug : syn stede aen de laerhrugghe- 1639 (Lw. kerk 13) het straet

ken ande oude laerbrugghe - 1663 ( Lov. 149). 

Laarbrugstraatje : noort het Laerhrugh straetjen - 1780 ( Lov. 7). 

Laarmeers : inden laermeersch - 1616 ( Lov. 103) de Laermeersch inde 

laerstraete- 1648 (Lov. 105 hl. 66). 

Laarstraat: inde laerstraete- 1562 (Lm·. kerk 13) inde laerstraetc- 1616 

(Lov. 103) opden wyck vande laerstraete - 1653 (Lov. 106 

bL 192). 

Lambeekstraatje : noord het Lamheckstraetbn - 1616 ( Lov. 103) t langhe 

beeckstraetken - lanthecstraetken - 1650 ( Lov. 105 hl. 103). 

Lange "l'1eers : de langhe meersch - 1652 (Lov. 106 bi. 122). 

Lange l'Iunt : gheleghen inde breestraete hy de langhe munle - 1668 ( Lov. 

109 bi. 17) an t quarthier vande langhemunie - 1668 ( Lov. 

109 hl. 118). 

Lambeke : inde lambeke- 1562 (Lov. 13) inde lamheken- 1600 (Zom 

234 hl. 342)-

Lambeke Akker : den lanbeeck acker suyt en west den crayenhosch -

1775 (Lov. 7). 

Leke Straatje : het leckestraetken - 1656 ( Lov. 107 hl. 230). 

Lijkweg : ende den lijckwegh ofte kerckwegh camende vuyt de hreestraete 

met het cruysland - 1604 ( Lov. kerk 13). 

L.o : in loo - 15ó2 ( l.....ov. kerk 13) over de wyck van Loo - 1603 ( Lov. 6 

hl. I) Int gheweste ghenaempt Loo- 1603 (Lov. ()hl. 50). 

Lo Kout er : gheleghen indPn loo routere - 1 ó'59 ( Lov. 148). 

Lh t'-1ccrsf'n : suyt de loo meerschcn - H>47 ( Lov. 105 hl. 22). 

l...i,ppcm : up loppcm - 1562 (I .,ov. kerk 13). 

IJ,sfraat : gheleghcn andr· looslrale - 1 ó H> ( Lov. 103). 

l_;wr·rrrlr·gem Bmg : rle slraclc loopcnrlt· rmr·r rle hrugghe van I ,ovenrle

ghcm- 1ó'50 (l;,v_ 10() 1>1. 12). 

LubPrkxr·ikcn : Ie illlwrkxf•t·rk('n - 1ó70 ( Lov. kerk 17). 

l..ulwk~tmaqe : an t luf,f'ckstraf'licn op thcnclc vnnclc hrc~strnPic - 16ófi 

(Lov. HYJ f,J. ·1-1) hr-1 luiH'ckxken stnrcljc- 1ó70 (Lov. i:Nk 17). 
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l\1eienbroek : inden wyck van meyenhrouck - 1654 ( Lov. 107 hl. 67). 

l'1eienhroekstraatje : meyenhrouc straetkin - 1562 {Lov. kerk 13) an 

meyenhrouc slraetkin - 1562 (Lov. kerk 13) suud het meyen

brouckstraetkin - 1624 ( Lov. 103 bi. 122). 

l\1ere : ghekeghen temere- 1562 (Lov. kerk 13). 

l'1erel l\1eers : an den meirlmersch - 1775 (Lov. 7). 

l\1ergat : op de wyck vande hreeslraete ontrent het mergartt - 1672 (Lov. 

110 hl. lll). 

Meyers Meers : Meyers meirs - 1676 (Lov. 152). 

Middenslag : suyt den middel slach - 1663 ( Lov. 149). 

Moerstraat : comende tol op de moerslraete - 1775 ( Lov. ï). 
Molen : item slaet up 't voornoPmde heerschepe eenen cooren winlmeulA

ne ende behoort den voorn. heerschepe de molaige - 1604 (Lw. 
kerk 13) up den coutere oost vanden muelene zuut lgoedt van 

Diepenhrouck - 1562 ( L.ov. kerk 13) hyden meulen aenden 

slach - 1660 (Lov. 106 hl. 193). 

l\1olendreef : jeghens den wech lusschen den meulene ende kercke - 1618 

( Lov. 103 hl. 68). 

T'-1olenkouter : opden muelen co u tere noord den ooslvelt~chen slach - 1629 

( Lov. 103 bi. 203). 

Molenwal : noort de meulenwal oost den oostvelschen slagh- - 1775 

(Lov. 7). 
Molenweg : noort den meulenwPch op den conter - 16fi5 (Lel\'. 109 hl. 

45). 

Neder Kale : de nedercale- 1603 (Lov. 6 hl. 50) suid d<' neriC'rcalene in 

Loo - 1630 (Lov. 103 hl. 202). 

Nieuwenbilkstraalje : gheleghen in het nieuwe hilck stnwtkin - 1650 (L-w. 
105 bi. 99). 

Nieuwenhroekstraatje : int gheweste van nieuwenhroucbtraf't ken - 1663 

(Lov. 108 bis bi. 1). 
Nieuwenhofstrnatje : oost de nieuwenhof streate west het schoor dam -

1730 ( Lov. kerk I hl. 30). 

Niemvenhove : op de hofstede van nieuwcnhove - 1532 (Lw. kerk 13) 

ant goet Ie nieuwenhove - 1532 {Lov. kerk 13) hy df'n goedP 

te Nieuwenhove - 1562 ( Lov. kerk 13). 

Noesse Wegel : dPn noesschen wegel - 1h95 (Lov. 8). 

Oostakker : in loo int gheweste daerment heet cl en oostackert' - 161 R ( L0\'. 
103 hl. 52) in dt>n oost ackere in l.oo op de suylscydt> vanden 

Brugsehen vaert - 1695 ( Lov.). 

Ooslm<>ers : inden ooslmeersch - 1562 ( Lov. kerk 13) ill<lt'n onstrnPf'rsch 

suyd de cale- 1617 (I.ov. 103). 
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Oostveld : inden oostvelt - 1562 (Lw. kerk 13) over den wyck vanden 

Oostvelt - 1603 ( Lov. 6 bi. I) inden wyck van Oostvelt. noort 

oost de pielemier straete - 1650 ( LO\·. 104 hl. 90). 

Oosh·eldse Kerkweg : noord den Oostvelschen kerkwech - 1616 (Lov. 

103) oost den oost-veltschen kerckwech - 1662 (Lov. 106 bi. 

190). 
Oostwldse Slag : aen den ooslvelschen slach in den couler - 1648 Lov. 

107 hl. 4) oost den oostveltschen slach - 1648 (Lov. 105 hl. 
55). 

Oostveldse \V eg : den oostveltschen wech - 1603 ( Lov. 6 hl. I). 

Opper Kale : suyt de oppercalene - 1676 ( Lov. 152) int gheweste van 

loo inde Imkeke tusschen de opper ende nedercalene - 1705 ( Lov. 

13 bi. 9). 
Ossendonk : suid den Ossendonck - 1616 (Lov. 103). 

Oude Gentweg : eene uytneminge op den ouden gend W egh - 1775 

(Lov. 7). 
Oude J'vleers : genaempt D'oudemeersch, ghelegen achter de priesteraegic 

- 1604 (Lov. kerk bl. 33). 

Oude Stede : up d oude stede - 1565 (Lov. kerk 13) ghenaempt dP 
houde ste- 1648 (Lov. 104 bi. 51). 

Oude öal : beghinnende vanden houwen Wal - 1603 ( Lov. 6 bi. 33) 

Oude \Valstraatje : noort het oude wal straetken. west de nieuwe vaert 

- 1662 (Lov. 108 bi. 12). 

Peperstraat : ghenaempt de peperstraete - 1679 (Lov. 112 hl. 5). west 

het peperslraetien- 1695 (Lov. 8) 

Perfiers Meers : inden perfiers meersch -1665 ( Lov. 108 hl. '27). 

Pietendonk : inden pietenrionek - 1659 ( Lov. 148). 

P;lterij : gheleghen inde piltcri je aen 't lanheekstraPtien - 1655 ( Lov. 107 

bi. 208). 

P;lterijstraatje : suyt het piltcrystraelien - 1670 (L>v. 109 hl. 187) op 

Veilacre oost den hcrwegh suyt het pilteryslmeljen - 1775 (Lov. 

7). 
Poelstraatje : op Lwendeghem eautere noord het. poelstraetken - 1627 

( Lov. 103 Ll. 126). 

Pyrarniede : daer ment nornpl de pierernicrc - 1648 ( L.ov. 105 hl. ,17) 
de piercrniere slralc up 1le oost zijde- 1ó03 (Lov. 6 hl. 65). 

PyrarniedPslraal : dr~ pierc-rniew sirale up 1l!' oosl zijd!' - 1603 (Lov. 6 hl. 

65). 

l~ahot : vun an L ral,o!. - 1601 ( Lov. () 1,1. 71). 

l~ahotrncers : rler1 grooten RaiJfJih rn<~rsch. oost hel Wnelken. suyl de 

caele. noord c1~~n ouden genlwcgh - 177:i ( Lov. 7). 
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Ramankenstraatje : west het ramonkenslraetkin - 1617 (Lov. 103). 

Rijmeers : boven den Rijmeersch - 1562 ( Lov. kerk 13) een en mecrsch 

lighende in de prochie van Lovendeghem ... gheheeten den rij

meersch ghelegen oost l waeterloopken camende uyt den goede 

ten Diepenhroucke. suyt de heuvercale - 1604 (Lov. kerk 13). 

Rijstraatje : op den wyck vande laerstraete, west het rijstmetken - 1662 

( Lov. 108 bi. 5) oost het rydslraetjen en de W alhrugge. west 

het wegelken achter den crayenhosch streekende op de achter

dreve van het casteel suy(lt de vaert naer hrugge - 1730 (L.oY. 

kerk I bi. 49 ). 

Ronde Put : suyt den ronden put - 1775 ( Lov. 7). 

Rootgracht : den rootgracht - 1780 (Lov. 7). 

Rostraat : suid sheeren slraele ghenaempt de roostraete op den wyck vaTl 

Loo- 1650 (Lov. 106 bi. 26). 

Sangelbeke : daer ment noempt Sanghelhece - 1664 (Lov. 150). 

Sangelhekebrug : Sanghelbeeckhrugghe - 1632 (I..ov 14) ande Sangel

beekbmgge zuid de zelve noord de lieve - 1639 (IJl\'. kerk 13) 

an Sanghelers brugghe - 1562 (Lov. kerk 13). 

Sangellms : variatie van Sangelheke en Sangeliers : daer ment noempt 

Sanghelbus - 1676 (Lov. 152). 

Sangelens brug : variatie van voorgaande : an Sanghelens hmgghe - 1562 

( Lov. kerk 13). 

Schaapmeerseiken : genaempt het schaepmeerschelken - 1775 (Lov. 7l. 

Schild van Bourgondië : (herberg) binne de prochie van Lovendeghem 

ghenaempt Den schilt van hourgoignen. hier voortyls gheweest 

hebbende eene herherghe. oost daeranne gheleghen het rijst

stmelken - 1652 (Lov. 106 hl. 60) den Schilt van hoirgoignen -

1627 (Lov. 103 hl. 135-139-109) Den schilt van Boulf'(oignen-

1660 (Lov. 107 hl. 240). 

Schippersakker Meersen : de schippers acker meerschen - 172-1 ( Lov. 13 

bi. 66 ). 

Schoordam : tol ancien Scoordam - 1603 (LoY. 6 hl. 56) inctPn Schoor

dam binnen Lovendt>ghem - 1632 (Lov. kerk 32). 

Schoordamstraal : Schoordanslrale - 1607 (Zom. 423) in schoordnm t 

enden de Schoordamslrate - 1632 (Lew. kerk 32 ). 

Sergeants l'feerspn : ghenaempl de St>rgeanls mPirschen - I 675 ( L<)\'. 111 
bi. 54). 

Sint JansMeersen : noord den couler. oost St .lans merschcn - 1775 (Lo\'. 

7). 
Sint l\1aartenshos : gheleghen in Ste marl.cnshosch - lh1tl (Lov. 103). 

SlangemnePrsPikPn : t slanghe nwcrschclken - 1623 (Lm·. 103 hl. 87). 
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Slokskens Akker : In slokxkens ackere- 1780 (Lw. 7). 

Sluismeers : den Sluys meersch - 1658 ( Lov. 106 hl. 109). 

Smeyers (Jacob) Stede : jacop Smeyers stede - 1562 ( Lov. kerk 13) mayc 

stede - 1582 (Lov. kerk 13). 

Stede te Veilare: Oe Stede te \'ellaere- 1617 (Lov. 103 hl. 16). 

Steelands Bos : Steelants bosch in Loo .....- 1673 ( L:w. 4) de bosschen 

van Steelandt in Lo - 1656 (Lov. 107 hl. 193) west de bos

sehen van steelant in t gheweste van Loo - 1654 (lov. 107 hl. 

194). 

Stijlkens W ege : binnen Lovend eg hem bij stijllens weghe. commende 

noort oost aen het land vande kercke enden breestraetschen 

kerckwich - 1680 ( Lov. 112 bl. 208). 

Tussen 'J\! ege : inde prochie van Lovendeghem opden eauter daerment 

noempt tusschen weg he - 1649 ( Lov. 104 bl. 83). 

Varensbos : den va eraest bosch in meyenhrouck - 1775 (Lov. 7). 

Veerbrugskens : in den wyck van Loo ontrent het veere bruchskens -

1641 (Lov. 104). 

Veermers : inden Veermeers eh - 1641 ( Lov. 104). 

Veldeken : het veldeken - 1642 (Zom. 423) l veldeken - 1660 (Zom. 

244) öordt ook wel eem Bulare genoemd - t veldeken ofte Buy

laere - 1737 (Zom. 128). 

Veilare : veilare - 1375 ( med. Gysseling) - in t gheweste ghevan veilare -

1562 (Lov. 13). 

Veilare Meers : Vellaeremersch - 1753 ( Zom. 319). 

Veilarestraatje: streekende tol l Vellaerstraetken- 1603 (Lov. 6 hl. 25) 

lancxt het velaerestraetien - 1705 (Zom. 1713). 

Verlorenkoststraatje : hy t ra hol verloren co st straetken - 1603 ( Lov. hl. 
71). 

Vijverstraatje : oost t viverstraetkin - 1617 ( Lov. 103) sekcr ~;traPtJ:(cn ge-

naempt het Viverstraetgen - 1660 (Lov. 108 his hl. 16C)). 

Vinderhou lebrug : Vinderhou te brugghe - 1603 (l...ov. 6 hl. 25). 

Vis-;erijmeerselkcn : het Visscherij mersclwlkcn - 1777 (Lov. 7). 

VoordP: mdf' voorde- 1659 (Lov. 148) het voorrleslraetgen- 1630 (Lov. 

10) hl. 216). 

Voorrlestraaljc : het voordeslraelgcn - 1630 (Lov. 103 hl. 21Ci) west de 

Voor(Jf!slraelc - Hi6'j (Lov. 107 hl. 2ó2). 

Waalken : In! quartier van het waelkcn - 1652 (Lov. 106 hl. 63) het 

oude wadslr<H!Ikcn in Ion suyt dr. nieuwe vacrt - 1623 (Lov. 

103 hl. 99) op dPn wyrk ghPnnPmpl het W nPlkcn - 1 óli2 ( Lov. 

108 hl. 2). 

Waalstraatje: h('l. (JIHft· Wrlf•l Strw·lk<•r• in Lno- 1ó23 (l..ov. 103). 
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Warandedreef : west de warande dreve - 1775 (Lov. 7). 

Weslerhof : een bosch ghenaemt weslerhof. nu winnende landt, groot on

trent vier gemeten - 1604 (Lov. kerk 13) binnen de prochic van 

Lovendeghem inden wyck ghenaempt het westhof - 1659 (Lov. 

106 bi. 152) inden wyck ghenaemt het westerhofnghenaempt 

den houck - 1659 (L.ov. 106 bi. 152). 

Windgal : aen het Windgal in kerkeJare - 1775 (Lov. 7). 

Wijnkeiare : onlrent het wijcelare, noort den oostveltschen kerckwich -

1665 (Lov. 106 bi. 190). 

Winkelaarbossen : de Wincke!aere bosschen - 1679 (Lov. 112 bl. 19). 

Wolveldstraatje : (vermoedelijk Wolfveldstraatje - noordt het voorseyt 

Wolveltstraalien - 1695 (Lov. 8). 

Zandweg of Zoutweg : schrijfwijze onduidelijk) noord de Appensvoorde 

slraele, zuid de sant (of) soulwech - 1629 ( Lov. 103 61. 167). 

Zuidakker : inden suyl ackere - 1662 ( Lov. 106 bi. 185). 

Zwaan (in de) : In de swaene - 1616 (Lov. 103 hl. 36) idem 1646 

herberg : (Lov. 105 bi. 3). 

Zwijnsmeers : den swijnsmersch - 1775 ( Lov. 7). 
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DE ABDLI VAN CAMBRON 

IN VLAANDEREN VOOR DE XIVe EEUW 

FIV\ EUSTACHIUS VAN GENT 

1\lEESTER VAN HET IIOF VAN STOPPELDUK 

Van het einde van de Xlle eeuw tot het einde van de XlVe eeuw 

hebben de graven van Vlaanderen ( 1 ) veelvuldig een beroep gedaan op 

geestelijken en kerkdienaars om ze bij te staan in het beheer van het 

graafschap. Die geestelijken waren bisschoppen, abten. proosten, dekens, 

kanunniken tot soms eenvoudige curati, monniken en priesters toe. Som

migen waren volwaardige priesters, anderen haddén niet alle hogere 

wijdingen ontvangen. Heel wat geestelijken werden topfiguren in de grafe

lijke administratie en weer anderen kregen bescheiden opdrachten uit te 

voeren. 

Sinds 1089 ( 2 ) was het uiloefenen van het voomaamste grafelijk 

ambt, dat van kanselier, ( 3 ) toevertrouwd geworden aan de proosc van de 

Sint-Donatiuskerk te Brugge. Deze erfachtige waardigheid bestond erin 

's graven inkomsten te innen en zijn oorkonrlen, door het bezegelen van cle 

(I) En na hen ook de Bouruondische lwrtogcn. 

(2) Oorkonde van 31 ohober 1089 lo<'geslaan door de toekomstige 11raaf Robrecht IJ 
die op dat ogenblik het gezag van zijn vader, graaf Robrecht de Frit:'s, ,fcc.Jdc. 

1'3) Oorspronkch)k wa§ <!r gPen kanselari). liet is nochtans waarschiJnlijk dal ze uiet 

wer<l inlf<•st,.Jd door cl" oorkonde van I 089 en dat de l!fUVt'n reeds voor die ,fatum 

P.en hmseliN of zegclhewnard<'r haddt·n nnn(.lf'duid. Er bt•slnal inderdnnd e<'n 

chnrtr·r vnn 1080 van graaf Robrecht clc Fries dat ond•·rschrcvcn is door een per

soon m<'t name <f{einaru•. vice-cancellnrius>. Anrl<'rzi)ds was de naam van de 

proo~t van Sint.! >onnas, rJficicel in rle okle erkend. eveneens cRetnerus prc•posilun. 

liet 11 mo(lch)k dut hr•l hit·r unnt om rlez<'lfclc persoon en <lot Rohr('cht de Frtf's 

m"'ls in 1080 cr·n knm<!her llllrl. T. I.UYCKX. Etwlo wr les dwncl'll<'rs do Flanrlm 
prmrlrml I« ri•f!n« de /r•rmrw ,{., Conslantlnop/c. (1205-12·1-1) Rr•Puu r/u Norrl. n° 
112 oct.-clcc. p. 242. 
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stukken, authenticiteit Ie verlenen. {"1 ). De kanselier, proost van Sint

Donaas te Brugge, werd voorlaan ook de magister of meester van 's graven 

notarii, zijn kapelanen en zijn hofklerken. ( s). Omstreeks het midden van 

de XIII" eeuw verloor de kanselier ( 6 ) nochtans nagenoeg al zijn financiële 

bevoegdheden maar bleef het hoofd van de grafelijke kanselarij en wercl 

in de XIVc eeuw een soort eerste minister. 

Kanseliers die zich in het hijzonder onderscheidden warPn o.m. Bertulf. 

hetrokken in de moord op graaf Karel de Goede, ( 11 c en 12° eeuw) ('). 

Robrecht van Aire die moet hesehouwel worden als de werkelijke macht

hebher van het graafschap, ( 12° eeuw} ( 8 ). Geraard van de Elzas. bas

taardzoon van Diedenk van de Elzas. graaf van Vlaanderen, die persoon

lijk sinds 1183 de waardigheid van kanselier uitoefende. ( 12" eemv) ( 9 }. 

In de XII!c eeuw valt te vermelden Jan van Vlaanderen. d~' zoon van graaf 

( 4) Joseph de SA INT GENOJS. Monumens anciens. Lille I 782. t. ll. 468 : F. VER

CAUTEREN. Acles des camles de Flandre (IOï/-1 128). C.R.J-f. R<•cuei/ de~ 
acles des princes be/ges. Bruxelles. 1938 n° 9 p. 30. 

( 5) ib. De oorkonde van I 089 werd in I 183 geconfirmeerd door graaf Filips \'an df' 

Elzas. De electie van de proost moest met zijn consent door hf't kapittel van Sint

Donaas worden gedaan : 11. COPPIETËRS-STOCI-10\'E. R.eqisles de Philippe 

.f'Alsace, comle de Flandre. Annales Soc. Hisl. Gand, \'11 ( 1906) p. 104. n° 295. 

( fi) Tot de aanduiding van Gemard van de Elzas d"ed de kanselier zich doorgaans 

vervangen door ePn zegelbewaarder. In 1169 was dez~ Geraarc:l van !'vJesf'n of d,. 

Messines. De SAINT GENOlS. oe. 478-479. ]lij was notarius van de gruaL ib. 

482. 

(7) .1. DE SAINT GENOIS. oe. 469 : F.L. GANSI-IOF. Etudrl sur les mini't"rinles 

en Flnndr·c et en Lothnrrngie. Bruxelles 1926. p. 345. 

(8) !lij was proost van het Sint-Pi<'lerskapill<'l van Air<'. proost van Smt-Oonaas l<' 

Brugge <'n van nog andere kapittdk<>rk..n. I lij W<'rd ook lr<'sorkr \'an Tours. <'lC'ct

bisschop <'NSt van Arras daarnn van Cambrni. A.E. VER IIUL~T. lnitialiV<' rom

tnle et déve/oppement économiqrw C'n F/nn.lrt• nu Xlle siilrlo : 1.:• ro/e de Thit•rr)' 

el de Philippe d'A/snr<•. Miscelinnen Mt•dinel'nlia in nwmorinm /. F. i\'IER
MEYER. Groningen 1967. p. 227-240 : OE SAINT GENOIS. oe. 231; : 11. 
COPPIETERS-STOCHOVE. oe. 36. I-lil wns slechts onJt•rdiak('n. 

(9) I lij was proost v1m het Sint-PietNskapittcl van 1.111<', vnn Sint-I )onnns tt' 11nt~l!t'. 

van de O.L.VrouwkNk van Saint-Onwr <'n \'an Sint-\\'alhurgls \'flll v('\lfl1{'. HIJ 

was kansdi<>r van 1183 tot 1205. W. PI~ EVEN IER. Dr oorkorulrn 1 cm rit• fll'tll't•n 

vnn VlnnnderC'n. Deel 11 uitgnven. I3rttSS<'I. llllî-1. p. 33. T. I.UYCI\'\. Etw/<' sur 
les chonceliC'rs de F/nnclrc pC'nclnnt /o rc\grw .JCI /rnnn<• c/,. Cnnslnnlinop/, •. ( 1~0'3-

1244). oe. 243. 
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Gui de Dampierre ( 10
) en verder nog in de XIVe eeuw waarschijnlijk Jan 

van Brugge. ( 11
) Guillaume d"Auxonne die niet de erfachlige kanselier 

van Vlaanderen was maar de <cancellarius polenlis principis Domini Ludo

Yici comitis Flandriae> of kanselier van de graaf. ( 12
) Gillis van den 

Houtte. ( 13
) \Villem Vernachtensone (1 4

) en Jan Blanckaert. (1 5
). 

Omstreeks het midden van de Xlle eeuw werd de kanselier ontlast 

van zijn financiële bevoegdheid en werd een nieuw ambt. nl. dat van 

algemeen ontvanger van \'I aanderen in leven geroepen. \Ve kennen ~Iechls 

een paar namen van geestelijken die dat ambt. het voornanmslt' naast dat 

van kanselier. hebben uitgeoefend. Het waren in 1255 Guillaume. proost 

( 10) Jan van \"laanderen werd doctor decretorurn en studeerde aan de universiteit van 

Bologna. I-lij werd proost van de Sint Pieterskerk te Lille. trcsorier van de kerk 

van Tournai en proost ,·an Sint-Donaas te Brugge. I-lij werd bisschop eerst van 

1'1etz en nadien Yan Luik ( 1282-1291) . .lohn GILISSEN. Les lcgis!es cm Flanrire 

aux Xl/Ie et X/Ve siècles. Bulletin Com. Roy. des anciennes lois et ordonnance 

de Belgiques. Tom. X\'. fase. 111 (1939) p. 131-132: DE SAINT-GENOIS. oe. 

686. 

( 11) J. GIUSSE:'\!. oe. 152-153. I-lij was kanunnik van Sint-Donaas te Brugge en Yan 

Camhrai. Op het einde van zijn leven was hij ontvanger van de <rcnenghes>. ib. 

Hij werd ook soms genoemd Jan van Oostburg. ib. 

( 12) Hrj werd bisschop van Camhrai. in 13-12 bisschop van Autun. J. G!LJSSEN. oe. 

154-159 : J. BU;\ITINX. ne audicmtie van de gravf'n van Vlaanderen. Brussel 

1949 p. I 09-110. De waardigheid Yan erfachtig kanselier van Vlaanderen voor

hehouden aan de proost van Sint-I )onaas te Brugge had toen nog slechts lwt karak

ter van een ere-titel. 'lot aan de dood van Robrecht van BPLlmm· hacl de erf

achtigc kanseh<'r effectief die functie uitgt•noefend hetzij pcrsoonlijk hctzij door 

een vcrvanger die hij aanduidclc : Ottohon clc CarPtte, proost van Stnt-Donaas. 

bezat nol! in I 322 rle zegel~. I h; werd echt<'f wf'gPns vNraad in 1325 door graaf 

Loclewijk van Nevers uevanuen IICZ<•t. liet is wnEmchltnlitk dal hij de laatste proost 

was die pffecti<'f rJ,. funclif' van kansc·ht•r uitoefcndc . .1. GIUSSEN. oe. I :i7-158. 

T., noteren valt nochtans dat ,Je CPntenaars in I 3ï9 ( t dt•cember) in opstand 

te1:1en 11ranf Lorlewijk van Male in het vredesverdra11 bcwNkt door 's (!rav<·n sC'hoon

zoon. Filips .!" Stoul". Pisten en verkrer.wn cl at de proost vnn Sint-Donons <buten 

lande, van Vlat·n<lrcn hlivt•n (zal) zonrlt·r f'ntC'h middel ende vNlntPnc vnn onst•n 

( ·, grav<'n) nul" •·nd" nemmermcer ton<~•n rode te sine>. .1. VUYLSTEKE. f>c 

Ur·Lcntnwn rlt•r ./(ltl c,."t. "l'tjclvuk VUil f>lrtli{'S van !\rtciJC•lrle (I 376-t389) Gent. 

18'J3. p. 44•1. 

(13) P. f{OGGII(·: {),. G""'''' kl··rht•fl /11 ,[" X/Ve Pil xv" l'f'UUJ. Trouu· l'll t•cn·aucl. 

p. 57-fit. 

( 14) .1. BUNTINX. o•·. 110. W•·rd pa~toor vnn Knprlfkr rn I luist. .~t-l,·n vnn Sinl

Donnn' tr Bru~~~··. 11 •. Tt· v•·rrru·lrlf'fr Zijn nol! zf'l(f'C vnn "('[ Bt•kr ,Jt .. knnsl'ltf'r 

w•·rrl van I 3'J'i tol IJ(,(, •·n Maylirn .!" In Ntcpp" in 13'3 1. ih. 110- i (,4. 

( 1 j) P. J{()(;(;JI(·:. oe. 87-WJ ; .1. BtJNTINX. tW. 11 i. llt-l wns een onl/('loorliJkc· VN

t.IHrwlnilr vnn curoonic u!<-11, pn·J,. . .,rJ .. n l'fl ril••• rrwt•r. 
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van Mons ( 16
) en Jacob van Deinze, die een uiterst lastige functie uit

oefende tijdeiJS de laatste tien jaar van de Xlll" eeuw toen graaf Guy de 

Darnpierre in oorlog met Frankrijk, over kop in de schulden zal. (1 7
). 

Maar naast de kanselier en de algemeen-ontvanger, de voornaamste 

hoogwaardigheidsbekleders in het graafschap speelde een zeer groot aantal 

clerici of geestelijken de rol van ambassadeurs of van diplomatieke agen

ten, ( 18
) van procureurs, enqueteurs of auditeurs, ( 19

) van klerken en 

raadsheren, ( 20
) van raadgevers, ( 21

) van collectoren ( 22
) en dies meer. 

Onder dezen waren er ambitieuse clerici die persoonlijk op eer en 

verrijking uil waren en geestelijken die zich alleen verdienstelijk poogden 

te rnaken en hun orde, kapittel of kerk, waartoe ze behoorden, terwilb 

wouden zijn. Onder deze laatste categorie vau clerici-functionarissen van 

het grafelijk Huis in de Xlll" eeuw was er een geestelijke, monnik van de 

abdij van Cambron. ( 23
). Aan deze monnik en aan zijn klooster te 

Cambron wensen we hiernavolgend een en ander mede te delen. 

(16) RA Gent. Fonds Gaillard. n° ï2: DE SAlNT-GENOlS. oe. :-13. 

( 17) De bevoegdheid van deze Xllle eeuwse lresoriers van Vlaanderen is moeilijk te 

bepalen. Feit is dat de grafelijke baljuws ze hun rekeningen moesten voorleggen. 

RA. Gent. Fonds Gaillard. n° ï2. Deze soort minister ,·an Financiën kreeg een 

uitgebreide macht in de XlVde eeuw. I-let waren echter wereldlijke heren die het 

ambt toen uitoefenden. Jacob van Deinze was soeverein en algemeen ontvanger 

van het hele graafschap. zeker in 1292 en ongetwijfeld nog vroeger. Hij slaat in 

de bronnen ook als klerk genoteerd. I lij werd kanunnik van Kortrijk en Lille. 

proost van Q.L.Vrouwkerk te Brugge. Joseph de SAlNT-GENOlS. oe. 809-830. 

Jules DE SAINT GENOIS. lnn•nlaire analytique des chartes des comles de 

Flundre. Gand. 1843-1846. p. 58-67-143. I-lij had niet de hogere wijdingen ont

vangen. Nog in 1297 werd hij niet vNplicht de priesterorde te nemen tijdens de 

drie jaar dat hij de inkomsten van zijn proostdijschap zou opstrijken. DE ~Al~TT 

GENOIS. J'vlonurnens anc. oe. 871. 

( 18) als Boidin van Zonnebekc, Jacques <ie Aqua, Florent de Roie c.a. J. Gihssen. 

oe. 130-131-151 ; 1\1. CACI-IARD. !~apport conct•manl l'laisloirc de la Be/gique. 

Bruxelles. 1841. p. 137. 

(19) Als Jan van de Bogaerde en m<'ester Lievin. J. G!LISSEN. oe. 175-146; DE SAlNT 

GENOIS. lm·. 325. en de SAlNT-GENOlS. rnorumwns anc. oe. ï53. 

(20) Als Hendrik Brac.m .Jean Guiclouclw, Nicolns vnn der Stet•n . .1. Cl LISSEN. oe. 

145-148-151-174. 

(21) Als Jean clc Bopaunw . .Ion vnn Cndznnl, .Ion von llNtsbcrgc. Philippe d'Arhoi~. 
de Vlaamse ohl<'n Jori~ \'011 dPr Sickelcn, .lncob van Bruccic . .Ion van Syder. C'.a . 

.1. GlLISSEN. oe. 159-162-172-197: 1.. VAN LOKEREN. 1/istoil'l' tlu l'aM•o''<' 
de Saint-Bavon. p. 137-153-156. 

(22) J. DE SAINT-GENOIS. lnvcnt 129. 

(23) C. MONNJER. /lisloire de l'abbayo do Carn/•ron in cAnna/os du cwc/,, nrç/ló

ologiquc de Mons. 1884. torn. XVII. p. 374. RecdJ in dt> l!l'n1Ct'nschop op~:o
nomcn in 1251. 
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DE ABDIJ VAN CAt'-lBRON 

Dit monasterium als hervormde abdij van Clairvaux sedert 11.:18 

0. L. Vrouwabdij genoemd was gesticht geworden door Anselmus rle 
Trazignies, heer van Péronne-lès-Binche, kanunnik en lresorier van het 

kapittel van Soignies en dit door bemiddeling van Sint-Bemardus. 

De abdij werd gevestigd in de nabijheid van Ath in Henegouwen, le 

Cambron-l\1airie niet ver van Cambron-Casteau en Cambron Saint Vin

cent. ( 24
). Onder de twaalf monniken van het eerste uur worden vermeld : 

Fastré de Gaviaumetz, die ook eerste abt zou worden, Bauduin de Toumai, 

Daneel van Geeraardsbergen en Sigerus van Gent. ( 25
). Het valt echter te 

betwijfelen of dit daadwerkelijk wel hel geval was met Sigerus. Aange

nomen dat deze frater 13 jaar oud was toen hij in 1148 naar Cambron 

kwam en gelet op het feit dat hij overleed in 1233 ( 26
) kan maken dat 

Sigerus van Gent de honderd jaar zou hebben bereikt. Een man van 

100 jaar, zo niet ouder, en nog abt van een nog sterk uitgroeiende abdij ! 

Het klooster van Cambron, dat vlug verrijkte, eerst door een schenking 

van de abdij van Eename in 1150 en door een andere van het kapittel van 

Soignies in 1152 (27
) zwermde na enkele jaren uit buiten het graafschap 

Henegouwen. 

Reeds in 1164, nog ten tijde van Gerard de Bourgogne, tweede abt 

van de abdij, verkregen de fratres van Cambron van de abdis van 1'1esen. 

mits een jaarlijkse cijns <lerram in Lampernessa quidam bercarimum> van 

ongeveer 98 mensurae en <ad usum cultumque perpel uum>. ( 2 ij). Het was 

een Vlaming, nl. fra Daneel van Geraardsbergen, die nog hetzelfde jaar 

abt van Cambron zou worden, die naar Lampernisse in het Land van 

Veurne werd gezonden om er als leider van de bebouwing te opereren. ( 29
). 

(24) de Trazignies schonk zijn vrij allodium bestaande uit een villa gelegen le Cam

bron. I Je sttchting van rJ,, abdt) wc rel gcconfirmcNd door paus Alexander JIJ en de 

graaf van I l•·nc·gouw<'n. liet monasterium was afhankeliJk van het dioccc~ van 

CambraL .J..J.f)E SMET. Cartulairc de l'ubl,ayc de Cambron In 'Monurncnl~ pour 

scrvlr IJ l'hiotolrt· des provinr<'s de Numur . .Ju llainaut ct de LuxcmbourR. Bruxelles 

18fl.J. Tom. 11 (I) 7-'JI ; Annoles orch. Mons. oe. t. XVII. l-13 <'n lom. XIV 
( 1877) p. 'J : DE SA INT (.JENOIS. Monurr1. une. oe. 785. 

(2'i) Gt·g,.v•·n vun C. :"viONNIEI~ Ann Mom. oe. 1·1-32 : .1..1 I >E SiVIET. oe. 11 !1). 

p. 11. 
(26) Annoles are!, tvlon•. or. torn. XIV. p. 30. 

127) '"· p. 30. 
(;.tioj) J I. IJE StviET. oe. 11 (2). r;or;.r;w, 'i07. 

(2'J) Annak1 arclr. M'ma. oe. t. XIV. )0-3G. 
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l\ leteen had de abdij van Cambron vaste voel gekregen in het vlaams

sprekend gedeelte van hel graafschap Vlaanderen waarin z~ met de jaren 

nog meer terrein en inkomsten zou verwerven. 

Zaak is het hier le vermelden dal Cambron niet alleen fransprekende 

monniken opnam maar ook Vlamingen, zelfs van gegoede of doorluchte 

huizen als de edelman Dancel van Geraardsbergen, de gewezen bisschop 

van Terouanne, Desïderius van Kortrijk, broer van Rogems I, kastelein van 

Kortrijk, de ridder Wouter van Roekhaute en Sigerus de Gandavo, bloed. 

verwant van de kastelein van Genl. ( 30
). 

C. Monnier noleert betreffende deze laatste dal hij de zoon was van 

Huge, kastelein van Gent en van Marie, vrouwe van Heusden. ( 31
). Dit 

gegeven is bepaald onjuist. Huge 11, kastelein van Gent in 1233, gehuwd 

met Maria van Gavere ( 32
) was in 1233, hel jaar dal Si gems van Gent 

overleed en reeds een hoge ouderdom had bereikt, nog minderjarig. Siger 

van Gent, de monnik en abt van Cambron kan evenmin de zoon zijn 

geweest van Huge I, kastelein van Gent, gehuwd met Ode van Cham

pagne, die wel een zoon had Siger maar die nog leefde na het overlijden 

van abt Siger. ( 33
). \Vat ervan zij in 1230 oorkond de Hu ge I, kastelein 

van Gent, dat hij op aanstichten. .:ad preces clilecti consanguinei mei 

domini Sygeri, abbalis Cambonensi» toelating verleende tot het afslaan 

van bepaald goed aan de abdij. (34
). 

"1'1aar komen we terug op het uilzwermen van de broeders in het 

graafschap en op hun nederzetting in de parochie van Lampernisse waar 

ze over een grangia of curlis beschikten en mettertijd ook over een 

kapel. ( 35
). In 1276 maakte gravin l''largareta bekend dat de abdij ver· 

worven had 250 «mesures de terre, kon ti ent de eglise de l\ leci11es en Ie 

terre de Fumes, en Ie parroche de LampPrnesse». ( 36
). Nog in Lamper

nisse verwief Cambron ö mesmes et Ie tieree purt de une mesure de 

(30) E. WARLOP. Ue Vlaams" mh·l voor })()(), llondznme. 1968. lom. I. 259 : .\n

nalcs ]\'[ons. oe. l. XIV, 35 ; DE SAINT GENOIS. 1\!onum. anc. oe. 641. : 

J.J. !JE Sl\1ET. oe. 11 (2). 907-908 

(31) C. MONNIER. Annoles 1\!ons. 1877. oe. l. 1-1. p. -18. !-li; deelt nog mN' dnt 

sommigen b{'wercn dat h1; studeerde Ie Parijs. llit W<'rd eNst monnik te Cambron. 

nodien prior in Clairvaux en lenslollc nbl van Cambrun. ib. -18 en 30. 

(32) A. 1-1/\VENITII. Rechcrcf1:Cs llisloriqucs wr (,. dwlt•uu ti Iu s<'Î!IIl!'ttri<' J,. 1/t'US-

den. Anvers. 1900. p. 151-153: E. \VARLOP. oe. 11 (I) p. 2·13. 

(33) E. WARLOP. oe. 11 (I) p. 2'11. 

(34) J.J. DE Stv!ET. oe. 11 (2) p. 907-QOS. 

(35) ib. p. 547-507-517. 

( 36) ib. p. 522. 
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lerre <van Jan Lunmain van Lampernisse. ( 37
). Nog voor de X IVo eeuw 

werd ingezet verwierf de abdij in het Land of Ambacht van Veurne heel 

wat bezit of inkomsten o.m. van graaf Gwijde, ( 38
) van de ridders Jan en 

Amulf \'an Zoutenay ( 39
) en van Oiederik, heer van Beveren en kastelein 

van Diksmuide ( 40
) en van anderen o.m. in de parochies van «Ren el mi 

capella. Volcranekintkerke en Soulamu. ( 41
). 

In de XIW eeuw verwierf de abdij moerland. In mei 1284 gaf graaf 

Gwijde toelating 2 bunders moer te verwerven in de moer van Aarden

burg ( 42
) en voordien nl. in 1232 had gravin Joanna persoonlijk de 

schenking van het tolrecht van Aardenburg door Willem van Staden aan 

de abdij bevestigt. ( 43
). In 1280 verkocht graaf Gwijde door lussenkomst 

\·an fra Eustachius van Cambron 10 bunders van zijn moer liggend le 

Zeizate «Den coste Ie muer Huon, dit Waghenare deviers Ie muer enlre 

deux watergans dont on apiele lun W atregans Zantlede et I' autre 

:-.Ioie>. ( 44
). Twee jaar later confirmeerde hij de verkoop van 15 bunders 

27 roeden moer te Zeizate waarvan 11 bunders nabij de watergang I'vloye 

en 4 bunders 27 roeden nabij de moer der Begijnen van Gent. De abdtj 

kreeg de toelating dit moerland te verkopen aan klerken, priesters en 

andere religieuzen. ( 45
). Tenslotte had de graaf de broeders reeds in 1179 

vier bunders moer verkocht te Zeizate mits een jaarlijksf: cijns van 9 

deniers. ( 46
). In 1219 oorkondde lngelbertus, heel' van Edingen. dat 

\Villem de llaubruges of Hogehruge de abdij had afgestaan «Sllam 

maieram de Geraldimonte et ma ( n) suram ad eam pertinentem, quas d":: 

une in feodo tenebab. ( 4 7
). 

(37) 1274. ib. 51(). In 1281 ruilde de abdij 10 gemet land gelegen voor het hof van 

Cambron te l.ampernisse «levens leurs terrc lelcz Ie chcmin ki va de F urn es à 

lJikcmuc> voor JO g•,m<·t in ,[,. parochie van Volcrancskincl<:>rkerkc. ib. ':i20 

138) In 1281 nl. I'> bunders land. JJ DE S!viET. oe. 11 (2) 523. 

(39) In 1268 nl. en o.m. in d., parochie van /\vekarH'lle, op land <vocalur llavcloes

h,."rdnessc>. ib. 517. Ook in 1284 Pil 1284. ib. 52-1. Zie ook Annales !'lom. oe. 

17 p. 245. 

141) Uit <'en II"Ueven van 1249. ib. 'il4-517. 

(40) In 1274 nl. lil uem .. t lund !11. 'j22. I),. ab,ltj hud l(e[d,·[rjkt• V<'rpliclrlln~•·n l<'~<'n

ow·r ,j,. nl,dtj vun M<·><·n. I),. kanunnik<•n vun ]\']"~"n <'n van Cnsscl. h..t kopitld 

van Sninl-Üm<·r <·n lwl Vluam~<' hof. ik 'i-17. 

142) DE S/\INT-GENOIS. Monum. anc. 720. 

143) J..l. J>E SMET or.. 11 lij 421. 

14·1) ih. 472. Wnur.~chl,nltJk kwht ,1,. abdiJ nou 12 hund<'fs lwl junr nn<lit•fl. ib. ·173. 

(4'i) DE S/\INT-GENOIS. or.. 720: I >E S!v!ET. oe. 11 (I). 471. 

(4G) DE SAINT GENOIS. oe. r,n 
147) .U. fJE SMET. oe. 11 (2) p. 913. 
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In 1292 bevestigde graaf Gwijde aan de abdij de koop van een hUis 

te Geraardsbergen. liet was gelegen op een gemet land van 32 voet op 45. 

nabij het huis van Hendrik Lorfevre. ( 48
). Een jaar levoren had Üiederik. 

heer van Beveren en ridder alsmede zijn vrouw, de abdij verkocht <sis vin> 

bonniers de no moer. en fons el en comble> in de parochie van Kielelrecht 

legen de prijs van 3500 p. par. J)p abt kreeg erover het justitierecht. vrij

heid wal dicages betrof en sluizen en vrijstelling van allerlei ex acties. ( H). 
Omstreeks 1253 verwierf de abdij van \Vouler van Bouchoule, die in haar 

gemeenschap werd opgenomen, 30 gemet land in het Ambacht van Boek

boute ( 50
) en in 1272 oorkonde Godefroy de Winti, heer van Oosterzele. 

dat zijn vader en zijn broers de fratres van Cambron 10 p. c:de blans> 

hadden geschonken op 6 bunder3 land gelegen c:entre Ie moustier d~ 

Ostrisele et Winti. ( 51
). 

Zoals we reeds mededeelden hadden de monniken van Cambron een 

huis in Geraardsbergen. ze hadden er echter ook een le Brugge en een te 

Gent. tehuizen die als refugeoord konden gebruikt worden. Warmeer de 

abdij precies in het bezit kwam van haar huis te Brugge weten we niet. 

In 1284 en volgende jaren werden de broeders bedacht met renten o.m. 

in 1284 van meester Gillis Bonin. deken van Sint-Donaas te Brugge, ( 52
) 

van jonkvrouw F. ser Niklaas Calkers. ( 53
) van Willem de Calkre en zijn 

echtgenote. ( 54
) van Jan. dielus Sceepstale, clericus. ( 55

) van ]\ 1aroye, 

dochter van Nicholon Biernarl. ( 56
). In 1298 oorkondden de Brugse 

schepenen dat c:Jehan Hubrecht. portN in Brucghe. ende sealt quile al 

recht ende al die macht die hie hadcle an seventien scheleghen vlaemser 

jaerlexer ende ewerliker rente. up land claer Jehans oems cameren upslan-

( 48) Annales tvlons. oe. 17 p. 234. 

(49) .U. DE Sl\1ET. oe. 11 (I). ·179-483. 

(50) DE SAINT GENOIS. oe. 641. 

(51) J.J. DE SMET. oe. 11 (2) 927. 

(52) nl. 16 sch. 9 Vlaamse <p<'ncglwnu ~ jaars op !!m•d li!!!!<'nd binnen lo<'l Brugse 

schependom> op t!'n hoec van d<'r Oly~tratc, nn dofst!'dc dm•r thuis van Camrocn 

up stal'!>. ib. ll (2) 523- 524. 

(53) 11 Vlaamse <peneghem rent<' gelt'gcn aan de rc.,ds t~cno('mdc hofstt'dt•. ib. 523-

524. 
(54) 23 Vlaamse <pcnncghcn> gcl<'gcn <op Je Pottrk up ten ho<'C vnn dl'll OlystrMl

bnc nn rlie zelve hofstede dat thm·s van Camhron up >lnl'l. ik 526. Fra Duns 

.lustacs, monnik vnn Cambron, ontving d., r<'nlt:'. ih. 

(55) <sex solidos ct sex dcnarios Flandrit'nscs> diP hiJ had <in fundo Brugcn~is in quo 

domus dtcte ccclcsie de Cambcrone siln est supra PoitNil'. tb. 526. 

(56) <6 sols ct 6 dcniNS> tb. 530. Ontvanger wus Dunt \Vtslnssc ib. 530. 
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den, thuus ende ler abhedien boef van Cammeroen». { 57
). Reeds in 

1294 had dt:>zelfde Jan J-lubrecht de abdij door lussenkomst van broeder 

Roegerc, monnik van Cambron, gegeven «lusschen VIl Y2 d. ende d. 

dam se he 's ja ers jaerleker renten. ( 58
). «Th u es van Cambron> (5 9

) te 

Bmgge stond ..op te Pottrie an dofstede dar thuus van Camroen voren 

upstaet:. ( 60
) en paalde van achteren <staende in die olislrale, bachten 

huse van Camroen>. ( 61
). 

In 1230 oorkondde Ilugo l. kastelein van Gent dat de mansura di·~ 

de abdij had wrworven van Gilbert Rone de Gandavo. kapelaan van de 

Sint-Janskerk te Gent <mansura que in Brie! juxta Gandavum sila est ... 

ad preces dilecti consanguinei mei domini Sygeri, abbatis Camberonensis 

~cclesie concessie eidem ecclesie Camberonensi in perpeltmm possiden

dam>. J-lij kwiteerde de abdij op dit bezit van cijnsverplichting en ver

klaarde bovendien <ut dicta mansura cum familia que ibidem manserit 

de voluntate prefate ecdesie Camberonensis libera sil el immunis ab omlit 

tallia. exactione et alio quolibel jure civili in perpf:luum». (~ 2 ). Het is 

dus op de Brie! te Gent. waar ook het Gentse Tempelhof ongeveer 30 jaar 

vroeger ontstond. dat de broeders zoals te Geraardsbergen en te Bmgge 

als het nodig was een toevlucht konden vinden. 

Sinds haar intrede in het graafschap Vlaanderen en nl. te Lamper

nisse in 1164 was de abdij in haar verkenning goed opgeschoten. Zij 

beschikte over tehuizen in grote gemeenten als Brugge en Gent. kleinere 

als Geraardsbergen. In het noorden had ze bezit of inkomsten in Aarden

burg, Boukhoute, Zelzale, Kieldrecht. Haar bijzonderste operatieveld 

werden echter de Ambachten van Hulst en Axel waar zusterabdijen van 

Citeaux als Ter Duinen en Ter Doest en nog andere kloosters zich 

gespannen overgaven aan inpolderingswerken en dijkaanleg. ( 6~). 

( 5ï) ib. 533. 

158) ib. 538. En waarschijnliJk 11al tiezelfde llubrechl 110~ me!'r. 

( 5~) ib. 526. 

( 60) ib. 535. 

(61) ib. 53ï. 

(62) ib. 90ï-908. 

( r,3) zie : V. FRIS. :\ut..- loi•l•>riqu"s in A IIEINS. l.c.< fil""''l~"' m"""'"''"lof,._. dPs 

onclen~tcs abbny<·~ de:. I Jww:~ f'/ rle 'ft·r I irw.<l t/"",, Iu Flundr.· mrrrilime XIII sièdc. 

Bull<·tin Soc rf'l li,t. (•t rl'i\r< hi•olo~i<· ,j,. ( ;EuHf. 13<· année nû 2. (I '10'3) p. (,'J en 

v~J. "n .1. i\ I JRIJ\1\NSE. /Je floorl PCJII 1/ul.<t Poor c/" I 'j,, <'!'IJU'. llul~t. 1 ')::!~·. 
f{,.,.,l. in 1 I 'J'J hr·krnrhti~,J,. l(maf Bowlt•wljn IX in VlnnndC"rr•n d.. lmrnunil<'tl~

privil"~ii'n non d" nhdi) vnn Clnirvuux Pn ,J,. door Clairvaux ~<'>lichte insl<·l

linuen door I )Ir•tlrrlk r•n FilipA van rl" Elzn• vNb·nrl. I h) oorkonddt: l<·vens dot 

ht) dr·z" ohdijen vrijstelde VUil r·lkr· lol f'fl l><·ln~linl/<"fl in Zijn uchledcn. W. l'RE
VENIER. oe. 271. Zir: ook JJ. I >E SMET. oe. 11 (2) p. '/39. 



Het is waarschijnlijk dat de inwijking in de streek van Hulst en Axel 

is uilgegaan van de mel Vlaanderen vertrouwde Gentenaar Siger van 

Gent. abt van Cambron van 1221 tol 1233. ( 6 .
1
). Een eerste spoor van 

ingreep vindt men in december 1223. In diL jaar ontving de abdij in 

eeuwigdurende cijns al het moer en land van <Utdiic> en <lndiie> gelegen 

in Hulsterambacht. Hel was een <elemosina:. van gravin Joanna aan de 

broeders. ( 65
). Enkele maanden later confirmeerde paus Honorius op 

5 april 1224 in het bezit van de abdij «terras de I-luiste. possessiones et 

nemora. a clare memorie Eustatio domino de Rodio monasteria vestro pia 

liberalitate collata. neenon alia bona vestra. sicut ea omnia juste, canonice 

ac pacifice possidelis .. . confirmamus». ( 66
). In 1227 bevestigde graaf 

Ferrand de abdij in de «terras quasdam emerit el reeeperil in ministerus (~ 7 ) 

de Hulst et de Axele a pud stoupedich, et in finilinus locis. ( sg). De abd,j 

kocht hetzelfde jaar heel wal land van particulieren \V.o. van Jordaan van 

Westhuse die ruim 44 mensurae afstond in Riet en Wulfsdijk. ( 69
). 

Uit een paar stukken van 1227 en 1228 verneemt men dat de broeders 

reeds in 1227 over een schuur <grangiam que stapeldie dicituo beschikten 

en waarschijnlijk over een watermolen. ( 70
). Ten tijde van gravin ]\ largareta 

kregen de monniken de toelating twee molens te bouwen. een aan dé 

haven van Hulst, de andere tussen Hulst en Stoppeldijk. ( 71
). 

Oorspronkelijk waren de broeders elders gevestigd wal blijken mag 

uit een tekst van 1228 : terre jacenlis inter aquam molendini de stoupe

dich. que vulgo dicitur swin et velerem curiam ubi clicli fratres de Cam

berone primo manserunl>. ( 72
). 

(64) Annales l\1ons. oe. l. 14. p. 30. 

( 65) J.J. DE SMET. oe. ll (l) p. 419. Over dit cijnsgoed werd nug gebvist tot Gravin 

Margarela in 1269 de obdij toPiiel haar land met alle aunwinslpn in de :\mbachten 

van !luist en AH·I lP houden. ib. ..J..J8. 

( 66) [-[('[ betreft hi..r een schenking van Eustache de Reux. hcc•r von Trazignics. ib. 

25. 

( 67) in Ambachten of landen, 

( 68) ib. 4 13. 

(69) ib. 415-416-..J 18. Ook Dodinus, Rubold !'n On(!edan van \ Vc,thuse verkochtc•n 

land. ib. 417-418. 

(70) ib. 34-419. in 1131 b er sprnkP van <curlis de stoupechdn ib. ·120. 

(71) In 1254 was er sprukP van een molen te !luist. in 1257 \'Un twet> wntern10lens 

lot hd malen van graan. elk met twPc paar molenslenen en twC't' pnar wal<'r· 

raderen. D<' kosten wl'rc!Pn g<'deeld door ,[,. gravin. lwt r.rootslt' dt't'l. en d .. ah,li). 

De hal<'n zoudt>n gPit)kelt)k wordt'n vt'rdPt>ld manr dl' pnrll)Pn mot'stpn voor l'i~Pn 

graan geen maalwcht vergoeden. ih. "136-437. 

(72) lh. 419. 
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In 1228 hadden de hroeders reeds op de zee en de vliet (13
) land 

ingepolderd en ten westen van de I-Iulsterse havenstreek een dijk gelegd. 

In 1231 beschikte de abdij in het territorium van Hulst over 1100 men

surae terre en gronden <infra quatuor aquas silas. videheet 1\leram. Nep

tuni mare, Haveltum et Suennum. ( H). Nog geen tien jaar later in 1240 

kochten de monniken van Cambron in de parochie van Ossenisse van Jan 

en Diedenk \'an \Vininghe en van Jan en Amulf Hollanders «Lerram que 

\ ocatur Herhersant et Blomesant» met alle afhankelijkheden. C·;). In 1251 

verwierf de abdij inkomsten op een aantal mensurae lerre gelegen «in loco 

qui dicitur Roggehoh en in Brt>dehoek «juxta Hulst». (1 6
). Omstreeks 

de jaren 1261-69 wrwierf Cambron heel wat inkomsten of Iechten o.m. 

C'Omne jus quod habebant et habere poterant in perceptione quinte garbe 

el quinli vasis fructuum cujusdam parlis terre curlis eomm de stoppedich. 

que scilicet pars nova terra vocatur . . . terre, que Volpercil nuncupa-

tur ... > (1 7
) en <honeriorum mori. siti in loco quP. dicitur Weste-

h u se ... ). (1 8
). In 1269 beschikte de abdij OVPr ingedijkte polders nl. de 

stoppeldijkpolder met de ·~urtis van de abdij groot 509 mensurae, de polder 

<de vetert Havenel' met 223 mensura"'. de Alexanderpolder met 835 

mensurae, de polder de novo I-lavene, 250 mensurae groot en de Stripie

polder met 180 mensurae. ( 79
). In 1271 kocht de abdij van de gravin, 

met toestemming van Guy, de polder genaamd <le polre Sengneur Jour· 

dain et en Riedich> die de gravin zelf gekocht had van Alexander Vilain 

en bloedverwanten ( 80
) en lang voor 1273 hield de abdij «en Lenup~ 

paisiule de XXXIII honniers de waslina. en~ el liu \;e on apiele Dorpel> 

--------- --

(73) <ct deelmis rujusdam tNre quam dirti fralrcs ( d<' CambNonn<') acquisi<>runt super 

mare cum ulito <JUi dicitur f la vee. ib. 419. 

( 74) ib. 428-430. 

(75) ih. 432-433-434. in 1239 vC'rwir-rf d<> abdij •lotnm tNrarn Pl m''rum qua:< dominus 

Will,.lmus de Skingha pos"·dtt in olfirlo <Ie !luist Pn ll"kwitC'enl door rid,!,·r 

Gnddridus de Crunin~ha. ib. 4•15. In 1151. 

(7(,) I IPL was lwzit van riddN \:ValtN Vilain. hroN van I lu~o. knstcl,.in vun G,•nt. 

w·huw<l m<'l Av<', do< ht<'r van de· (~<·ntSf' poorlN i\I,.xandPr. ib. ·l·l(j. In I ::!(>3 

VNkocht Arnulf \'iln r )orpe 'J fll(!O>llfn(' 12(> rw·cl··n •lnrPntis In polro ultimo .li<"O 

juxln r lavl'nl'. lnl<"r r lul;! l't ~loprwl<licln. I )j[ 1!0<'<1 Wfii l.!<'l<'(l<'n «I<'I<'i~ Ie- vh•:<. 

rrrr,lin de slopp"'lir.h <'ns 11l novPI poln• dnrnlrm<·m<·nl ,liki,.. th. 11·10. 

(77) th. -122. !Je lntN ln~wdiJkl<· polrlN. <'t Ni< uw<·lnnl>. 

(78) th. -1-1-1. \V,.~thus", l'<•r<lw,.n<·n <lorp. 

( ï'J) ;J,. 449. 

(~(J) r ),. ahdij b<'iaaJ,[,. dulz"n<l porr<l. '''· ·IS3··1'i'l. Er Wflf('n 12 v~ hun<INi lun•l. th. 

·1(,) I),. pold,·r In~ trr lwt Arnl.ndrt vnrr I lrrlst. ·1S3. 
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gelegen aan de huidige Hollands-Belgische grens Clinge. (81
) Van 1271 

lot 1300 verwierven de monniken van Cambron meestal door koop hetzij 

inkomsten van renten, moerland en dies meer van gravin Margareta. graaf 

Gui de DampiPrre. Jan van Namen. ( 82
). Deze !natste verkocht de abdij 

twee polders in 1287 c:De mieve tere dikie. ki gis~nl entre Copich et 

Strip iel. et Verehuch el Scrcdich ... >. ( 83
). 

EUST A Cl !lUS VAN GE!\JT 

Weinig bronnen lichten ons in omtrent de monniken die in Vlaan

deren ten voordele van de abdij van Cambron opereerden. Er wö:; ('chtPr 

een uitzondering. 

In allerlei teksten gaande van 1260 tot 1293 is er meermaals sprake 

van Eustachius, monnik van Carnbron. De scribenten van zijn tijd hebben 

mel zijn naam nogal gesold : Eustachius de Gandavo, Eustache de Cam

beronne, Dans Y sta is, Dans .Justaes. Dant Wistasse. dom Eustache. 

maître de Stoupedic, Eustache. moine de Cambron. orde de Citeaux et 

maître de Ia cour de Stoupeclic, dominus Eustnchms. conYen hl" C am

beronensis, Ie moine de Camhron. ( 84
). 

(81) ib. 465-466. In de akte wordt er melding gemaakt van <la maison !'-lichel Ie Rat 

et Ie dingc>, van diu kc on apiele Verre. rlelcs un liu kc· on nommc \Vcspril. !'!... 

on apiclc Zandput>. 

I 82) ;h . .J6ï-468-4ó9-473-475-494 -195-496. DE SA INT GENOIS. oe. 644. 

(83) <si licnl I; polrcs par dcviers oest a StripieL dune part. el a Ie INt' d(. Roudelo 

et de Ie Bilokc. ~isanl en cel mcismes polrt•, dautn• part. el contient C et XXXIV 

mC'surcs <'l 11 vcrges de tiC're. Et I; aulrcs polrcs par cle,·iNS wC'st. tient ossi a 

Stripiel d a laulrc polrP riPvnnl nomrnd : si conliC'nt CC Pl \' m!'sur<'s PI CC 
vergcs de IC'r<'. ib. 475. Gronf Guy vNkocht de monniken in 129fi <9 voi!'s a tout 

Ie lrdfons, kc nous avicns en 60 bonniers de muer gisans sur un liu con dist 

Bocngarc, <'ll Ie voie de Hulst, kt va a Hu!stcrlo> ib. ·195. In 128:' verkocht 

de grnaf aan het curtis van Stoppeldijk 43 bunders moer lt>gf'n 34 p. Vl. munt 

per bundN. DE SAINT-GENOIS. oe. 752. Ook particulieren vcrkochten gof'd 

nan de abdij. ib. 497-471-484. !'·let bctn•kking tot de ontglnningsi!C'SChied!'nis \'nn 

oosteTiJk Zeeuws-VIannrlNen raadplege nwn : A VERHUIST. T-1~>1 Londsdlop 

in Vlaanderen. AnlwNpPn. Uitgave \ViiiC'msfonds n° 202. p. 40 en vl!d. C'n 

E. DE REU. 1/i.<lorisch geogra/iscfl onder:oPk lwtrol/ondo ,/u rnoOI'{liOildvn in .lo 

IV Ambacf1ten tijdens de 12e, 13<' on 11e Pflli!V In ; Jnnrhock. OurlhP!dknnrlil!<' 

Kring <D<' Vier Ambachtm>. llulst. 1%0-fil. 

(84) .1. .1. DE SMET. oe. 11 (2) 523-524-526-530 : DE S '\INT-GENOIS. Monulllt'ns 

nnc. oe. 647-653-ó'ió-668 : D<' RPiff(']lb<'rJ!. J\fonunwnls pour .<PI'I'il' ,) 1'/;lsloirt• 

des fli'OI'incf'S du I lainoul pf de Nanwr. torn. IV. 429 : r. V:\N nE PllTrE. 
CT1rnnica et Cm·tul. cl., Duni.<. 36A. 
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Wie was die man? \Vas hij verwant met de kasteleinsfamilie van 

Gent. met de Vilains die in de \'ier Ambachten over allodia en heel wat 

leengoed beschikten? ( 85
). Was hij eenvoudig de afstammelmg van een 

van de vele patricische families die met name van Gent in tal var, teksten 

genoteerd staan? we \veten het niet. 

Ongetwijfeld is Eustachius te vereenzelvigen met fra Eustachius. nog 

conversus van Cambron in 1251 en later monnik van dezelfde abdij. ( R~). 

Eustachius wa~ een bedrijvig man die op drievoudig vlak bepaalde 

activiteiten ontwikkelde. Reeds in 1260. gebeurlijk nog vroeger. had hij de 

leiding van het actief uitbatingscentrum van zijn abdij te Stoppeldijk, 

centrum dat met zijn grangia of cursis een ongemene vlucht had genomen 

onder zijn beheer en reeds in 1269 ruim 300 en mt-er gemet land en 

schorren bezat in Stoppeldijk en Ossenesse in het noorden van het Vlaamse 

graafschap. ( 87
). 

Naast dit meesterschap te Stoppeldijk behartigde Eustachius ook 

andere zaken van zijn abdij m Vlaanderen. Zo open·ert hij. als procurator 

van zijn abdij te Cambron, in 1284 te Brugge waar hij verschijnt in de 

Halle voor de schepenen. Hi; ontving daar van meester Gillis Bonin. deken 

van Sint-Donaas chalm ende wettelijke gifte van zestien scheleghen ende 

neghene peneghen, vlamsch pen eg hen tsjars. jaerliken renten . . . ter kerke 

van Camroen>. ( 88 
). In juni 1286 en in october van hetzelfde jaar ont

ving hij weer ten voordele van Cambron giften van jaarlijkse renten te 

Brugge. ( 89
). In 1285 ruilde Eustachius met de abdij 36 roeden land 

omtrent Waressaix in de parochie van Wodecq. voor het hof van Cam· 

bron. ( 90
). In 1284 was het door zijn tussenkomst dat de graaf ruim 15 

bunders moer, gelegen te Zelzale, aan Camhron verkocht en in 1287 -13 

bunders in het Ambacht van 1 luist. ( 91
). 

( 85) Als wc de aanspraaktitel van Do IJl. Dans, Dont en Dominus in bepaalde zin 

mogen interpreteren. dan zou l~ustnchius geh,.urlijk van adel geweest kunnPn zijn. 

( 8ó) AnnaiP.s ~1ons oe t XVII ( 188·1) 374. 

187) .1. Af>Rii\i\NSE. /Je /'oor/ r·rm 1/ufsl. oe: p. 2fi, Annhang~el. liet hof van 

Stoppc·ldtjk wo< Inter lcvcrunrier van kor<'n. havc·r. kans, dif'rf'n f'n die< mf'Pr 

bP.str·md voor 's graven hoste.! en 's lolrflVr·n Rllrnlzof'nPn tl)dPns de oorloR tc·~Pn 

frankrtjk. DE SAL\JT.CENOIS Monur1rc·n• um:. oe. 752. In 12'Jtl w<>rclen 

5 ~trole hccd•·n P.fl 20 sdwp•·n IC'f wuurtf,. vrm 2fJ p. Vlaamse munt gf'J.,v .. rcl 

voor 's uravc·n hoAtr·l. th. 878. 

(&8) J. .1. !JE SMET oe 11 (2) r- 523. 

(89) th. 52{,-53(). In rlnt jnar f'n 1292 O[lf'ff'Nclc· ook c•f'n Roucru~. convcr~us \·nn 

Cumbron Ir· Bruu~r·. 11,. 527·'i28. 

('J(J) Annnlca ~1ons. oe. I XVII. :.!1·1. 

I<Jt! .1. .1. I >E SMET. oe. 11 (2) 720 : IJl~ Si\INT.(~ENOIS oe. 7'i2 
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Naast zijn activiteiten van meester van het Hof van Stoppeldijk en 

van procurator van zijn abdij in Vlaanderen ontwikkelde Eustachius nog 

een andere en niet minder belangrijke bedrijvigheid in opdracht van de 

gravin en de graaf van Vlaanderen. 

In 1274 wordt in een akte uitgaande van gravin Margareta meege

deeld dat «Eustache de Stoupedic> monnik van Cambron en broeder Jan, 

meester van de Go u de ( Groede ? ) 200 gemet land gelegen in de nieuwe 

polder tussen Pescure en Moerkerke heeft overgedragen aan een Brugs 

poorter die het goed had gekocht van de gravin. ( 92
). Eustachius en Jan 

hebben waarschijnlijk hetzelfde gedaan wat betrof de koop van 50 gemet 

land gedaan in dezelfde polder door de abdij van Vaucelles. ( 93
). Onge

veer een jaar later. in januari 1275 confirmeert de ~ravin de verkoop van 

verschillende stukken moerland door tussenkomst van Eustachius gedaan 

aan particulieren en kloosters. ( 94
). Ook in 1276 en 1277 verkoopt Eusta

chius, die door de gravin «son bon ami » wordt genoemd. ( 95
) moeren aa;) 

particulieren en abdijen. (96
). In een aanschrijving van 1278 uitgaande 

van de gravin werd «Eustachius de Gandavo. monachus de Camheron<! 

ad wastinas et momm Flandrese deputatus. aangeduid om een bepaalcl 

aantal bunders moeren over te dragen aan de abdij van Ter Duinen. ( 97
). 

Gedurende jaren verkocht Eustachius. steeds in opdracht van de 

gravin en later van graaf Gui de Dampierre, verder tal van wastinae of 

woeste gronden en moeren vooral in het Brugse Vrije rn in de Vier 

Ambachten en dit tot augustus 1292. ( 98
). In een oorkonde van dit jaar 

verneemt men dat Eustachius opdracht had gekrrgen van de graaf om te 

verkopen moeren, wastinae. uit- en zeeworpen. dicages en clat hij sNke

menages had gedaan. ( 99
). 

Sommige historici hehben met hetrekking tot de verkoop van wastinat' 

en moeren gedaan door Eustachius eigen meningen op clt' voorgroncl ge-

(92) DE S;\INT-CENOJS. or. li47. 

(93) ib. 647-li48. 

(94) ib. 653. 

(95) ib. 656. 

( 9G) ih. 658-660-665. 

(97) F. VAN PUTTE. Chronim .. t cnrtulnrium rl .. /Juni-<. Hruj:!t:'< 1863 p. 368. 

(98) DE SAINT-GENOIS. or. 809. 

(99 J ib. CerkC'mnna!l<'. Scrk<'mnnngic, s<>rk<'nm<>nng<' of !lndNinj:!<' llC'i<'k<'nt <'<'11 solo•m· 

0<'<'1 \'Onnis wnnrhlj lc<'omnno<'n op lwt \'NZO<'k \'!In <'t'n ,·no hnn ll"]ijk<'n. nnnr 

!l<'nomeo iolichlin!l<'n, gndNd!'ll of bi!<'<'nhrnrht.·n nl ,j,. \'OOT<I<'I<'o <'n nl d<' lnstt'o 

rlic hun l<'cO l)('troff<'n I'O clit in lwt htjzonclPr op \'Nklnrln~rn \'l\11 ~..tni~<'n di<' 

om i r<"nl hun 1<'<'11 j:!<'V<'sllgrl wnr!'ll. 1\. 1.. DIER JCX llt•t G .. n.ls I /wrlt•r-/>ot1 kÎ''· 

G('nl 1821. p. 20-R·I. 
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plaatst. Zo was J. J. E. Proost van oordeel dat Eustachius ten tijde van 

gravin l' largareta. van 1200 af. belast werd met de administratie betref

fende de moeren en wastinae in Vlaanderen. C00
). F. Van De Putte ging 

nog verder en was van oordeel. dat Eustachius het officie van watergraaf 

en moermeester uitoefende. ( 101
). Tenslotte beweerde E. De Ret! dat 

Eustachius van Gent de eerste was die uitdrukkelijk in de teksten als 

moermeester werd aangeduid. dit ten tijde van l'1argareta. gravin van 

Vlaanderen. de wrkoop Yan moeren en wasUnae onder de bevoegdheid 

viel van een persoort nl. de rnaenneester. en dat van 1239 af alleen clerici 

met de verkoop \'an moeren en woeste gronden werden belast. (1°2
). 

Blijven we even stilstaan bij het oordeel van de heer De Reu. Voor 

zijn bewering dat Eustachius uitdrukkelijk in de bronnen vermeld wordt 

als moermeester verwijst de historicus naar een enkele tekst uit het cartu

larium de Dunis waarin wel sprake van is dat Eustachius «ad wastinas et 

morurn Flandrense deputatus> was maar waarin het woord. de term 

<moermeester> niet is te vinden. ( 103
). Voor zover ons bekend is verschijnt 

de term <moermeester> eerst op 7 januari 1299 ( o.s.). Het was Jehan de 

la Pière die van de graaf de titel had gekregen van «maislre et recheveur 

de nos muers>. (1°'). In de bronnen heeft Eustachius geen anrler titel 

gekregen dan van <monnik van Camhron» of van «meester van het hof 

van Stoppeldijb. van < moermeesten Eustachius van Gent geen spoor. 

Dit is hegrijpelijk als men weet dat Eustachius niet de enige was die 

moeren verkocht in opdracht van de graaf. Dat was ook het geval met 

ridder Jan, scouteet van SysPle. ( 105
) Bernard. deken van l'-1esen, eoa) 

en de Gentse poorter Hugo Ute Voldersirale (1° 7
) in rle periode clat 

---- -- -- -~~ --

( 100) J.J.E. PROOST. les altributions de watcrgmue de Flandrc in <1\nnah~s soc. 
émulation>. Brugcs. llle serie. tom ï" ou 24" rlc la collcclion. 1872. p. 220. Proo~t 

vcrgi$( zir.h natuurliJk als hij gewag mankt van gravin i'1ar~arctn In 1200. 

(I OI) F. VAN DE PUTTE. E.~quissc wr lo mise c>rl culture de. la Fianrlre occirlf'nlaiC! 

in <Annnlcs soc. émul.> Brui!P:L oe. lom 111. p. 185. 

(I 02) E. I >E REU. Onullg<•gf'vcn lirC'nliaalsvcrhandclinU ( 19'i8-59) me·! als nnrlf'fwrrp 

<I )I! mrwrr·n en dn tur{prndw:tie in .Ir, Vtt•r Ambac!Jic>ll in .la 12rle, I 7>clo en 

11d{' «eUW> r·cn ovcrzlrhtclijke <'n uerlorumPn[e.,rde shuliC'. p. 89-Si. 

(lfJ')) F. VAN IJE PUlTE. Chrrmir'a d Curtulorlum rfc /)uni.<. Bru~cs 1863. p. 368. 

I lfJ-1) RlikMJrrhid C,·nt. Onrkonrl<'n vnn Rupclmonrf" . .lult>s de SA INT GENOIS. ln
twntwre rmalyttqur! des r·/""'''-~ rft•s cmnlt•s r/" Plandro. GnnJ. I A·l3·1 A•lf'o. p 2'10. 

n° I rar,. o",wtwllf,..I,J h lohnn rl(! la Plcrr te V<'fN•nz··lvi!ll'n met .lt>nn rlc la 

JliNr<·. hnljuw vnn I >nmm<'. 1h. p. 29ó, n° lOl IJ. l':lr• ook vrrtlt>r. 

( I()'J) DE SAINT GENOIS. Mnnum~<ru rmc. nr. 7-17. 

l1r,r,) !JE SAINT GENOIS. f\f,mum''" arw. oe. 828~711J-ïl'i. 

( H1ï) !JE SA INT GENOIS. f-.f,",,m"·n• mar. or. 82A-7'i2-ï11 ~m'i. 



Eustachius zelf moeren en wastinae verkocht. Hoeveel moermeesters waren 

et toen die bevoegd waren 7 Of waren ze aiiemaal bevoegd als ze moer

meesters waren 7 

Voor Eustachius in 1274 opdrachten van moerverkoper kreeg uit te 

voeren bestonden reeds en gelijktijdig vcrkopers van moeren die handelden 

in opdracht van de gravin. In de eerste plaats moet hier vermeld worden 

Jean de 1'1onl Sainl Eloi die «coutrc de I'église de Sainte Wandra de 

1'1ons» was en later klerk werd van de gravin. ( 108
). Jean wrkocht moeren 

t. (109) en was mae. . 

Andere verkopers van moeren of wastinae waren nog m 1262 of kort 

ervoor Wil!em, conversus van Baudelo en Boudewijn van Zomergem. 

klerk van de gravin. Ze opereerden toen tezamen. ( 110
). Boudewijn van 

Zomergem en Jean de :rvlont Sainl Eloi verkochten ook tezamen moereu 

in het Ambacht van Watervliel. ( 111 
). Willem van Baudelo verkocht er 

in het Ambacht van Eeklo. ( 112
). In 1266 verkochten Jean de 1'1enin en 

Wautier de Langhelhare. beide klerken van de gravin, moeren te Koude

bome bij Assenede. ( 113
). Trouwens nog vroeger nl. in 1244 werd er reed~ 

melding gemaakt in een tekst van «venditores wa~tinarum comitis et 

comilisse Flandrie>. (1 14
). Verkochten deze wastinae men mag niettemin 

onderstellen dat ze wellicht ook mori verkochten. En men kan zelfs terug

gaan tot op het jaar 1239 om te constaleren dat <ex parte domini comitis> 

Willem dictus Bloc de lleine en Helias, clericu~ in de Ambachten van 

Usendijke en Aardenburg reeds wastinae verkochten. ( 115
). 

Sommigen van deze verkopers en o.m. Jean de Mont Saint Eloi en 

Eustachius van Gent kregen nog andere opdrachten uit te voeren dan 

mori of wastinae te verkopen. In 1255 hetaaide J<'an de !'lont Saint Eloi 

samen mel Jean de \Vinde. seneschalk van \Villem, granf van .Julien~. 

( 108) DE St\f,NT-GENOIS. Monwn. anciens. oe. 598-612-60-1. In 1262 verkocht hij 

moeren in het i\mhdcht van AsscnPdc. ih. 598. llit verkocht l'r ool aan Dirkin 

vnn Assenedc. ib. 599. !lij opereerde tPvPns lwl volgPnd jnnr t-n in 12fi4 en 

1266. ib. 60 I -604 o.m. in het Ambacht van 1\aprljb', van A~serwde. van Anrdt-n

burg. 

( 109) I-lij VPrkoeht ook wastinne in hd Ambacht ••nn Aarden burg. ib. ó 10. En <'ldNs. 

ib. 635. 

( 110) Ze verkochten wnslinac lussen LPrnhekc cn Slcirhni!C. DE SANT GENOIS. oe. 

598. 

(I I I) ib. 608. 

(I 12) F. BLOCKJ\1ANS. Het Gentscfw s/otlspalricioal. ·Hló-407. 

(113) DE SAINT-GENOIS. oe. 610. 

(114) F. VAN DE PUTTE. Esquissf' sur fa rnls11 <'JI cullurt' riP Flnntlr·,,, oe. 22'i. 

( tt5) F. VAN DE PUTTE. Chronica ('/ earl. Dun is. oe. 572. 
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aan deze laat;;te 2000 p. par. die de gravin van Vlaanderen de graaf 

verplicht was en in het volgend jaar werd Jean de Hont Saint Eloi door 

de gravin van Vlaanderen helast vier bunders moer Ie doen opmeten in 

de moer van Aardenburg en ze deed hem äan een poorlf'r van Arras, die 

de gravin verplicht was. een som van 640 p. overhandigen. Het ridder 

Philippon de Poele bracht Jean een hezoek aan de waleringen en sluizen 

in de omstreken van Eeklo. Kaprijke en de Vier Ambachten. Hij werd met 

drie andere personen waaronder een baljuw en een ridder ook belast een 

aantal gemet in de duinen van Oostende ter beschikking le stellen van 

wie het wenste. ( 116
). 

In 1284 opereerde Eustachius van Gent samen met Sirnon Lauwaert. 

baljuw van Gent en Lotin van Brugge, 's graven sergeant. als getuige van 

een overeenkomst tussen de inwoners van Biervliet en dezen van het 

Ambacht van Boekhoute. (1 17
). Het volgend jaar werd hij samen met d~ 

baljuw van Aalst en Lotin van Brugge door de graaf aangeduid om het 

"verk te beëindigen dat was ingE:zet om een kanaal te maken tussen Aalst 

en Geraardsbergen. Samen moesten ze de eigenaars van heerlijkheden. 

rechten. molens. weiden. erfenissen, horen om ze schadeloos te stellen. 

Bovendien moesten ze, als commissarissen. degenen taxeren die bij het 

kanaal baat zouden vinden. ( 118
). In 1291 werd Eustachius mel Sohier 

van Belle en Wouter van Koekelaere. beide ridders, en Christoffel va;1 

Brugge ( 119
) afgevaardigd om de overstroomde landen in het. Ambacht 

van Hulst te pogen droog te doen trekken. ( 120
). Hetzelfde jaar werd hij 

aangeduid tezamen met Weinin Scullard. baljuw van Gent en Pieter Ute 

Sacke. commandeur van de Tempeliers in Vlaanderen. <die daghe ende 

calaenge> te horen van diegenen die land hezaten in Ossenesse, klachten 

die gericht waren tegen de monniken van Ter Duinen en dit uit oorzaak 

van het kwaad <beleed van der dicage van Ossenesse>. ( 121
}. 

Uit al deze gegevens kan worden afgeleicl 1 o dat reeds van 1239 ::~f 
Ilamens gravin Joanna van Conslantinopel in Vlaanderen verkopers van 

wastinae opereerden die ten tijde van gravin Hargarela ook moeren ver

kochten. 2° dat deze vc·rkopers rePris in 1244 genol~mrl werrlen <venrlitores 

(I lfi J I JE SAINT-GENOJS. or. r>1 2-ri! '3-r. 1 'i-630. 

( 11 ï) th. ï23. 

( 118) th. 732. 

(li'J) Wrwrsrht;nlt)k onriNrltnk•·n vnn Sint-Snivotor l<' 1\ruaa~'. OE SAINT-GENOIS. 
lnw·nt. oe. 2'i'i. 

( 12(}) th. 803. 

( 121) BAIH )i'\ I >E I~Eif·l'ENBEI{C~. "fnnurnNal.• pour ·••·rPir h 1'/oi.<lnlrc• riP.• P,.w/nt"f'S 

r/u 1/atrwul "" rJ,. NtJrnur. lom IV. 42'1 430. 



wastinarum> (1 22
) en in 1300. ten tijde van Robrecht van Betune. <ver

kopers van onze moerem. ( 123
). 3° daL niet een maar gelijktijdig meerdere 

venclitores door de gravin of door de graaf werden afgevaardigd of gecom

missioneerd en dat voor de verkoop van wastinae en land of moeren zowel 

leken (1 24
) als clerici e25

) werden aangeduid. 4° dat sommigen van deze 

venclitores ( 126
) ook klerken waren van de gravin of van de graaf en dat 

deze lieden benevens met de verkoop van moeren of wastinae en de 

overdracht van het verkochte goed e27
) ook helast werden met andere 

opdrachten als deze van enqueteur. taxeerder. getuige enz. 5° dat deze 

venclitores de voorlopers waren van de c:moermeesten voor het eerst met 

naam en titel uitdrukkelijk vermeld in 1300. ( 128
). 

Als verkoper van wastinae, moeren en land en als man die over

drachten uitvoerde opereerde Eustachius van Gent van januari 1274 tot 

25 augustus 1292. ( 129
). 

( 122) nl. Hendrik van f3adelgem en Oliverus. rlericm F. v. d. PU1TE. Esquisse. 

p. 225. 

( 123) DE SAINT-GENOIS. Monumens anciens. oe. 892. 

(124) Als I-luge en Sirnon Ute VolderstratE>. poorters van Gent. de ridd<'rs Jan van 

l\1enen en Jan. scoutPet van Sijsele. DE SAINT-GENOIS. oe. 828·829 : N. 

DE PAUW. C"rtulair<' des Artev<'lde. Bruxelles. 1920. p. 15. 

Onder de leken-venclitores moeten gerekenrl word<'n : riddNs, grafelijke l!Nkf'll. 

eenvoudige poorters. kloostervonversi. 

(125) Als Jean DC' Mont Saint Eloi. Eustachius. monnik van Camhron. Olivt>rus en 

I-lelias. ciC'rici. r. VAN DE PUTTE. Esquisse sur la mise <?n culture de Flandre. 

oe. 225-223 : DE SAINT-GENOIS. oe. 598 : r. VAN DE PU1TE. Chronica 

el carlul. de Dunis. oe. 572. Er moet een onderscheid g<'maakt wordf'n tussen de 

clerici of geestelijken en dE> clerici of klerken. diC'naars of amhtenaars van de 

graaf. Deze laatsten koorten zo wPI Jpken als gc<'St<'liikm zijn. Sommige venditor<'S 

waren universitaircn . .ll'an de Mont Saint Eloi was magistN. Ook Hendrik van 

Badelgem. r. VAN DE PUTTE. Equisse. oe. 225 Pil rr. BLOCKf'.IANS. Stads

patriciaat. oe. 406-407. 

( 12fi) De venelitor was hij rtc vNkoop afhankC'liik van grafelijke' oHiciNPn of kJNk<'n. 

Zo Eustachius in 1292 van Sohicr van BC'IIc. marschalk van Vlnander<'n en \V a tiN 

van Koek('lnr<'. kiNk. DE SAINT-GENOIS. Monwnens tmc. oe. 815. SohiN ,·nn 

13<'lle was ook ontvangrr van VlnnndrrC'n in 1286 en in 1~87. ih. 741-';"19-761. 

( 127) DE SAINT-GENOJS. oe. 647. 

(128) Nog ('{'fi paar reehtzC'ttingf'n in "(' VPrhanriC'Iin~ van "(' heer n,. Reu. Op hlad· 

zijde 90 noteert de historicus dat Eustacc nis moNmr!'s!C'r fun~cNrt<' van 127ó 

tot 1292. I-luge Ute Volderstraett' vnn 1293 tot 1298. Ro~iN van llrrt<ilC'l)lhP 

van 1298 tot 1299. Zoals we r!'rds mNirdC'<'IclC'n opf'TPNrlc Eustachius rP<'<Is als 

venelitor in 1274 en llugo Ute Volderstrnte re<'ds in 1280 ~,,]Jjkliidig nt<'t Eustn· 

chius. llugo opereerde o.m. no11 in 128'i. 1287 f'n 12<J3 Pil lntN. DE S:\INT

GENOIS. oe. 675-734-752-829. RogiC'r vnn I-INtslmglw was \'iln f\ru111:1<'. ih. R 1 <J. 

( 129) DE SJ\INT.GENOJS. oe. 647-809. 
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Voor gravin l' largareta en graöf Gui verkocht hij honderden bunders 

moer. in mindere mate waslinat>. In januari 1274 droeg hij samen met 

broedt>r Jan, meeslt>r van Ie Goude. ( Groede?) verkocht land over aan 

Lambert Ie Tornier. poorter van Brugge. Het koopgeld werd opgestreken 

door Philippon de Bourbourg. ridder en heer van Verlingehem (1 30
) en 

tevens sergeant \·an de gravin. De jaarlijkse erkenning moest gekwiteerd 

worden op het spijker van Brugge. ( 101
). 

Het is duidelijk dat de venditores, handelend namens de gravin, geen 

ontvangers waren van het verkochte goed. moeren en waslinöe en dat voor 

deze functie op een ander grafelijk ambtenaar een beroep werd gedaan. 

in casu Philippon de Bourbourg. 

In 1297 wordt deze ambtenaar speciaal aangeduid als «ontvanger der 

moeren>. (132
). Eerst wanneer de bevoegdheid van verkoper en ontvanger 

van moeren wordt verenigd in een persoon is er sprake van «moer

meester>. Jehan de la Pifc>re slaat in een akte vermeld als «verkoper van 

's graven moeren>, ( 133
) in een andere als «ontvanger der moeren» ( 134

) 

om ten slotte in 1300 genoemd en genoteerd te worden <:maislre et Ieche

veur de nos muers>. (135
). 

In 1300 werd blijkbaar de functie van moermeester gecumuleerd met 

het ambt van baljuw. Jehan de la Pière of Jan van den Steene, vermeld 

als moermeester en die wij menen te mogen idenlifiëren met de gelijk

namige Jan van den Steene. baljuw van Damme was een cumulard van 

betekenis. Hij was niet alleen moermeester. baljuw van Damme maar ook 

van Monnikerede, en lloeke. !lij was reeds baljuw in 1298 en was het 

nog in 1306. De man, erfachtig baljuw van Damme, was in deze stad 

ook het hoofd van het monetair atelier en van de wissel. In 1299 werd hij, 

(I 30) ib. 8 l 2. I !i; had een manoir le Bourbouru. ib. 87<[. 

( 131) ib. 647. De koper was v,.rplicht bij aankoop een eeuwlildurende Nkenningscljns 

te betalen. doorgaans lf'f waarde van ó rlen. pN bunder. Bij verwlssclin~ van 

ei~?ronailf moe~t no11 P<·n speciale cijns van <'nkel<' <lenkr' wor<l<'n b<'laald alsook 

arlmlnl~tratiekosl<·n aan de ontvanger van ,j" urafclr]kc bricv<'n. DE SAINT

CENOIS. ur. r,')). I )lrkln vun As~<·n,.rl<·. kiNk van rlc urnaf. o<'f .. nde waorschtjn

li]k tut on~<'vr!l·r I 2'Jfl de f uncll" uil vnn onlvnnl(f'f vun de hrlcv<'n vun AssPnedc : 

I)., I >l<·n·kin rlr· ll'"~•·n,.,f,. pour les l<·nL<-s dou mol'f "t de Ie lièrc ('\ off1sse de 

llul•t <'I <I'Axli·lr·. Rtjk•LHrhl<·f Cc·nt. lnv<·nlnlr" ( ;ntl\turrl. n° 147. 

( 132' r >E SA INT CENOIS. oe. 87). In I 270 WilS htj orrtvnn~l'f \'1111 Vlnnndt·rl'll, DE 

SAINT C:r·:NOIS. lrrtMJt. oe. -18 

(I 33) ti,, 8'J2. 

(I'H) Jl,. 888. 

(IYi) I~A. C,·nl lrrv<·nl. r1,. St. c;,.rrol•. n° l<Y2r,, 
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op grond van klachten legen hem bij het uiloefenen van zijn ambt en 

wegens geweldpleging op de privileges van Damme, voor het grafelijk hof 

gedaagd maar blijkbaar onschuldig geacht. (136 
). 

In 1310 is de verkoop van moeren overgegaan in h<mden van de 

watergraaf. De eerste die de titel van watergraaf werd toegekend was 

Pieler Maysiere of Pières Masières die tegelijk moeren verkocht en ont

vanger was van <as briès (brieven) que li dis Pières Masières ti ent de 

par nous». (Ie comte). Hij opereerde als walergraaf in 1314 en 1315-

16. (137
). In 1321 was Johan 1-)ieseddf watergraaf. (138

) in 1328 Boidin 

Ute Oale. (139
) in 1332 Ottelin Machet die het waarschijnhik bleef t1t 

1338, het jaar waarin hij uit Vlaanderen gebannen werd. (140
). \V aar

schijnlijk voor 1341 werd Pi eter van der Asselt eveneens watergraaf. (141
). 

In 1341 werd het Willem van Artevelde, broer van .lacob van Arte

velde. (142
). Na de nederlaag der Arteveldisten en nl. in 1349 e;1 het 

jaar nadien en wellicht nog later was Gossin van der 1\1oeren water

graaf. ( 143
). In 1356 Oddo Machet ( 144

) die het waarschijnlijk bleef tot 

in 1367 loen in dat jaar de functie van moermeester werd gescheiden van 

deze van watergraaf. ( 145
). 

---------

(136) 11. NOWÉ. Les />rJi//ies comloux en F/andre. Bruxelles 1928. 69-74-120-137 .. 

(13ï) R/\. Gent. Cartulaire Je l'abbayc J'Oost-Eccloo (Iele eeuw) n° I. fol. 14.; 

A.R.A. Brussel. Rekc·ningenrol : gros hricfs de Flandrc n" 445g. fol. 8 ; RA 

Gent. Boudelo Cart. B. fol. 159. 

( 138) Archief der BurgPrlijke gasthuizen : Bijloke n" I. 

( 139) RA Gent. Carton DorcnzelP; N. DE Pi\U\V. Curtu/oir~ Pon .-\rteue/Jo oe. 129. 

( 140) DE Si\INT-GENOIS. lnvent. oe. 462 ; P. I{OGGIIÉ. Het Fiort>nlijns geslacht 

Maclwt in Vlaanderen. f'.laldegem .1945. p. 7. 

( 141) M.i\. DESPLJ\NQUE. /m•t'nl. arch. Depart em. Nord. .-\relt. r•iviles. IJ. 114. 

( 142) N. DE PAU\V. Cm·tu/uire c/es Arl<•vpfcf<'. oe. !2lJ. Na de moord op zijn bro('r 

.lncob weck hij uil naar Engp[and. Terug in Vlaond('rcn om:<lrPcks het be11in \'an 

134ï W<'rJ hij door cle Jlrnnf als gijzC'Inor opl!ei'ist. !lij wcrd opni<:'uw fugiticf in 

of na 1349 <'n WPrrl in octolwr !35<l Wl'cr In het graafschnp gelnt<'n. I-liJ lccfdt> 

nog in 13ï6. N. DE Pi\U'vV. oe. 132-133-134-138-139-156 en Rf'kl'ningcn \·an 

de stad G<'nl (Jncob v. Art.) 111. 466; S.A. G .. nt Rc{list!'f 301 1 fol. 91. 

( 143) DE LIMBURG-STIRUH Cortuloin• de l,nuis de Mole. I. 102-289. 

(144) P. ROGGIIÉ. oe. 8-9; DE Llf'.IBURG-~·n'!RUf-.'1. e.c. I. 584 en 11. ·138. 

( 145j In dat jaar, In dcccmbcr warf'n .Ion de .ln!!lwre. watcrl!ranf en Danceel BNtdl'nS. 

convcrsus van Ter Docst moNmel'stcr m<'t noom <'n lltcl. A.Ri\. Brmscl. 1\rehi\'cs 
de la chamhre des compies. Cortons n° 208. ( !6 dt•t'. !367). in lwt stuk hctfl'f

fcnde Jan de .lagllPrc wordt de bcvoPI!dlwitl vnn lwidc fundlomtrissen cni!lsllns 

voor de liJd bepaald. De [ijst van wotNilrovcn (P. f'.loysl!'fl', Ottt·lin cn Odtlot 

Moehel) oangcgeven in het t:!l'Citc<'rrl wcrk von I le R<'u Is loluni foutit•l t'Il on

volledig. p. 94. 
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)\laar keren we temg bij Eustachius van Gent. In 1275 verkocht hij 

voor het eerst moeren nl. te Aardenburg. ( 146
). Hij verkocht er later no!J 

te Zelzate. ( 147
) te \ Vachtebeke. ( us) te Bentille, ( w) te Assen ede. eso) 

te Saaftinge. (1 51
) en in het Ambacht van Hulst (1 52

) en ongetwijfeld 

nog elders. Hij verkocht ook wastinae te W aarschool, ( 153
) te Zedel

gem. (154
) in de buurt van )\!ale (1 55

) en waarschijnlijk ook huizen in de 

Begijnenstraal te Hulst. ( 156
). Ten slotte verkocht hii ook heidegrond ie 

l' lale aan 's graven kleermaker. ( 157
). 

Onder de kloosters aan- wie Eustachius moeren of woe8le gronden 

wrkocht waren de abdij van Sint-Baafs te Gent. de abdij van Oudenburg, 

van Vaucelles, van Loos bij Lille. het Sint-lanshospitaal van Sint-Winoks

bergen, de abdijen van Ter Doest en Ter Duinen, het Sint-Lisbetbegijnhof 

te Gent. de abdij van Spermalie, het Gents hospilaal <buten T orre». (158
). 

Hij verkocht moeren aan grafelijke dienaars als Dierkin van Asse

nede. ( 15
P) klerk. en Sohier van Belle. marschalk en ontvanger van 

\'laanderen. ( 160
) aan ridders als Wouter Reufin en Jan Tobbin, (161

) 

aan tal van geestelijken. curali, priesters. monniken, (1 62
) aan de Gentse 

poortets en poorteressen lsabelle Utenhove, Boidin l'1inne. Iv1argareta 

Richars en Adelise filia Jakemarl, .Jordaan fïl dame Sesille, lsabe!lt. 

weduwe van Jan Engel, Pieron Rinvisch. Godefroy Utenhow, Jacob Ie 

( 146) DE SAINT-GENOIS. oe. fJ53. Zie nog voor Aardenburg later. ib 653-660-672-

673-687 enz. 

( 147) ib. 656. En later 1h. 660-665-672-673-683-684-694 enz. 

( 148) ih. 665-694. I-lij vcrkocht ook wastinae in de buurt van Westerlo te hetalen op 

de brieven van Assenede. ib. 665-694. 

( 149) ib. 706. 

(150) th. 793-815. Waarschijnlijk ook te 1'1oerheke. ib. 802. 

( 151) th. 789. 

( l'l2) tb. 727-734 nl. Ie Ga~clrlonc. ib. 734. 

(153) In het AmiJacht van ZomNgcm. ih. 683. Zie ook 717. 

(154) ih. 815. 

( 155) ih. 715. Nabij de l>nmmcvoort. 

(I 56) th. 724. 

(1:;7) tb. 828. 
(158) IJE SAINT-CENOIS. Mrmumens rmcltms. oe. r,47-053-f>6'l-67:.!-727-73'1-765-815-

724. 
( 160) 1!" 741-76';. Aon ·, ~raveu <couturitn ((,.,ulrtk vun Tit·lt. th. 828. 

( 16 I) ih. 722-r,r;). 
( 162) 11,. r,r,(). Aun Stmon ,(,. f\1ounlk. uan iVlich .. l. tf,. pnstnor vun Stnt-Snlvutor te 

Bruuue. IHHI Cillit, ,(,. pn,to(Jr vau ,(,. Sinl .l11n•k<·rk t•• G<·nl. nnn .lnn. pustoor 

Vllll Mo!!rk,·rkc. '''· r,72-ó84-l-!02. lillil ,(,. prlt•str.rs llcrHlrlk Tornlcr, Eustnchc 

Sp•·lirml en l't<:t•·r Rtlnvt~cl. uiL C,.nt. tiJ. 72·1 ó88-727-7ti5. 
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Fevre, ( 163
) Weilinde Ie Val, Eustache Pascaris, Cecile Ut.enhove fihi-1 

Jan Utenhove, Gilb~rt Utenhovl" filius Jan, Jan de Pauw, Leo en Filip, 

kinderen van Filip Utenhove, Jan Langele, ( 16
'
1

) aan Brugse poorters als 

Jakemon en Alard Lam, Jan Doup, Lambert de Jonghe. Clais Endc:mare, 

Jan Diservie en tal van anderen. ( 165
), 

Uit hoofde van zijn opdrachten raakte Eustachius van Gent als een

voudige monnik op eenvoudige wijze vertrouwd met de machthebbers. d~ 

aanzienlijken van zijn tijd. I-lij kwam in betrekking met de graaf en zijn 

officieren, zijn ambtenaars yan hogere en mindere rang, zijn leenmannen 

en ridders. Hij onderhandelde met speculerende, schatrijke patriciërs uit 

Brugge en Gent, de twee voornaamste Vlaamse sleden van het graaf

schap. Hij voerde gesprekken met invloedrijke clerici, hoofden van uitge

breide en bedrijvige abdijen. Maar Eustachius bleef zijn eigen weg gaan. 

Hij streefde geen eer, geen roem na. De enige titel die hij ooit heeft 

gekregen was deze van monnik van Cambron en van meester van het hof 

van Stoppeldijk. Hij werd geen prior. geen abt en ook geen heilige als zijn 

ordebroeder Bernard, abt van Clairvaux. Hij leefde tussen schuren en 

kreken, moeren en waterwild en werkte naar de geest van zijn voorgangers 

Daneel van Geraardsbergen en Sigerus van Gent. die Vlaanderen niet 

konden vergeten en het vruchtbaarder en leefbaarder poogden te maken. 

Zijn nederige verdiensten werden door de graaf naar waarde geschat en 

beloond. Toen hij in augustus 1292 uil 's graven dienst trad (1 66
) werd 

hij levenslang bedacht met een rente van 50 pond \'laamse munt op de 

renten van Saaftinge. 

( 163) F. BLOCKl\1ANS. oe. 413-415. 

( 164) DE SAINT-GENOIS. oe. 6(>5-672-673-683-691-70 1-765. 

( 165) ib. 793-802-789-765-728-700-653. 

( 166) Na zijn ontslng opert'erdPn (.!dijklijclig als vcnditorPs Jenn de i' l('ssincs of Yan 

Mesen, kap"lnnn vnn de grnaf. kanunnik vnn Kortrijk en ePn Lijd procurt·ur yan de 

erfgcnamPn van Jan Van dPr !3eurzr•n, gcwikk"ld in een proces legen Jan Utc 

Sacke te !3ruggc en I lugo Ute VoldPrslratp rlie sinds 1280 nwl Eustachius aan hd 

werk was. DE SAINT-GENOIS. lm·!'ntnlrt'. oe. 183-133. DE Si\INT-GENOI~. 

Monumcns anciPns. oe. 809-812. I lugo Ult• Voldcrstrale is dP mN•st b€'drifvig<'. 

DE SAINT-GENOIS. l' Ion u mens nnclpns. 828-830-8-1 t-842-8·13-844-852-870-

873. Hij was leenman vnn de (.!rnnf. fung<'erdc nis getuigt•, cnqudcur, srhctds

reehtPr. tb. 826-866 en de SAINT-GENOIS. lrm·nt. to2-2'i6-25<~. 
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rPnte van 100 .p Vl. munt kope-n in 1297. ib. 269. Op het einde vnn zijn car

rière van vPnditor opereerde Eustachius ook met de vc-ntlttor Bt•rnard vnn ~ lest'n. 

deken van l\"lesen. DE SAINT-GENOIS. l'lonuml'ns nnc. oe. 8~8. 



Eustachius de Ganda\'o is w<mrschijnlijk enkeie maanden na zijn 

ontslagnt>ming naar zijn oude kloostercel in Cambron, die hij ongeveer 

32 jaar Yoordien had Yerlaten om in Vlaanderen de inplan! ing en de 

uitbreiding Yan zijn orde mee te helpen bevorderen, teruggekeerd. I-frj 

o-.·erleed in <monasterio Camberonensi>, in de maand februari. Het jaar 

Yan zijn verscheiden is niet gekencL 

In het oude \'laamse moerland hlij\'en zijn merkteken en dat van 

zijn abdij van Cambron geplant in door de lange tijd gewassen kluiten, in 

steeds herboren groen ,·an mossen en grassen. in afgewogen water. 

Dr. Paul ROGGHÉ 
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BOEKBESPREKING 

JOHAN DECA VELE. ,........, «.Katharina uon Boetzelaer>, __.., Bulletin van 

de Vereniging voor de Geschiedenis van het Belgisch Protestantisme, 

reeks V. aflevering 5 ( 1969), blz. 151-171. 

Dit is een merkwaardige studie over de toestand le Aalter en omgeving 

tijdens het wonderjaar 1566-1567. Katharina van Boetzelaer was de vrouw 

van Jakob van Vlaanderen, heer van Aalter en van Knesselare. Zij was 

een overtuigde Calviniste. Haar kasteel Le Aalter zette zij wijd open voor 

de vergaderingen van de leden van het Eedverbond der Edelen en zij 

verleende er onderdak aan Calvinistische predikanten. Door predikaties 

poogde Katharina de plattelandsbevolking van haar heerlijkheden warm te 

maken voor de nieuwe leer en had ook enkele leidinggevende personen 

voor haar ideeën kunnen winnen. De pastoor van Ursel. Adriaan van 

Malderghem, stond onvoorwaardelijk aan haar zijde. Jakob dé Cloet. 

Gerard Taets, Jakob van Ouderdaghe en Sirnon Stalpaert. respectievelijk 

baljuw, voorschepen, schepen en griffier van de heerlijkheden Land van 

de \Voestijne en W oesle, alsook Jakob de Dendere, amman van Knesse

lare, gingen over naar het Calvinisme en werden Katharina's nauwste 

medewerkers. 

Toen kwam de repressie. In februari 1568 veroordeelde de Raad van 

Beroerten Katharina, die onderlussen reeds een toevlucht gezocht had in 

het buitenland, lol de eeuwigdurende verbanning en beslag werd gelegd 

op al haar goederen. Pastoor Adriaan van l'vlalderghem eindigde in nowm

ber 1568 zijn leven op de brandstapel tt- Bru~~c. De Kncsselaarse amman 

de Dendere werd in mei 1569 op het VeerlepJein lP Gent onthoofd. Jakob 

van Ouderdaghe en Gerard Taels werden voor eeuwig verbannen. Simon 

Stalpaerl, een der weinigen die zich persoonlijk voor de l~nud van Beroer

ten aanmeldden, werd in april 1568 Le Brussel gehalsrechL Baljuw Jakob 

de Cloet, die de wijk naar de vreemd(' gmonwn had. kwam zich in !Stil) 

bij de baljuw Cartewille van Aalter aatuneldt'll en wt'rd nooit veroordeeld. 

Arthur VER! JOLlSTI\.'\ETE 

274 



PL1[)LIK.\TIES 0\'ER OUI) AARDEN[)LJRG 

In de Bl'ric/1/en uan de Rijksdiens/ uoor fwl Oudheid kundig Budclll
umler:o<?k te Amersfoort (Nederland) zijn de jongste jaren geregeld publi

laties verschenen over de Romeinse nederzetting en de vroegere Vlaamse 

stad Aardenburg. Dit is in hoofdzaak een gevolg van de opgravingen welke 

daar hebben plaats gevonden. 

Daar Aardenburg voor de Nederlandse archeologen een onontgonnen 

terrein was vanwege de excentrische ligging en als deel van Vlaanderen 

de deskundigen meer in België moesten worden gezocht. is het de grote 

verdienste van de R.O.B. geweest om een van zijn wetenschappelijke 

assistenten lr. J. A. Trimpe Burger le Aardenburg le stationeren. Onder 

diens leiding werden opgravingen verricht en deze hebben tot belangwek

kende resultaten geleid, die weerspiegeld worden in een aantal weten

schappelijke publikaties. 

ln jaargang 12-13, 1962-1963. verscheen van zijn hand het eerste 

artikel <Ceramiek uit de bloeitijd van Aardenburg ( 13de en 14de eeuw)». 

In dit jaarboek werd ook begonnen aan een rubriek <Korte vondstberichten 

uil Aardenburg> en daarin vinden we van Ed. Frison, '~Een Romeinse 

tonput te Aardenburg>, van A. N. Zadoks-Josephus Jitta. <Een gouden 

lriens uit de ?de eeuw te Aardenhurg:. en van J. Ypey, <Een bronzen 

fibula en enige aardewerkfragmenten uit de vroege Middeleeuwen te Aar

denhurg>. en in jaargang 15-16 van J. A. Trimpe Burger. berichten over 

het stadsonderzoek. figuurtegels, een olielampje en ander 14dc eeuws 

aardewerk. strijkglazen en enige 11 de of 12de eeuwse henen voorwerpen. 

In jaargang 15-16. 1965-1966, verscheen een artikel van G. C. Dun

ning, verbonden aan de inspectie van oude monumenten van het ministerie 

van publieke gehouwen en publieke wc·rken te Lnnden, getiteld < Medieval 

Pottery and Stone Mortars lmporled lo Aardenburg from England and 

France>. 

Een uitvoerig artikel van de hand van Joh. S. Boersma getitt>ld <The 

l{oman Coins from te ProvirH'P of /.c·elamb vt·rscheen in jaarboe], 17. 

1967. In dil artikel vormen <Ie 462 vóór 1 <)(,7 gevoiiClen Romeinse munten 

uil Aardenburg het hoofdlwstand<leel. Aan de hand van dt•zc m1miPII 

k(Jrnl schrijvf'f tol de vaststelling <lal rit· Ronwinse periodt' te Annlenhur(.! 

moel worden g•~dalcerd van ó9-27) 1111 Chrisl1r~ t•n ir1 273 ahrupl wero I 

afgebroken. 

In jaargang 18, 19(,8, lt•nslollc kornl een artikel voor van G. C. Dun

lling over rniddt~le•·uws•~ dakvt·nlilalors en dakornamenten van nurdewcrk 

w~till-ld (M<!rlieval l'ottery l~oof Venlilators wHI Fininis Fotmei ut i\ur
J,~nhurg. Lc•:laTld, and Post-l\1 .. .1;.·val Finials al I )<'Vf'lllr'r, Ovt•rljssch. 
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Zij nog vermeld, dat al deze artikelen uitvoerig van Illuslratiematcriaäl 

zijn voorzien. 

Gezien de belangrijkheid voor het oudheidkundig bodemonderzoek 

werd in jaargang 18, 1968, een artikel opgenomen van D. de Vries over 

de vroegste geschiedenis van Aardenburg lot circa 1200. Dit artikel. een 

bewerking van de scriptie voor het hoofdvak geschiedenis der middel

eeuwen, waarop hij cum laude slaagde voor het doctoraal examen aan de 

Vrije Universiteit te Amsterdam. werd vertaald in het Engels en is in het 

jaarboek getiteld «The Early 1-lislory of Aardenburg to 1200.> 

Oe schrijver geeft in zijn inleiding een rake typering van de situatie 

waarin Aardenburg verkeert. «l\1en krijgt de indrub, zo schrijft hij, <dat 

de Nederlandse historici het aan hun Belgische collega's overlieten om de 

middeleeuwse geschiedenis van deze Vlaamse stad te bestuderen l\1aar 

ook in België valt Aardenburg builen de belangstellingssfeer en krijgt de 

plaats niet de aandacht. die zij verdient, misschien omdat zij buiten de 

landsgrenzen ligt>. 

Moge er in deze opvalting een grond van waarheid zitten, zij gaat 

toch niet op voor wal ons heemkundig genootschap betreft, dat in hel 

verleden wel degelijk aandacht aan Aardenburg heeft geschonken. 

· Oe studie berust hoofdzakelijk op uilgegeven bronnen. De eigentijdse 

geschreven bronnen zijn evenwel gering in aantal. mede omdat grafelijke 

oorkonden uit de 11 de en 12de eeuw betreffende de stad Aardenburg 

ontbreken. De archivalische bronnen zijn voor een groot deel oorspronkelijk 

afkomstig uit de archieven van de twee Gentse abdijen St. Baafs en St. 

Pieler. Bij de verhalende bronnen neemt het dagboek van Galbertus van 

Brugge de eerste plaats in. 

De scriptie is in twee gedeelten verdeeld : 1. Ontslaan en opkomst 

van Aardenburg ; 2. llislorische Geografie. In dit laatste deel is een studie 

van de stadsplattegrond van het middeleeuwse Aardenhwg opgenomen 

aan de hand van de omloper van 1-159. 

!let is de grote verdienste van drs. de Vries geweest, dat hij een 

volledig overzicht heeft gegeven van \\'al er tol nu loc over de oud,;le 

geschiedenis van Aardenburg bekend is, Jpze gegevens logisch heeft ge

inlerpreteerd en daaruil zijn conclusies heeft getrokken. 

Jammer is hel evenwel dat dit artikel evenals dat over de Romeinse 

munten en die van G. C. Dunning in het Engels zijn uitgegeven, waardoor 

zij voor vele geschiedvorsers. heemkundigen en hrlangstellcmlen uil de 

streek nagenoeg niet toegankelijk zijn. 

G. V. V. 
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KRONIEK 

HUlDE AAl\: :\RTHUR \'ERIIOUSTR/\ETE TE :\ALTER 

Op 1 februari 1970 werd de nestor van de heemkundige kring van 

het J'vleetjesland op het gemeentehuis van Aalter officiëel gehuldigd door 

het Heemkundig Genootschap en door het Gemeentebesluur van Aalter, 

naar aanleiding van zijn 75e verjaardag. Voor een talrijk opgekomen 

pubhek stelde Voorzitter Achiel De Vos, in beknopte vorm, de verdiensten 

van Arthur Verhoustraete als heemkundige en locaalhistoricus in het licht. 

Als intermezzo zong het koor Amabile uit Aalter een vijftal liederen. 

Daarna sprak Inspecteur Alfons Ryserhove de feestrede uit en schetste 

op pittige en sappige wijze de levensloop van de gevierde, waarbij de 

nadruk werd gelegd op de heseheidenbeid en dienstvaardigheid van de 

jubilaris. Opnieuw zong dan Amabile een viertal liederen waaronder, als 

speciale attentie, het lied <Ons Meetjesland:. van Gaston l7eremans. Bur

gemeester Jan De Crem dankte ten slotte Arthur Verhoustraele voor zijn 

werk ten bate van de gemeente Aalter en hood hem een mooie schaal als 

herinnering aan. Door het [ leemkundig Genootschap werd de gehuldigde 

een kostbaar, geschicdkundi~ werk overhandigd. Alle aanwezigen <'ntvin

gen een zeer verzorgde brochure mei foto. afstamming, leven en volledige 

bibliografie van de heer Verhouslraete. I )oor hel Gemeentebesluur werd 

een w·rfrissende <prescnlwijn:. aangchoden en nadien volgde een gezellig 

banket in hel restaurant dvlemlino te /\alter. 

f let bestuur van onzc~ kring wenst vriencl Art hur nog VI':' Ie jart>n en 

verwacht van hc!rn nog rnc•nigc bijdrn!,(e uil zijn rijke dokumentatie voor 

de <Appeltjes> I 

L.S. 
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1-lULDlGlNG . \Cl I IEl. I )E VOS TE EVER GE~ 

Door de Provincie Oost-Vlaanderen wercl op 14 juni 1970 een 

grootse huldiging georganiseerd ter ere van onze Voorzitter Achiel De 

Vos. Zij had plaats in de fpeslzaal van de I'1eisjesschool tP Evergem

Centrum. 

De heer De Vos werd op 9 seplPmlwr 1924 gehorPn in de gemePnt" 

Evergem, waar hij nog steeds woon!, in <i luize !vlalperthuus>. In juni 

1943 behaalde hij te Oostakker het onderwijzersdiploma en in 1944 vóC::.r 

cle centrale jury te Brussel het diploma Lalijns-Griekse humaniora. In 1957 

behaalde hij Ie Gent hel diploma llogere Opvoedkundige Studies en in 

1961. eveneens te Gent, het bekwaamheidsgeluigschrift tot het houden 

van een openhare bibliotheek. In 1945 werd hij aangesteld als onderwijzer 

en in 1967 als schoolhoofd van de gemeentelijke jongensschool te Evergt'm

\Vippelgem; in 1967 werd hij ook voorzilter van de gemeentelijke kuilu

rele raad van Evergem. Van 1960 af was hij reeds (part-time) staels

archivaris te Eeklo en van 1967 af gemeenlelijk archivaris te Evergem. In 

1968 volgde hij I'1ej. Dr. Dhanens op als voorzitter van hel Heemkundig 

Genootschap van het Meetjesland. waarYan hij ~ hij de oprichting in 

1946 ,........, ook de eerste sekrelaris was. In de onderscheiden jaargangPn van 

onze «Appelljes van hel l'1ePtjeslanch puhlicePrdf' Af'hiPl De Vos ettelijke 

hijdragen over geschiedenis. demografie, heemkunde en volkskunde. Ook 

in de «I Jandelingen der Y'-1aatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde 

te Genl» en in de «Î'-1Pdedelingen van het Instituut voor NaamkunciP> 

verschenen studies van zijn hand. evt'nals in cle uilgaven (Pro Civilate>. 

Diverse artikels publicePule hij in .:Op Toerish Pn Pen 500-tai wl'keliib<> 

afleveringen in d-Ie! Vrije Noorclem. Plaalselijk uilgegeven wE·rdPn de 

hrochurf's «Jubileum hoek Davidsfonds Evt>rgem 1927- 1952>. <Duizend 

jaar Evergerm ( 1966) en < 150 .laar Sinl-Cecilia te Evprgt>nn ( t 970). In 

opdracht van hel gemef'nlehestuur van Evergem Wl'rkl Achu:'l De Vos 

momPnleel aan een uilvot•rige gesf'hi<'denis van cleze gemt'ente: een stuctic 

«Toponymie van Evergem> is ~ in manuskript ,......... nagenoeg voltooid. In 

opdraf'hl van het gemeeniPheslum van Ertvelcle schreef hij eveneens ge

durende de jongsle vijf jaren een uitvOC'rige geschiedenis van Erlveldt> en 

Kluizen (wordt siraks geruhliC'ecrd). lid hoofd~! uk 4' Parochialt' gt'schi"

dmis van Erlvelde-Kiuizen> uil clczc laatste studie werd bekroond tnl'l 

de Prijs «Pro Civilale> voor hel jaar 1969. Em ander hoofelsluk danntil. 

nl. «:Sociale en ekonornische g<'sf'hiedenis van Erlvelde-Kiuizf'IH. wt•nÎ 

hekrooncl in de Provinciall' prijswaaJ! 1060 voor ht't·mk~tntlil!<' monogmfit' 

in Oost-Vlaancleren. 
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De huldiging Yan 14 juni 1970 betrof vooral deze laatste onder

scheiding. \'oor pen groot en selt>ct puhliek sprak de heer Hon. van Steen

lwrge, Bestendig Afgevaardigde. als voorzilter van de feestzitting de ver

welkoming uit. In een uitvoerig hetoog bracht Dr. Paul Rogghé rte beoor

deling van de bekroonde stuctie. in naam van de jury, waarna Voorzitter 

Hon. van Steenberge in een cloordachle toespraak hulde bracht aan de 

laureaat. Hij werd bijgetreden door Insp. Ryserhove, die daarbij vooral 

onderstreepte hoe Achiel De \'os door het Heemkundig Genootschap van 

het )\ feetjesland gewaardeerd en gedragen wordt ; als blijk daarvan werden 

gebundelde werken van de gevierde. in twee lederen prachtbanden en 

voorzien van een speciale opdracht in kleurendruk. aangeboden. Ten slotte 

volgde een huldigingstoespraak namens het Gemeentebesluur van Evergem. 

Na een owrhandiging van talrijke geschenken en bloemstukken ~~ 

waarbij ook )\ lewouw De Vos niet vergeten werd ~ nam de bekroonde. 

niet zonder ontroering, zelf het woord om iedereen te danken voor zoveel 

moois en zoveel eer. Na deze schitterende en zeer hoogslaancle huldigings

plechligheid werd door de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van 

Oost-\'I aanderen in de zaal een receptie aangeboden. 

Voor onze Voorzitter Achiel De Vos een wel verdiende beloning en 

,·oor allen een onvergetelijke dag ! 

AR. 

\'OORDRACI !TEN TIJDENS I IET SEIZOEN 1969-70 

26 oktober 1969 ,_..... Het nieuwe werkjaar werd ingezet door Lic Luc 

Spanhove, Knesselare, met een voordracht over <Demografie in hel Brugse 

Vrije 1725-1795>. Tijdens deze spreekbeurt werden de vcrschillende me

thodes aangegeven die hij het schatten van de bevolkingscijfers kunnen 

worden gehntikt. Demografie is eerst en vooral een kwestie van veel cijfer

en rekenwerk. Pas daarna wordt het mogelijk de demografische evolulw 

van een bepaalde ~treek te ~chetsen. I )emogrnfisch onderzoek is dan ook 

zeer I ijdrovPnd. /)p vnorclracht werd zeer aamlachlig beluisterd. 

5 april 1970 ~ OnzP voor;dt LPr Achiel I )e Vos bracht ons een 

hoofrist11k uit zijr1 geschic·denis van ErlvPicle-Kiuizen, nl. hel hoerenbedrijf 

te Ertveldt·-KIIIizcn lol op hel c·incle vn11 hel ancien ri·gime. Ann de hanrl 

van dc~ rwnningkohit~wn en vooral rloor ~c·hruik LP maken van de ~talen 

van goc:d. wus hij in slaat een zeer levc·ncli~e voorsiPHing Ie geven van hc>t 

hof'rCfi~JI'drijf. I )e stalt·n van gewei gevc·n ons een iriPc• van de gewassen rli•_• 

verhouwel wcrclen op het !;wel. van cle groolle Vllll cle veestapel c•n van cl<' 
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handweefnijverheicl. l\1en kan er ook goed de opgang van de aardappel in 

volgen. Staten van goed bewerken is wel tijdrovend, maar de voordracht 

bewees dat het de moeite loont en een onmisbaar werk is bij het opsteiien 

van een dorpsmonografie. 

21 juni 1970 ,........, Karel De Lille. kleinzoon van Viclor. vcrhuisde op 

achtjarige leeflijd naar ~'est-Vlaanderen. In dit nieuwe milieu, vielen hem 

als geboren Oostvlaming enkele typische karaktertrekken van de westvin

mingen op. Hij vindt die kenmerken zeer sterk getekend bij enkele west

vlaamse priester-humoristen. zoals Alfons Van !lee, Ludovicus Van 

Haecke en bij de pastoor van Lapscheure, Franciscus Heldewijs. Als 

illustratie las hij ons enkele slaaltjes van de speciale westvlaamse pastoors

humor voor. Vooral Alfons Van Hee, lange jaren opsteller van de volks

almanak «I-let manneke uit de t>hne» is een belangrijke figuur in de rij 

van de priester-humoristen. 

Een ander kenmerk van vele westvlamingen is hun belangstelling voor 

de volksverhalen. De «Zeisels en Vertellingen> van pastoor Leroy waren 

nog tot kort na de tweede wereldoorlog in elke volksbiblioteek aanwezig. 

Op dit ogenhl;k is er een uilgebreid sagenonderzoek in \Vest-Vlaanderen 

aan de gang. 

Karel De Lille meent dat de westvlaming meer de romanlischt> en 

volkse kant van het verlt>den hschrijft. terwijl in Oost-\'laanderen meer de 

exacte en wetenschappelijke geschiedschrijving aan bod komt. Zijn groot

vader Victor De Lille was een voorstander van em meer literaire geschie

denis ten dienste van de Vlaamse beweging, zodat hij eerder bij de west

vlaamse trnditie aansluit. 

'vVe menen dat onze spreker Karel De Lille ook veel voelt \'Oor een 

vulgariserende vorm van geschiedschrijving. die in het bereik van het gewone 

volk blijft. Wèl legt hij er de nadruk op dat bronnenstudie Pmstig moet 

gebeuren. Zijn boeken over Alfons Van I lee en Jan-Francies De Zull<'r 

bewijzen dat het mogelijk is op een hoeiende en toch waarheidsgetrom,·~ 

wijze bepaalde figuren tol leven te wekken. 

In hel verre lepers kwarlier trekt Karel De Lille. op een pPrsoonlijkl' 

wijze, rle lijn van de I )u impjesuitgaven en hf'l Getrouwe [\la kiegcm vcrtlt'r. 

Luk STOCKt-IAN 
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NOG VOORDR!\CIITEN 

Voordrachten met hondt>rden mooie dia's (oude in zwart-wit en 

niPuwe in kleur) werden door onze leden A. Ryst>rhove en R. Ton dat 

gegeven te Eeklo (Jeugdhuis. Raamstraat). Adegem. Sint-Jan-in-Eremo 

(Bentille). Eeklo (Bejaardentehuis). Kaprijke. Eeklo (Heemkundig Ge

nootschap. ]\ Iiddt>nstandshuis), enz. 

Daarenboven trad Insp. Ryserhove als spreker op. met een historisch 

of familiekundig onderwerp. te Bmgge (V.V.F.). Zedelgem (Fabrieken 

Clayson). Oostende (V.V.F.). 1\leigem (llet>mkring «Het Land van 

Nevele>). i'-laldegem-Kleit (Davidsfonds). Gent (V1.V.F.), Gt>raards

bergt>n (V.V.F.). enz. 

Aldus geraken heemkunde. lokale geschiedenis en fnmihekunde onder 

een ruimer publiek verspreid en groeit de belangstelling. ook hij enkele 

jongeren, wat zeker niet te versmaden is I 

L.S. 

TE:"JTOONSTELLING EEK! DSE SC I lil .DERS 

In het kader van de 2e Culturele Veertiendaagse 1970 werd met de 

medewerking van het Heemkundig Genootschap van het Meeljesland en 

de Academie voor Schone Kunsten van Eeklo. onder de auspiciën van 

de Cultuurraad van de stad Eeklo. een tentoonstelling ingericht gewijd 

aan werken van overleden Eeklose Schilclers. 

Van 8 februari tot en met 1 maart 1970 wart!n de grote raadszaal en 

de schepenzaal van het Eeklose Staclhuis omgevormd in een tentoonstel

lingsruimte. 

Uit de Koninklijke verzamelingen van België, cle Koninklijke ]\ lus('a 

voor Schone Kunsten van f-)!~lgië te Brussel. cle l"v1usea voor Schone Kunsten 

van Gent en Kortrijk. het ArchiPf en MusPum voor het Vlaamse Kultuur

leven van Antwe-rpen. r~n partikuliPre VPrzamc·lir1gen wr·rclen 59 W('rk('n 

getoond. 

Jozef Geirna1~rt ( 1790-185<)) : 17 WPrkcn 

Seral'ien Oe VliPghr·r ( 1800-1848) : -1 werken 

JacoJ, Godinau ( 1811·1873) : 4 w<'rkcn 

Antoon Oe PonrtN ( 1 R 12-18/11) : ) Wf'rken 

Theodoor De ller!Vf·l ( 1817- ) : ó wPrkPn 

Arthur Locufif'r ( 1871- Jl) 15) : 15 w<'rken 

Willy .Jocqué ( 1900-1 %()) : f) wr·rken. 
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Een geillustreerde catalog11s ( 7 portretten van de schilders en 52 

reproduklies van hun werken) werd uitgegeven. Daarin schreef onze ere

voorzitster Dr. Elisabelh Dhanens het voorwoord. terwijl onze leden 

A. De Vos, W. Steeghers en 0. Lippens hun medewPrking verleenden 

bij het opstellen van de biografische nota's. (Exemplaren van deze cata

logus zijn nog verkrijgbaar hij het Restuur aan de prijs van 100 fr.). 

De openingsplechtigheid werd hijgewoond door een afgeYaardigde van 

het Ministerie van Kultuur en het Schepencollege van de Star! Eeklo. 

De lentoonstelling werd door ongeveer 3000 personen bezocht. het

geen een sukses betekende voor deze cultuurmanifestatie. 

0. L. 

Ni\i\R SENTE 

Burgemeester en Schepenen van Sini-Lïureins verwelkomden op zon

dag 9 augustus 1970, in een zonnig weertje, de zeer talrijk opgekomen 

deelnemers van ons Genootschap en andere helangstellmden op het Ge

meentehuis. Een mooie brochure van 32 blz. en voorzien van 13 grote 

foto's ,_...., werk van Insp. Ryserhove en lr. Luk Stockman ,_...., werd bij de 

ingang gratis aangeboden, dank aan de bereidwilligheid van ons medelid 

de heer Van l-loestenberghe. Drukker-Uitgever te l\laldegem; 120 \'an 

deze uitgereikte brochures waren onvoldoende om iedereen te gerieven. 

wat nog nooil gebeurd is ! Na een paar korte toPspraken bood hel Gemeen

lebestuur de traditionele erewijn aan en kon de tocht door Sint-Lïnreins 

beginnen. Dilmaal werd de gemeente •:Sente:. uitgekozen omdat eerw. 

heer Onderpasloor R. Rernaert (intussen pastoor te Basst'veldE', Grave

jansdijk I) zopas hel eerste deel van zijn «Kronieken ,·an Sint-Laurt'ins~ 

had laten verschijnen. Die kronieken zijn een hewC'rking van de vt>l0 

geschiC'dkundige aantekeningen van wijlen Pasloor De Swaef ('I' 1898). 

door E. H Bernaerl van onder het stof van de pnstorijzoldC'r gehanld. 

Na de gezellige ontvangst op het gemeenlehuis Lrok hel ganse gezel

schap naar de hallekerk van Sint-Laureins. rlie omslreeb 1555 t'en nieuw 

koor met kooromgang en drie slraalkapellm kreeg, zonls hlt>t>k uil de stem 

met het jaarlal 1555 in de builenmuur en uil rle herdenkingsslel'n in dt' 

binnenmuur van de kerk. In de kerk !rok voorn! het mooie koorgestoeltC'. 

vervaardigd in 1654 door Ryckaert Brouckman. de anndacht \'an tiP lw

zoekers. Sommige delen van het hoognllnnr. dnl l't't'ds wil' \Trnnt!t'rinl-!t'n 

onderging, bevall:en ook nog Pl<'nwnl('n diP \'nn Brnuckmnn zijn. 
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Tijdens het bezoek aan int-Laurein trad E. 11. Rob. Bernac rl op als gids in de kerk 

en in het Godshui . I--lier pr ekt hij de ~roep lo van op clC' pui vóór J e hoofdingang 

\ an het hospice. 

Foto Lu k , loekman 

Een lweede merkwaardig gebouw l int-Laurein is ongetwij[ ld heL 

God h uis dal op in iliali [ n op ko. L n van mej urfrouw nloni a an 

D amme, ti jd ns de jaren 18 3- 1 49. w rd opgclr kkPn. Dil gebouw werd 

m Italiaanse Renais ance lijl onlworp n door arch il > L J. Bruy nn ·. H et 

g ·bouw h eft grole allure ·n v a be l md om m er dan 150 p r. on 11 

le kunnen h rbergen. Bij hel bezo<'k viel n ooral d · rr chlig en uitg<'-

lu·kte k ld c·r op. Ook d kapt-I i merkwaa rd ig, door h ar (n < maak)

ltaliaan. e versi ·ring. I Ie I rlit gebouw do l onecht nnn. omdat rl<· I ta l; , an l' 

vorm en in bak l en zijn uilgc•vo rel in pl aa ts van in marm C'r. N ht ans 

mQ ·lt·n wc rk noen riaL de archit ç:roo l. h(•p fl gc•zien n 11 ~Pho ll\ 
h c- ft opg..trokk r·n da t ln cln1k maakt I 

a h ·l lw7rJc•k aan rlc- lwr> voornaamste' g hou\ c•n va n J ~ m ni P 

br·g()CJ de· ·igC' niiJk · ln<'hl doorh ~>Pn , in I I Alur ins. E •n r l h IL wrrJ 

uchoud n or dr· wijk Mm·r hrwfd c• nrt hiJ de · l3ri •vC'r c·g. ll c• l i ~ niC'l <'f Ç( 

d utd r·liJk wnurom rl if' r lan l M oN. hoo frlc• w rd ~c·n ol'm rl. wanl w zilt n 
hwr Ie; miclrl r n in h c· l moc·rgo• IJic·r l Vfln /\ Hrclc nlmrf..! n nir l hij t>t>n I PÇ(in-
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of eindpunt ! Vandaar trokken we over l\1 ieldeldorp naar de Vakeweg. 

vlakbij het merkwaardig ongelukskruis van Jan Verhecke, die daar in 1743 

in de beek sukkelde. Langs die Vakeweg liep eertijds het Vakeleed dat 

werd gegraven om turf te kunnen vervoeren. De volgende halte was de 

Celiebrug over het Schipdonkkanaal. dat in cle J)f'dding van de Lieve werd 

gegraven. Die Celiebrug werd onderhouden op kosten van de Gentenaars. 

omdat ze bij het delven van de Lieve de weg naar Adegem hadden 

onderbroken. Voor de clorstigen stopten we aan de herlwrg <In het Stacl

huis van Zevekote». in (Ie Eerste Straat. Dit mini-cäfé was wel te klein 

om 100 gasten ineens plaats te geven, zodat we binnen en buiten ons 

pintje moesten drinken !. .. Langs de Eerste Straat. vroeger Ser Jansleed

straat genoemd. ligt een stukje Eeklose watergang. die ontstoncl tijdens cle 

periode van het turfdelven te Sint-Laureins. 

Vandaar trok de autokarn vaan door prach ti ge kanadadreven naar 

Sint-.lan-in-Eremo. waar even halt werd gehouden aan de rustige Bentillc. 

kreek. Als slot van onze tocht deden we de wmmegang> roncl het stem

mige kerkje van Sint-Jan. dat zich heseheiden op de achtergrond houclt. 

achter de lindebomen. 

Niet ver van daar werd in het restaurant de Krekcnpoort> een stevige 

maaltijd aan de hongerige verkenners van het moerdorp Sente voorgezet. 

De tocht door Sint-Laureins is qua opkomst en lwlangstelling een df'T 
hoogtepunten in de reeks bezoeken aan l\1eetje~lamlse dorpPn geweest. 

Ook het mooie weer en het landelijk en rustig kantkiPT van de omgeving 

droegen in hoge mnte hij tol het volledig welslagen van ons bezoek aan 

SEN TE. 
Luk STOCKJ'. fAN 

Kunstschallen inventarisf"ren ____..., In de Nu:·uwe Gids van 14 januari 

1970 verscheen <een praatje> met onze ere-voorzitster Dr. E. Dhanens. 

naar aanleiding van het verschijnen van de inventaris van het kunstpatri

monium van het kanton Sint-Maria-I loorPheke. Dil boek is reeds het 

zevPncle nummer in die reeks! Door dit lijdrovend en vaak ondankhaar 

werk levert juffrouw Dhanens een hPiangrijke hijclrage lol het behoud van 

ons kunstpatrimonium. \\! anneer men de \\'aardPvolle voorwl'rpen <>n ge

bouwen kent, is het gemakkelijker om voor hun behoud Ie ijveren. Ook 

voor de lokale geschiedvorser is het nultig een dergelijke invPntaris bij dt• 

hand te hebben. hij het opstellen vnn heemkundige en hislori~che hijclrn

gen. \Ve hopen dat onze erP-voorzilster hij het illvenlarist>rt•n lwt r.J,.pt iC's

land niet zal vergeten en dat na het kanton Kaprijke C'r nog andcn• uil om 

gewest aan cle heurl zullen konwn. 

L. S. 
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Ga mwr E('k/u u111 U lt> /olt>11 fwrl)(rkken ,........- Tijdens de jongste jaren 

zijn er enkele bijdragen verschenen over het herbakken te Eeklo. In 1964 

publiceerde Dr. ]\I. Ruelle een studie in Oost-Vlaamse Zanleu ( 39ste jg., 

1964. p. 145-156). Ook Dr. Jan Grau Is had reeds gegevens verzameld 

\·oor een studie van dil gezegde en in een artikel van Hervé Stalpaert over 

<De verjongingskuur bewerkt door molenaar. bakker. smid en stoken. in 

Oost-Vlaamse Zanten ( -t 1 ste jg .. 1966, p. 33-36) werd de oorsprong van 

die spreuk opgezocht. 0 I. Oaem heeft nu in hel Lijdschrif l «Toerisme in 

Oost-Vlaanderen> ( 18de jg., 1969, p. 88-90) de resultaten van al die 

verscheidene studies samengevat. zodat we nu degelijk ingPlichl zijn over 

de oorsprong en de betekenis van hel herbakken le Eeklo. Dil artikel is 

geïllustreerd met drie afbeeldingen van die spreuk : een schilderij. getiteld 

eDe Bakker van Eeklo>. bewaard in het rijksmuseum te Amsterdam, een 

schilderij. getiteld cLa légende d'Eecloo. verkocht in de Galérie Giroux le 

Brussel en een gravure uit het volksboek «Het 1'1asker van den \Vereld 

afgetrocken> van Pater Poirters. 

ln 1954 had Karel Heene reeds twee bijdragen geschreven over het 

herbakken in Eeklo. in zijn «I' 1eetjeslanden. zodat die spreuk opnieuw 

onder de aandacht van een breder publiek gebracht werd. Hierin werd hij 

nagevolgd door Lucien Lampaerl, die tien jaar later twee bijdragen over 

hetzelfde onderwerp in het weekblad d)e Eedoonaar» liel verschijnen. 

Voor de V.V.V. van Eeklo is hier misschien een laak weggelegd om 

dit bekend volksgezegde toeristisch te laten n~nderen voor Eeklo'? 

L. S. 

Onbekende kunst in Je kerk uan \Vatero/iel ~ De kunstminnende 

pastoor van Watervliet laat geen enkele gelegenheirl voorhijgaan om de 

kunstschatten van de kerk van W atervl iel heter hekend te maken. Daartoe 

heeft hij een reeks dia's over het kunsthezit van zijn kerk gemaakt. Ten 

voordele van de schoollms hield pastoor Stockman in clt" rnaancl februari 

1970 een voordracht ovt~r «de onhekemle kunsl in cle kerk van \Valervliet>. 

Ook door de Bnrgse giclst·nhoncl wercl hij uilgpnocligcl om zijn dia's lP ver

toncm. We hopPn clat onze kring eenmaal in de gelegenheid zal zijn 

eveneens deze plaatjes LP bekijken. 

L. S. 

1/eemknnu /.,arul Pan Neuefc• ~ ( )p zondag 8 maart 1970 werd in 

uanwezighcicl van cle IJIJrgr·rnt>••slcr van Nevel•! en van Dr . .Jozef Weyn~. 
verhondsvoorzitl .. r, een nieuwe heemkring hovt'rl rle doopvont gr·houden. 

cl i•· als naam d lc~emkrin~ Lar Hl \'Hl I Nevcle) kreeg. I lel is t•erl verhPugenJ 

vcrschijnsel dat de IJclangslclling voor he•·rnkunrk en lokale geschiulenis 
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dermale toeneemt dal er len allen kante nieuwe kringen kunnen onlstao.n. 

I locwel hun programma nog bescheiden is, staal de flinke ploeg van hoofd

nkelijk jonge mensen er borg voor dat de nieuwe heemkring geen een

dagskring zal worden. Ze kunnen bovendien op de volle steun rekenen van 

Antoon Janssens, inrichter van het Rietgaverslede-museum lt Nevele. We 

wensen de nieuwe groep ulle heil toe en veel moed c>m te volharden. 

L. S. 

I-fel wee/ambacht Eeklo-Lernbeke-Kaprijke in 1357 .......... ln <Biekorh. 

jaargang 70, nr. 11-12, p. 382-383. bespreekt Anloon Viaene het middel

nedcrlands woord «maenrie». Als voorbeeld citeert hij de <maenrie vanden 

ambachten van den draperien van Eedo. Capric ende Lembeke>. Die 

tekst is belangrijk voor de studie van de draperie in de keuren van Eeklo

Lembeke en Kaprijke, omdat hij ons leert dat de wevers van beide keuren 

in een ambacht verenigd waren. In 1357 was hel weefambacht in Eeklo 

en Kaprijke dus reeds goed georganiseerd 1 De bovengenoemde tekst. 

gepubliceerd door de Limburg-Stimm in zijn Cartulaire de Louis de !vlale. 

lome ll, p. 82. mag niet over het hoofd gezien worden door degene die 

een (zeer gewenste) studie over de Eeklose en Kaprijkse draperie zou 

willen schrijven. 

L. S. 

Ruslig noluurschoon in fwl 1\rekengebierl l'an Assenede .....-. In <I-let 

Volb van 18 augusl us 1970 word l de lof gezongen van het krekengebied 

van Assenede. dat met zijn lalrijke waterplassen en zijn weidsP opper

vlakte een aantrekkelijk gebied vormt voor de wandelaar en de visser. 

Terecht vraagt de schrijver van dit artikel zich af. of dit zo zal blijven 

wanneer dit oord zal ingericht zijn als recn'atiegebicd voor 85.000 be

zoekers I Of erger nog. wanneer het door Gent geëiste superkanaal ten 

westen van hel bestaande zeekanaal znl gt-'gravcn zijn ! Steeds nwer l'ist 

onze industriële heschaving de laa~ste rustige p]clja' op. I let wordt 

hoog tijd dat bepaalde gewesten volledig besclwrmcl en hchouden zouden 

worden als naluurgebiecl. Desnoods legen de ui te opclringt>rige industria

lisatie in, zoniel lopen we het gevaar clnl we rond 2000 in een steen

woestijn zullen moelen levm. met hit'r l'll daar nog een verlorl'll plekje 

groen l 

L. S. 
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J. J. Ro ·se el. ïS jaar, I 95- 19ï0. 

Folo J. Van Bclleghcm, tvlaiJegcm 

D Heer R o seel 75 jaar. __....- Ons lrouw med lid uil Zeeuw -Vlaan

d r n , dbr. Ro el. werd in I 970 vijfenzeventig. Jacobu Jacob Ros el 

i inderdaad gebor n op d oude bo rd rij van zijn oud rs , in d e l ab Ha

polder te Aardenburg de 16 februari 1 9 , al zoon van Jacobu M erk u 

n van Catharina Bulijn . I lij i e n kl inzoon van Ju ohu Ro el n 
van Martina PeulJon en v n .Ja ob Bulijn n Pi l m !la van ··lri 11. l-lij 

is achlerkl inzoon van .Jacobus Ro se I n J hanna alharina Mulli é en 

van Johann . Bulijn e>n om I ia Br mse. p 1 f 'b ruari 1953 huv d' 

hiJ l Aardf'nburg m •t ara alom . gc•hor •n l Tem uzen de 2 augu Lu 

1905, docht r vun Pi el ·r alomé n Maria eh I an d e ~ocde vri nd 

Ro. el, dP trouwe bf'zoPk r van ov ,r d · rijksgr n h n op al onz werk-

vr·rgadPring n c·r• uJislapp ·n . wen 'll wij van harl nog vel n gelukkig 

jaren I 

A. R. 
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0\JS 1-IEETJESLAND 

«Üns J'vleetjesland ». Tijdschrift voor Heemschut. Volkskunde en 

Geschiedenis. is in 1970 definitief de kinderschoenen ontwassen. Oe 

derde jaargang komt er flink voor met viN frisse nummers, onder een 

groen kaftje, samen 136 blz. en voorzien van 80-90 illustraties. Het 

aantal abonnementen steeg tot bijna 600. Dil jaar kwam in hoofdzaak 

de ikonografie van Bassevelde en Bellem aan de beurt. <Üud Beernem> 

en «Üud Boekhoute» zijn in voorbereiding. 

In 1971 zal elk nummer van «Üns f-.1eetjesland>. onder rode kaft. 
minstens 40 blz. tellen, nog beter verzorgd en geïllustreerd. Het tijdschrift 

staat open voor allen. medewerking van om het even wie is welkom. 

Nr. 1 van de vierde jaargang verschijnt vóór 15 maart. 

A. R. 

!JE ROEDE VAN TIELT 

In 1970 slarlle de streek van Tielt eveneens met een heemkundige 

kring. Onder het ancien régime vormde «de Roede van Tielb één van 

de vijf grote omschrijvingen binnen de kasseirij Kortrijk. met enige be

voegdheid op rechterlijk en administratief gebied. Oe nit'uwe krin~ wil 

de heemkennis bevorderen voor de stad Tielt en voor de gemeenten Pittem, 

Egem, Zwevezele. Wingene, Ruiselede. Kanegem. Aarsele, Poeke, \Von

tergem, Gottem. Oentergem. f-.'1arkegem. Oeselgcm, Sint-Baafs-Vijve. 

Wielsbeke. Oostrozebeke. f-.1eulebeke, Wakken, Vinkt en Lotenhu!le. 

Reeds in december 1970 verscheen nr 1/2 van de eerste jaargang 

van «De Roede van Tielt». Het tijdschrift komt er flink voor. met zijn 

96 blz. tekst en talrijke mooie illustraties. De lidmaatschapsbijctrage werd 

vastgesteld op 150 fr per jaar. te storten op P. R. 6132.72 Yan Ph. De 

Gryse, Kastanjelaan 1 a, 8880 Tielt (tel. 051/41838). 

A. R. 
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