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BIJ ONS EEKLONUM:LvlER 

liet Heemkundig Genootschap van het :Lvleetjesland werd gesticht 

einde november I 946 te Zomergem o.a. door wijlen Dr. E. Tieleman, 

eerste voorzilter. apotheker Pr. Ryckaert en l'1ej. Dr. E. Dhanens. Ikzelf 

werd korte tijd nadien als eerste secretaris aangesteld. 

Wij bestaan dus 25 jaar en wij kunnen dit zilveren jubileum van ons 

Genootschap. niet zomaar laten voorbijgaan. 

\\'ij brengen hier in de eerste plaats hulde aan de twee voorzitters. 

die ons zijn voorgegaan, nl. Dr. E. Tieleman en Mej. Dr. E. Dhanens. Zij 

hebben de bouwstenen aangebracht. waarop hel ganse gebouw thans 

schraagt. 

Inderdaad in de loop van deze 25 jaar heeft het Genootschap mede 

door zijn .Jaarboek <Appeltjes van het :Lvleetjesland> een benijdenswaardige 

positie verworven in de rij der heemkundige en historische tijdschriften. 

l''let de regelmaal van een klok werden onze tweemaandelijkse werk

vergaderingen gehouden en werd een jaarlijkse studie-uitstap georganiseerd 

naar een der gemeenten van het ~1eetjesland· 

Zonder overdrijven mogen wij verklaren dat door hel Genootschap, 

het :Lvleetjesland zirh bewust is geworden van zijn verleden. 

Dit 22e nummer, de inzet van ons .luhileumjaar, willen wij volledig 

wijdc·n aan de hoofdstad van h<"L :Lv1eetjesland : Eeklo. 

In de maar.d april 1972 hopen wij op een !Jroolscheepse wijze onze 

\wrkelijke meerderjarigheicl Le vieren. 

liPt is melt:en een passende gelegenhc·id om onze bijzonden• dank te 

~wluigen aan het Staclshesluur van EPklo, dat ons steeds financieel en 

materieel gesteuTICI hc·<'fL ~ en daar zijn wij van overtuigd ___, ook zal 

hijcimgen lol de· luisl<·r van ons komend juhii<'IImjaar 1971-1 C)72. 

AchiPI DE VOS. 

voorzillN. 



EEKLO: 

VAN NATl_IURLANDSC'I-IAP TOT STRATENNET 

INLEIDING 

Pas in de 12c eeuw duikt Eeklo voor de eerste maal op in de bronnen. 

De nederzetting is ooistaan op een zandrug, waarvan het oostelijk deel 

doorliep over Ert velde en Wachtebeke in de richting van Antwerpen en 

het westelijk deel in de richting Brugge. 

Langs deze later genoemde. Antwerpse I-leerweg, ontstond aanvanke

lijk in het westelijk deel van de latere Eeklose ruimte. Rave(r)schoot. 

De graaf boll\vde er een burcht, waarrond de oudste Eeklose bewonings

kern ontstond. Deze ontginningskern in het westen van Eeklo is nog duidt'

lijk merkbaar in de !' liddeleeuwse namenlaag ( 1 ). 

Na het vernietigen van de grafelijke burcht in 11'27 verplaatste de 

bevolbngskem zich meer oostwaarts langs dezelfde heerweg, meer centraal 

t.o.v. de recente ontginningen in wal later Nieuw-Eeklo zal genoemd 

worden. liet is aan deze nederzelling dat in 1240 door gravin Johanna 

stadsrechten zullen ge~chonken worden. 

I lierlangs ontwikkelde zich vrij spoedig van oost naar west. wat later 

de "grote straal> genof'md werd en ook wel het. Oosteimle(ken). 
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IV\G : Rijksarchief Gent. 

SAE ; Stadsarchief Ef'klo. 

ARA ; Algemeen RiJksnrchit•f 13russcl. 

IV\rl : Rijksarchief Brug!!"· 
i\SJ13 : Archief St-.lanshospilaal Brugl-!e. 

RG : fonds Rijke Gasthuis. 
RK · fonds HA<'nkamcr. 

AO : fonds Abdij Oost<'t>klo. 
\N : fonds priorij \V aarschooL 
P : fonds (Wnilt•ntf'n St-Picll'rs, Gl'nl. 
SV ; fonds St-V<'Prlc kapittPl. 



Dit was een deel van de Antwerpse heerweg, die Eeklo doorsneed 

van oost naar west d.i· vanaf de grens met Lembeke. huidige Oostveld

straat om dan voorbij de Î'larkt. langs de huidige Kon. Albertslraat, 

Rave(r )schoot te bereiken. 

De verbinding mPt BalgPrhoeke. huidige Î' lolenslraal, WftS toen nog 

secundair. Dit smal nedPrzeltingsgebied was zowel ten noorden als ten 

zuiden omsloten door een moergebied. 

De Zuidmoerstraal vormde de zuidelijke en de (Noord) moerstraat 

doorsneed het noordelijke moer~ebied. dat in de 13 .. eeuw nog in volle 

uitbating was. 

Naast Ra,·e( r) schoot is Aalschoot ---- waarin schoo~ betekent <<in 

moeras uitspringende hoek hoger land» ---' de enige geatlesleerde plaats

naam uit de 12" eeuw gelegen binnen het gebied van Eeklo. In 1140 is er 

inderdaad reeds sprake van het grafelijk bos «Aiscot», waar graaf Diederik 

van de Elzas. zich bij \'oor keur kwam ophouden ( 2 ). 

Dit grafelijk bos lag aan de rand van hel belangrijkste moergebied in 

het J"v1eetjesland. moergebied dat o.m. bijna gans de oppervlakte van het 

huidige Sint-Laureins omvatte. Dit bos is in de loop van de 13e eeuw tot 

heide gedegenereerd en daarna door de graaf verkocht en verkaveld. 

Op deze oorspronkelijke woeste gronden ontstonden aldus de oudste 

landbouwuithatingen-

Zo werd Aalschoot. het latere <Aalstgoed» en het ernaast gelegen 

Kattel art> cl oor de abdij van Oosteeklo verworven in 1242 ( 3 ). terwijl de 

Lazarie of het Rijke Gasthuis van Gent in 1241. 56 bunder aankocht, 

eveneens binnen het oorspronkelijk domein Aalschoot gelegen. 

Dit is het ontslaan van het Groot Goed, dat in zijn benaming «Busch» 

= hos, nog lPruggaal op het oorspronkelijk uilzicht van hel domein. 

In westelijk€ richting verwierf het St-.lanshospitnal te Bmggc vanaf 

1244 eveneens een hc·langrijk moer- en woPstine-gebiPd, dal trouwens in 

zijn benaming het Gewei ten Moert~ nog hel oorspronkelijk uilzicht van de 

bodem in herinnering bCPngt. 

Reeds zec~r vroeg nl. van ir, de 1 )" eeuw. wordt clit ganse gt>hiecl elP 
llonclt·rd ~undcr genaamcl, naar dP oppervlakte ( 100 hundf•r = 133 ha) 

Tc~n nnorelen hif'rVélll aansluitencl mc>t cle grens Kaprijke-St-LamPins 

laf.!PII er nof.! schralc·n· stroken : clc Waai f'll (I(· Vlotte, later zplfs dt-

(2) Zte hiNovN L. STOCI<MAN. lf.,t wa/dijk f)()s A1/sclwol . .'\ppt•lljc~ vnn het 

Mrrt)rslnrul, nr I r1, blz. I '17-208. 

()) /:i,. ht..ro\ ,.r L STOCKf\1AN. I ft· I At~lsll}oetl Ir .r:,.kfo. Appeltje.; vnn lll'l f'.lcctjes
lantl. nr 17, hlz. 5-27. 
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\Voestijnakker genaamd. I lier ook lag het St-Vincentstraatjc, een oude 

processieweg op de grens der parochie. 

Nog in de 17" eeuw lagen ten oosten van de St-.lansdreef, ingesloten 

door de lloogstraat, de Velden. waarvan de betekenis steeds ~eruggaat op 

<woeste grond» en westelijk daarhij aansluitend d .. I lcikens. 

Helemaal ten noorden op de grens met Sint-Laureins treffen wij de Zie

delingen aan. een zeer oude benaming, temggaand tot de eerste helft der 14" 

eeuw en die wijst op bedijking (zijdelinge: c:langs de zijde var: een 

watering of polder liggende dijb ('') en Marooiendam me. 

Ttn westen van de ~t-.Jansdreef. in het gebied vervat lussen Rave( r)

schoot en de Boterhoek is de naamgeving reeds beheerst door het ~teeds 

meer aan belang winnende Balgerhoeke. dat Rave ( r) schoot van langs om 

meer zal weten te verdringen. 

Bezuiden de Moerstraat ligt het reeds in de 13" eeuw hekende toponiem 

de 1-Iillet. later geëvolueerd tol de J-lilten en duidelijk afgebakend in Korte 

en Lange I ldten. zuidelijk afgPslott-n van de Balgerho~kse meersen door 

het Hillet-1-liltstraatje. 

BPzuiden de Eeklose \Vatergang liep hel Hor.dswegelkt. voor het 

eersl vermeld in 1532, sinds 1627 het Vrouwenstraatje genoemd. 

i'-1et de Sprietakker belanden wij reeds in Eeklo-Binnen. terwijl de 

oude Blaksiraal reeds wrmelfl wordt in 1468-

Nog verder len westen vinden wij het grensgehucht de Boterhoek 

( 1511 : jnden l)(leter!Jouc) en de erhijhorende BotNhoekse meersen. 

Ten zuiden hiervan lag het ]\ leekenstraal je en de l'Ieeakker. 

Dt· woonkt·rn Balgerhockc sluit met de Galgenakker dit westelijk 

deel af. 

\'an oost naar west \\'Prei flit noorctelijk deel doorsneden door de 

Eeklose \ \'atergang. die zich vanaf Î' larooiendam me pal noord naar Sint

Laureins richt. 

* * "' 
Pwzuidt-n fle oudt- \'romhaulslraal lal! het zandachtig<' OostYPicl 

(n'lfl = woeste grorHI. 1<'11 oosten van dl' stmlsb·rn). 

Op de spl itsinl.( \'élll de Ani\Vt'rpse ht>erweg en de oorspronkelijke' 

Oostveldstraal lwvond zich ,)p I ,nzarie. lwt \'t>rplicht lot'vluchtsoord in dt' 

( ·1) M. GYSSELING. Jlijdroge lol Eeklo 's [11;./dd .. ,•rll!'.<f' lopon~·mic•. lil' I K.oninHiik 

Atheneum Ie EPk/o t>iPrl zijn lu'cl'de /uslrum. 

P. I{OGGIIÊ. Eeklo. Vnn sile.\'dmrwr lol kcurbrocder. 1<1. 
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:"- liddeleeuwen. butten de bewoonde kern. toegewezen aan de besmette 

zieken en onmiddellijk ten westen rlaarYan aansluitend bij de stuclskent, hPt 

Hospitaal. \'OOr doorgaande zieken en reizigers. 

Bezuiden de Antwerpse heerweg. helemaal in het zuidoosten van het 

grondgebied lag de Schaperij. met dwars over de grens met \Vaarschoot. 

het \'rouwenveld. 

\\' estwaarts belanden wij nu in het moergebied ten zuiden van de 

ZuidmoerstraaL l-Iet Lokermeer>slraatje en de nieuwe dam sluiten hier een 

meersgebied af. waarlangs de ht>dendaagse verbinding met Genl stilaan 

vorm zal krijgen. 

Het oostelijk deel van deze moer heet de Pokmoer, en gaat westelijk 

langs de Ganzepoel en het Ganzepoelstraatje over in de grote moer van 

Eeklo. later <het Leem. Dit moergebied was nog tot in de 16c eeuw zeer 

woest en ontoegankelijk. Er werd zelfs regelmatig jacht gemaakt op allerlei 

ongedierte en dit tot diep in de 16" eeuw. l\ 1en noemde deze moer dan 

ook <de Eeklose :'-loer> of <de \\'ilde l\loer»· 

\Vest- en noorrtwaarls van hel Eekla's Leiken lag de ~v1oeie. later 

Korte en Lange :"- loeie. ln de Lange Moeiakker ontstonden de Zeventien 

Bilken. 

Westwaarts \'an de Lange ivfoeistraal en het 16" eeuwse I\ 1ande

weegske lagen onmiddellijk hezuidPn Rave( r )school. de Broeken, iets meer 

zuidelijk de Bellebossen, aansluitend hij de woonkern Nieuwendorp. waarbij 

de hypo! hese kan gesteld. dat de verstrooide bewoner~ van hei nabije 

Ra,·e( r )school. niet alleen naar Nieuw-Eeklo. maar ook naar Nieuw-dorpe 

trokken. 

* * * 

De samenvloeiing van Lieve Pn Lt~iken hl'el te Verheylengat. later 

vervormd lol FrauwelPn gat. in de 17' eeuw verdrongen door het Wambuis. 

\Vestelijk van de Lieve lag nog ongeveer 20 ha Eekla's ~ehied voort

duwnel omlerhevig aan grensslruhhelingen mei Adegem ( amhachl I\ lal

degem). I lier lag het helanJ:(rijke I loonv<~lrl. r<'Pds gcall<·sl!'erd in de 13° 

eeuw, een woest gehit·d aansluilenrl hij hel moergebied lf'n oosler. van 

de Lieve. 

Hlijfl 1111 nog ovt·r. Je eiJ:(enlijkc slt·dPliJke kern : Eeklo-Hinm~n. De 

maw~araal ervan hestaal uil rJ,. :'-lark!. norspronkdijk het plein voor dP 
kerk ('f) de· t grol.e slrnal-. lol aan hel I lospil ,d. I )p !'lar kt zei r WilS in 

versrh d],., Hl c· J:(l'cl N·ltr·n orHIPrVPrd Pc· 1 c I. 
In cl,. :"1;rlrlr·leeuwsl' perimie onciPrsrhciclen wij: de Beestenmarkt 

( I ·1B"i). c·t•n enkc·ll' ma;. I ook Vet·rnnrkt g<·nnarnd : in elP 16~ !'!'IIW is N 

rl'f'rl~ ec11 cliffc·n·nlialil': <lt· \'arkc•rmnnrkt (1521J). 



Daarlegenover op de westzijde (Spriet) de Zuivelmarkt ( 1451), een 

paar maal ook «beutermarct» genaam(l. 

Aan de zuidzijde V'ln de Markt. naast het Collegestraatje, lag de 

Korenmarkt ( 1484). vanaf de 17' eeuw meestal Graanmarkt genaamd. 

rvJiddeleeuwse benamingen waren eveneens · de Lakenmarkt ( 14 33). 

aan de zuidzijde van het kerkhof. dus vlak bij het schepenhuis, verder 

nog de Schoenmarkt ( 1466). 

Latere benamingen zijn de Brood- en Gistmarkt ( 1556). de Poelje- en 

Duivenmarkt ( 1634). de Fruitmarkt ( 1564). de Vlasmarkt ( 1530). later 

de Garen- en \Verkmarkt (werk = af val bij de lijnwaadbereiding} ( 1775} 

tegenover het kerkhof. toen nog rond de kerk. de Kuipmarkt ( 1617). de 

Pottemarkt (1669). de Vismarkt (1557) en de \Vidauwmarkt (1630) 

( widauw = wissen, wijmen). dus de markt waarop men wijmen en met 

wijmen gevlochten voorwerpen verkocht. Lag eveneens teg<>nover het 

Colleges traatje. 

Daarenboven kwam ook sinds 141 I de nlgemene bpnaming }.larkt 

voor. in 1622 zelfs Grote Markt en een enkele maal ook de Plaats. 

Dit pleit opniPuw voor de belangrijkheid van Eeklo al: handelscentmm. 

* * * 
Wij dienen verder nog iets le zeggen over de stralen, die zowel in 

•)ostelijke als westelijke richting. het verlengstuk vormden van de <grote 

straal». Wij weten reeds dat de as gevormd werd door de Antwerpse 

heerweg. I let eerste deel van de Oostveldstraal is inderdaad de verlenging 

van de «grote straat». terwijl de eigenlijke Oostveldstraat maar begon aan 

de splitsing nahij het «Lazariehuisje». 

\Vat de huidige Gentse steenweg betreft. die is lange ti]d secundair 

geweest. 

Vooreerst moel men het huidig station en de daardoor aangepa~tP 
accomodatie van de Gentweg wegdenken. Tevoren passeerelP alle Vl'rkef:'r 

naar Gent nog door de I lospitaalstraal. 

I )l~Ze weg liep verdt>r oostwaarts door een mof'rassig gebif'd. waar 

men in de 16c eeuw een nieuwe dam moest leggen om de weg enigszim 

lwgaanhanr Ie maken ( 5 ). 

Or het westelijk deel splitste de <grote strnle» zich aan de Spriet 

(oudste vNmelding, 1530 : <leecloo up d<>n spriet» ( 6
) in de t'igenlijke 

Antwerrse heerweg. richting RnvP( r) school. Eigenaardig gPnoPg duurdP 

(5) <up J<'n Lnn~lwn dum commcndc ml'llPn oo~tlwndt' up d" ni<'HWdntmlrnPll', ll.oOml'n 

vnn Eecloo nncr Ghcndt gncl>, 1628, S/\E-822. fo 38r0
• 

(6) SAE-1009, fo 34r". 
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het wij lang eer deze straal een specifieke benaming kreeg· Een enkele 

maal wordt zij Zuidstraal genoemd : <de luudstrnle die loopt Ie Ravescoat 

u•aerl> ( 1 ). \' anaf 1532 wordt zij dikwijls de Brugse Straat genoemd. 

Oudere bt>namingen zijn · d., straat lopende naar Rave:school. de Ravf'r· 

schootstraat, de Rave!"chootse weg ( 1318). 

* * * 
De huidige :"- lolenstraat was nog tot in de 19e eeuw van ondergeschikt 

belang en trouwens behalve de molens, zeer dunnetjes bewoond. 

Zoals vele oude straten werd zij naar de windrichting genaamd de 

\\'eststraat, soms met de erbijhorende verklaring : <zoomen gaet nner 

Balnlwrhoucke> ( 8 ). 

Eigenaardig genoeg \vorden voor de l'vlolenstraat de beide benamingen 

door mekaar gebruikt : \Vest- en ZuidstraaL 7.o spreekt men ;n 1638 van 

ede weslstrae/e o/te suytstraete» ( 9 ) en in 1632 van dè «slraete die van 

Eecloo naer Balgheroecke loopt diemell heet rle suutstrate;; ( 10
). De 

benaming Zuidstraat komt meer van Balgerhoeke uit waar men inderdaad 

ook sprak van de Zuid-Balgerhoekeslraal t.o.v. de ;\loord-Balgerhoekestraat. 

"f\ leestal gebruikte men echter de benaming WeststraaL 

Slechts in 166ï spreekt men voor de al IPreerste maal van de ?violen

straat : «de meulestraete faopeilde uancle moert Haer ba/gherhouck.e> ( 11
) 

en in 1684 van de <groole meulestraele> om ze te onderscheiden van de 

menigvuldige andere molenstraatjes o-a. in de Bus, verder te Aalschoot, 

grens met Kaprijke en de verbindingstraat tussen huidige I'vfolenstraat en 

Kon. Al hertstraat (thans Désiré Goethalsstraat). 

Beide benamingen West- en l'v1olenslraat overlappen natmulijk 

mekaar, maar vanaf omstreeks 1700 krijgt laatstw~noerncle henammg defi

nitief de hownhand. 

Op de noordzijelP hiervan was de slaelskern heqrPm.d door de Zand

vleuge. eveneens een middPieeuwse henarning. waarvan de hetekenis over

duidelijk wijs! op de> schrale. zanclachligc hoclem. 

Daar paardc·nvlees door onze voorouders vroeger nooit gegeten noch 

vr·rwc~rkl werd. werden clc· paarclekrenw·n vlak huilPn elP hPwoonrlP kf'rn 

lwl!rilvr•r• op een ((pilarciPnkerkhnf:•. I )il lag te Eeklo achter cle Boelnrc en 

(7) ARARK 343'35. f" Gr". 

(H) SAE-IOO'J, f" 79r". 

('J) SAE-~8~. f" l':i2v". 
( 1 (J) SAE- I 0 I I, f" 12r". 

(liJ SAE-IoH. fo 21':ir0
• 
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l\1olenstraal. I lel wordt in 1570 voor het eerst vermeld (1 2
). Het zand

straatje dat 11aar hel paardenkerkhof liep werd in de 17' eeuw Paarden

kerkhofstraatje genoemd. 

Vanouds was de Boelare een belangrijke lokale verkeersader. Jie langs 

Vrombaut- of Peperstraat. verbinding gaf met LemiJeke en Kaprijke. 

Üp het einde van de Boelare hij de splitsing van de drie zeer oude 

stralen Zandvleuge-, Vromhaut- en Peperstraal, lag het l'liddeleeuwse 

Buys-Beuwens-Beyenshoeke. Later sinds de vestiging van de herberg 

~Blommekens» aldaar. vond deze nieuwe henaming ingang en verdrong 

vanaf 1636 geleidelijk aan het middeleeuwse Bt>yenshoeke. 

Oe voetweg naar Blommekens. eigenlijk een molenwcg. komt vanaf 

1671 voor als Rabautsweg. 

De kerk was vanouds verhonden met de Vromhautstraat door de 

K erkstraat· 

Bij die samenloop van straten ontstond in de 17' eeuw <met eenen 

dryhoeck Int uergaederen uan de Kerckstraele ende Vrombautstraele> de 

herberg de Roos». waarnaar het tweede deel van de Kerkstraat van toen 

af genaamd werd. 

Oe verbindingsstraatjes tussen Boelare. Kerk- en Stationsstraat thans : 

Zilver-. Teirlinck-. Prinsenhof-, Lijnendraaiers, Raam- en Garenstraat \'Or

men wegens het inkonsekwent benoemen van vroeger. wat hetn·ft de histo

riek der naamgeving, een onontwarhare puzzle. 

Laten wij om orde op elP zaken te stellen. chronologisch dE' benamin

gen, die voor een geheel of een geclePlte aan hO\·engenoemde ze;; straten 

gegeven wt>rclen, onderzoeken. 

De oudstE' benaming is ongelwijfPiel cle 1\rommtwaalstraat. 7ij komt 

reeels voor in 1442 en slétat hoofdzakelijk op de Raamstraal. pas in 187-1 

officieel aldus genaarncl. maar toch sporadisch voorkompnd vanaf l·N7. 

l\1aar in de 18" eeuw sloeg de benaming Krommewaalstraat eveneens 

op de Prinsenhof-, TPirl i nek t•n Zilverstraat en zei fs op dt> Garenstraat. 

vandaar de verwarring. 

Naast KrommewaaL en l~namstrant.. treffen wij l'oornnmelijk voor de 

Zilver- maar ook voor de Prinst·nhofstraat. rlr hrnaming ~ loo~thanwr
straatje aan. 

In 1517 woonde op de hoek van de BoPlarP rn hel l':ilvt'rstrantje. dr 
familiP l\1oorlhnmer ( 13

). 

(12) SAE-1o1o. f" 174r0 • 

( 13) ARA-RK 3443. ro 14v0
• 
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\' an 1530 tot omstreeks 1550 not'IIÜ meu dit straatje, Piel er l\loorl

hamt•rstraatje ( '·'). In 1556 wordt het beschreven als «si roetken daermen 

!'anden kerck!wt·e nat'/ naerden lwelaere g/1enaempl gheraert tnoorthamers 

slraetken> ( 15
). 

In 1587 wordt het zplfs een enkelP maal ook genaamd «/an Moerl

lwmt>Jrsstraetkin> ( 16
). In de 17' eeuw wordt het gewoon ]\ loorthamers

straatje genaamd. 

De familie l\ loorthamer verdween mel de troebelen uit Eeklo, zodat 

nwn in de !Se eeuw geen herinnering meer had aan deze familienaam eu 

de naam ven·ormd \\'Nd tot Noordhamer, om daarna voorgoed te ver

dwijnen· 

De benaming T eirlïnckstraatje komt sporadisch voor vanaf 1556, maar 

blijkt zich slechts vanaf de 1 qe eeuw door te zetten. 

De naam Prinsenhofstraal is niet ouder geattesteerd dan 1743. 

Garenstraat komt maar éénmaal voor in 1555. Daar die vermelding 

geïsoleerd staat is zij te venvaarlozen. In feite is de gangbare henaming 

vanaf 1547 : Galincstraatje, naar de persoonsnaam Galinc e7
). Wij 

dienen ons wel te hoeden voor een interpretalie Garen- in verband met de 

traditionele lakennijverheid. 

De oudste benaming van de Lijnendraaiersstraat is het Zandstraatje, 

dat reeds vanaf 1533 geattesteerd wordt. In 170 I komt voor het eerst de 

benaming < LindraeijPrsstraetken> voor. 

Het Zilverstraatje vonden wij in zijn huidige vorm slechts voor het 

eerst vermeld in 1825. 

\Vat tenslotte het ]\ liddeleeuwse Zakstraatje betreft. dit wordt door 

sommige auteurs geïdentificeerd met het huidige Garenstraatje. Dit over

tuigt ons niet helemaal. In 1560 immers wordt het gesitueerd in de Oost

veldstraat ( 17
) en in 1631 nabij het hospitaal ( 18

). ten noorden van de 

Antwerpse heerweg· ldenlificati·~ met de Kottemstraal. voo" hel eerst ver

meld in 1620. t1~n zuiden va11 dl' Antwerpse heerweg, lijkt dus uitgesloten. 

terwijl wij in die buurt aan de overt.ijde geen enkele straat vinden. die aan 

de gestelde situatie beantwoordt. In PI~< geval dielil zij veel oostelijker 

gezocht dan de GarenstraaL 

(14) SAE-1o09. f" 34r". 

(15) SAE-1606, fo 28v". 

(16) SAE-1010 .f" 422r". 
(17) SAE-1009, f• 437r". 

( 18) SAE-822. f" 95r" 
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De eigenlijke hislorische stadskern van Eeklo bevindt zich l!:'n zuiden 

van de grote straal lol aan de Zuidmoerstraat. 

lloewel de oudste vermeldingen sleehls terug~aan lot de 14" eeuw, 

mogen wij loch veranderslellen dat hel wegenpalroon van de binnenstad 

van in de 13" eeuw als dusdanig gestructureerd was. 

Van west naar oost onderscheiden wij er het Victor Ketelhoeter

slraalje ( 1464), vanaf 1517 voor het eersl Jan Cochuutstraetkin ( 19
). een 

paar jaar later gewoon hel «:Cochuuls slraetkim gennamd. hierin begrepen 

de huidige Zandstraal over de Cocquytsbrug. 

Oostelijk hiervan bevond zich hel Schoolstraetje ( 1408). dat in 1517 

door de vestiging van de grafelijke hondekoten (2°) voor het eerst Honde

kotstraatje wordt genoemd. Een paar malen voor het einde der 17" en het 

begin der 18e eeuw, werd het eveneens naar de erbijhorende herberg 

de Drie Koningen» hel Driekoningstraatje genoemd. 

Pas in 1874 wordt de benaming Collegestraat officieel ingevoerd. 

Reeds in 1335 was er een verbinding lussen de Cocquyt- en de Col

legestraaL Zij werd kort voordien aangelegd door de bnderen van Jan 

Vlamine ( 21
) en sindsdien Vlamingstraat genoemd. 

Het Sterreslraatje werd genaamd naar de middeleeuwse herberg <de 

Sterre». die zich op de hoek van dit straal je bevond, maar heette aan

vankelijk Korte Vlamingstraat 

Ten oosten van hel middeleeuwse Schoolstraatje bevond zich het 

Stoofstraatje ( 1398). inrichling voor warme baden. die in elke middel

eeuwse stad voorkwam. 

Sinds de vestiging van een kloosler der Grauwzusters in de Zuid

moerstraal in het midden der 15" eeuw. werd dit straatje vanRf 1515 het 

Zustersstraatje genoemd· I let verlengstuk hiervan tol op hel Leiken, noemde 

men vanaf 1529 hel Walle- of 1\.loosterstraalje. 

\Vanneer in de loop van de 17' eeuw op de hoek van deze straat 

langs de marktzijde, de herberg de Kroon ontstond, noemde men het 

Zuslerslraalje een tijdlang ook hel Kroonstraal je ( 22
). 

( 19) ARA-RK 34443, fo 12r0
• 

(20) cltem Ghecraert Moorlham!'re thcmmcrmnn vnn ghemaect ende ~helevert thcbbl'ne 

zekere tafelen ande hondecoolPn vnn dcscn stede omme de honden daerup te 

Ligghene ende nndre R<'paracien Lij hem glwdncn andc voors. hondecootcn bij 

voorwncrde jeghens hem danof ghcmncct de somme vnn IX E XII s.> 

ARA-RK 34431. f" or" (Rel. 1500-1501). 

(2 i) <vnn der nieuwer strnlc ocstwnert die !ons Vlamines kinder ghelcit hebben>. RAG

RG o. 1335. 

(22) <van audcn tijde ghcnoempt tsustcr dncmaert tCroonestrndi<'ll>, 16it, SAE-1016. 
fo i5r0

• 
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De benaming Patersslraalje, sinds de vestiging van de Paters Recol

letteit in de gebouwen van de verdreven kloosterzusters. duikt voor het 

eerst op in 1 666. 

Een lijdlang zal ook de parallelbenaming Recollellensiraat gebruikt 

worden, die het in de 19c eeuw definitief zal moelen afl~ggen voor 

Patersst raat. 

Oostelijk daarvan lag de middeleeuwse Potterstraat. die zeer lang zal 

standhouden en ondanks het aanleggen van een nieuwe kaai langs het 

Leiken slechts moeizaam verdrongen wordt door de benaming Kaaistraat, 

voor het eerst wm1eld in 1680. Potte ( r) straat komt nog voor tot in het 

midden der 18" eeuw. 

Oostelijk hiervan lag de Visstraat. net zoals de Potterstraal afgeleid 

,·an een persoonsnaam. 

* * * 
In het oude Eeklo moeten wij de Antwerpse Heerweg, rir:hting Oost

veld als as nemen. Dan onderscheiden wij verder in oostelijke richting op 

de zuidzijde van de heem: eg de !los pitaalstraat ( 1456) en de Kottemstraat 

( 1620 : Cotthems straetken), eveneens een persoonsnaam. In 1587 woonde 

hier Simoen van Cotthem. 

Vermelden wij tenslotte nog de Lekestraal, te zien als een verlengstuk 

van de ZuidmoerstraaL 

Wat tenslotte de huidige Kriekmoerstraal betreft. slaan wij hier voor 

een interessante taalkundige verschuiving 

1394 Criekebiters straetken ( 24
). 

1442 Kriekebekers slraetkin ( 25
) 

1556 tCrieckbeerstraetkin ( H) 

1562 Criekebeke slraelken ( 27
) zelfs nog lol 1668 ( 28

), maar ook reeds 

vanaf 

1559 Crieckcmoerstraet kin ( 2 ,) 

1616 anl crieek mocslraelkin ('w). 

(23) SAE-1010. f" 422r". 

(24) RAG-RG o. 

(25) RAG-RG a. f" 109r". 121r". 
(26) SAE-1606. f•• 21rn. 

127) SAE-Ioo9. f" 303v". 

(28) SAE-1014. f" 3%r". 
( 29) SAE-1 009. fo 395r". 

(31'JI ARARK Y1516. fo Gr". 
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Blijkbaar heeft de verschuiving van Kriekbieter-beker naar Kriekmoer 

zich doorgezet naar analogie mei de Zuidmoerslraal, hoewel er m dit deel 

nooit van moergebieden sprake was. 

* * * 

Wij willen het toponymisch beeld van hel oude Eeklo afronden met 

de ingrijpendste verandering uil de 19° eeuw even onder de loep te nemen. 

Tol 1840 immers bleef hel middeleeuws stratenpatroon pradisch onge

wijzigd. 

Inderdaad. in hetzelfde jaar werd de Tiehse steenweg aangelegd, 

vertrekkend vanuil de Brugse straat, richling Leiken naar Adegem. Aan

vankelijk werd deze steenweg, gewoon <~:nieuwe weg> genoemd, vanaf 1859 

reeds Tieltsesteenweg. 

Belangrijker nog wat de wijziging in het stadsbeeld b~treft. is de 

rechttrekking van de rijks\veg Brussel-Oostende er1 de aanleg van de 

spoorweg Gent-Eeklo-Brugge mel station. 

De Antwerpse Heerweg verdween hierdoor aL as en de nieuwe 

steenweg sneed llospilaal-. Leke- en Kottemstraal af van het zuidelijk deel 

van Eeklo, waarmee het tol dan toe •een natuurlijk geheel vormde. 

De herberg «de Chocolade>, op de grens van Zuidmoer- en Leke

straal, tot 1860 het eindpunt van de stedelijke agglomeratie verdween 

door de aanleg van hel stalion en goederenopslagpla::tlscn. In 1860 werd 

eveneens de Eeklose vaart voltooid. Hiermee was het induslneel karakter 

van de stad op de voorgrond getn•den. 

iVIede door de vesliging van de lextielindustrie te Eeklo, werd het nu 

tijd het hemieuwde uilzicht van de stad te bevestigen. 

In cle zestiger jaren reeds ''oelde men de noodzaak aan, straatnaam

borden aan te brengen. l\1en kwam echter tol geen resultaat- Daawm 

werd door cle gemeenteraad een commissie aangestelel tot <fret l>enamen 

en oonu•ijzen r>un de Stro/en. ge/efwn 6irrnerr den l\om en in de Poorge

borg/en der Siud Eecloo>. 

Verslaggever was de heer I )e Wachter. de latere burgemeester. 

I lel verslag begint mcl een pleidooi voor hel aanbrengen van straat

naamborden, want vele Eeklonaren kennen zeil' de naam niet van bepaalde 

zijstraten. 

l"vlen geeft vervolgens een overzicht en een beschrijvinl! van de stralen 

en stelt volgende Wijzigingen voor, wanrm'('r in de volgende f:!l'11ll'Plllcraad 

van 1 1 juli 1874 gestemd werd 
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I ) 1\rom;newaalstraat Yeranderen in R.aamstraal. 

\\' ordt nwt algemene stemmen aanvaard . 

.2) Linnendraaierstraal veranderen in Lijnendraaierstr,mt of wel in School

straat. 

Stemming : 5 Yoor LijnendraaierstraaL 

3 yoor SchoolstraaL 

3) Oosteindeken wranderen in StatiestraaL 

\:V ordt met algemene stemmen aanYaard. 

-l) Paterstraat ofwel behouden ofwel veranderen in 

a) R.ecollettenstraat 

b) Kloosterstraat 

c) 0. L. \' rouwstraat· 

\'oor behoud : 5 stemmen. 

Tegen behoud : 3 stemmen. 

5) f'.larkt behouden ofwel schrijven «Grote Markt». 

\'oor f'.larkt : 1 stem. 

Grote ~ larkt : 7 stemmen. 

6) Al dan niet een naam geven aan het straatje uitkomende op de l\1arkt 

tussen de huizen van ivlew. We Adolf Bastien en l\lr. Trioen. 

\'oor henamen : 2 stemmen. 

Tegen benamen : 5 stemmen. 

7) Hondekotstraat behouden ohvel vervangen door Collcgiestraat of 

Gravestraat· 

Collegiestraat : 7 stemmen. 

Gravestraat : 1 stem. 

8) Spriet behouden of vervangen door Botermarkt. 

Botermarkt : 2 stemmen. 

Spriet : 6 stemmen. 

9) Sterrestraatje vervangen door ~terrestraal. 

f'.1et algemene stemmPn aanvaard. 

10) De Koninklijke Steenweg leidende naar Brugge en Oostende henamen 

of niet. 

Neen : 6 stemmen . 

.la : 2 stemmen. 

11) Hermrm·n clc~ eigcwlorn van i\1. Cillt•IJct~rt-Pyffcroen palende aan de 

Molenstraal en clrif• rijen huizen uillllakeJH!e die in VPrschiliPrHie 

richtingen lorwn· 

Mc·l algc·mt~enhdcl van ~temmen : Cillc~heertshcluik. 

12) Paardt~nkcrkhofstraal Vt•mnclcn·n ir1 PrwrdPnslrant of llofslrual. 

2 

Stemming : Paarrlc·nslraal : tJ slt•mmen. 

llofslrrtal : LJ sll'nmwrl. 
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Bij staking van slemmen blijft de naam. die niemand meer wenste. 

paradoxaal genoeg, dan toch maar behouden. Pas in 1937 zal hij ver

vangen worden door de benaming Pa~loor de Nevestraal. tol aandenken 

van een geboren Eeklonaar. tijdens de Franse Revolutie verbannen. 

Dit betekende meteen de laatste grote naamwisseling m de straat

namen van Eeklo. Tussen de twee wereldoorlogen ontstaan nog enkel~ 
nieuwe benamingen. meestal voor nieuw ontworpen straten. Zij voegen 

weinig toe aan het historisch beeld van Eeklo. 

Het is pas na de tweede wereldoorlog dal grootscheepse verkavelingen 

het bestaande stratennet van Eeklo aanzienlijk zullen uitbreiden. De studie 

hiervan valt evenwel reeds buiten het bestek van deze bijdrage. 

Vermelden wij alleen nog dat in 1877 volgende afstand van straat

gronden aan particulieren plaats greep omdat men toen oordeelde dat 

bepaalde straten een onnullige breedte vertoonden : 

Antwerpse I-leerweg en Oostveld 5.29-15 ha. 

Lekestraat 

Oude Gentweg 

Hoogstraat 

Peperstraal 

Nieuwendorpe 

Blakstraat 

Galgestraat 

Tieltse steenweg (F 49lbis) 

Tolaal 

BESLUIT 

09.60 ha. 

11.90 ha. 

1.20.58 ha. 

50.16 ha. 

90.42 ha. 

1·03.88 ha. 

11.12 ha. 

06.60 ha. 

9.33.41 ha. ('~) 

Omstreeks het midden van de 13c eeuw was de stedelijke structuur 

van Eeklo vollooicl. De stadskern in strikte :zin werd gevormd door de 

Markt. oorspronkelijk het kerkplein. rnel kerk en schepenhuis en het stratPn

net vervat lussen ZuidrnoNslraat ten zuiden. Cocquytstraal ten westen 

en Patersstraat ten oosten. Later breidde Eeklo-Binnen zich uil ten wester, 

tot aan de Zandvleuge (niet inhegrPpPn) en dP Brugse straat. ten noorden 

tot het einde van de Hoeiare ( Blornmekens). de Kerkstraal (begin). de 

Krommewaalstraat en ten oosten tot aan cle Hospitaalstmat. 

(31) SAE-Gemccnleraadszitting 7 augustus 1877. 
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De Eeklose mimte ( Eeklo-Buiteu). die vooral ten noorden van de 

~tad~kt'rn zet'r uitgestrekt is, bestond bijna uitsluitend uil grafPliJke moer~ 
gronden en <woestioen>. Zij werden in de loop van de 13e eeuw aange

kocht en ontgonoen door belangrijke geestelijke slichten o.m· het St-lans

hospitaal te Bmgge. de Lazarie te Gent. de abdijen van Oosteeklo en Zoe

tendale De kaarsrechte ontginningswegen en de belangrijke en duidelijk af

gebakende akkertoponiemen wijzen op deze betrekkelijk jonge ontginningen. 

Op de 19" eeuwse verzamelkaart van Popp ZiJn nog duidelijk volc 

gende akkercomplexen gesitueerd : 

\ \' aaiakker. Noordbusakker. Zuidbusakker. t--lolenakker. Oost veldakker, 

Pokmoerakker. Kloosterakker. Lange l\1oeiakker. Ivleekensakker. Zuid-Bal

gerhoekakker. Galgenakker. Bellebosakker, Sprietakker. Pykensakker, Heine· 

akker. 

Uit oudere bronnen treffen wij nog aan : de \Voeslijnakker (Vlotte): 

de Kattelare-akker. de Oostakker (begin Oostveld), de Gasthuisakker 

( St-Jansgoed). de Kerkakker. de Kollemakker. de Rave ( r) schootakker. de 

Heidenakker. 

Het middeleeuwse stratenpatroon van Eeklo werd in de 19e eeuw 

grondig gewijzigd door de aanleg van de Tieltse steenweg, het rechttrekken 

Yan de Gentweg. de aanleg van de spoorlijn Gent-Eeklo-Brugge met station 

en de voltooiing van de Eeklose Vaart ( 1860). 

In de 20" eeuw volgde een nieuwe rechttrekking van de rijksweg 

Gent-Brugge ( Leopoldlaan. Zeelaan) in 1938. 

Vanaf omstreeks 1955 zullen de opeenvolgende verkavelingen het 

stratenaantal van Eeklo doen verdubbelen. Deze evolutie is nog aan gang. 



LIJST 

VAN DE BELANGRIJKSTE STRAAT-. GEHUCHT-. WATER- EN VELDNAMEN 

VAN EEKLO TOT OMSTREEKS 1940 (32 }. 

(met oudste en eventueel jongste vermelding)· 

t. AALSCHOOT : 

Alscot, Alescot, 1140, RAR-AE o. (Gyss. 1) - haelscoot, 1337, 

ASJB.-0 212 f" 69r". 

/Je volksetymologische vorm «Aalstgoed» komt voor het eerst 

voor in 1718, RAG-OE 37. 

2. AALSCHOOTDREEF : 

Aelst Goed Akkers, ± 1860, kaart Popp. 

Kunstmatige benaming voor de akkers omheen Aalschoot. 

3. AALSCHOOT AKKERS : 

aelschoot dreve, 1638. SAE-383 r· 348r". 

de haelschoot dreve, 1679, SAE-10 17 f• 212r". 

4. AKKERSTRAATJE : 

ant acker straetken, 1546, SAE-1009, f• 158v". 

Oudere berwming voor het PaQJ'denkerkho/straatie. thans Pastoor 

de Nevestraat. 

s. ANTWERPSE I-lEERWEG 

den anclworpenschen wech. 1534. SAE-1009, f" 70r". 

ancien groolen heerwech daermen gaet van Eecloo naer And

werpen, 1559, SAE-1009, f• 405r". 

/Jit is de oudste vermelding van de naam binnen Eeklo. Te 

Brtvelde vonden tt'ij reeds de benaming in 1•173. (<Erh-.elde>. 

blz. 8). 

Op luet Oostveld storJ(l langs deze tt'eg in 1521 reeds een weg

wijzer : 

(32) In deze lijst werd geen enkele herbNgnaam opgenoml'n. ZtJ zijn ulzonderltjk behan
deld in mijn artikel : Herbergnomen Ie Eeklo onder het Ancien Rogmw. 
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Als basis voor deze lijst diende M. GYSSELING's, Bijdrage tot Eek/o's Mtd,lPI
eeuwse Toponymie, aangevuld met de Eeklose en BruRse vindplaatsen. De perceels
namen en de namen, die buitl'n Eeklo te situeren zijn, werden htcrbtj wcggdnten. 
Wtj danken zeer oprecht onze vrienden Wtlly Hnmerlynck en Luk Stockman om 
de vele inltchttngen die zij ons bezorgden. 



noor een hout daer een handt up staet ten oostvelde wijsende 

den wech naer andwerpem. ARA-RK 34447, f" 13v". 

De=e weg doorkruiste Eeklo van oost naar west vanaf de grens 

mt'f Lembeke tot de grens met Adegem (Raverschoot). Een 

klein deeltje mn deze lL'eg heeft nog binnen Eeklo zijn oor

spronkelijke noam [Jetl'aard. 

6. .-\RtvlSTRA-\ T : 

de A(e)rmstraete, 1681, SAE-1369/3 . 

• \'iet nade-r te bepalen in de buurt van de Spriet. 

Aflicht mlksnaam uoor C ocquyl- of Sterrestraat. 

B:\1 .GERHOEKE : 

Balgerhoucke. 1240, Neelemans, l, blz. 136. 

Balgherhoec. einde 13e eeuw, AS.JB-D 1. f" 35r". 

te Balverhouke, 1350, SAG-330/ 1. f" 13r". 

Balg + uwe + hoek = plaats of hoek waa-r een zakvormige 

uwe {net o/ dam) u·as lot a/sluiting van het water. (Zie Gyss. 

6). 
Balgerhoeke lag aan de Lieve, gegraven in 1251-1261, doch te

uoren lag hier een natuurlijke waterloop. 

8. BALGERHOEKSE AKKER : 

Inden Balgherhoucschen ackere, 1571, SAE-1010, f" 186v". 

Balgerhoeck acker, 1707, SAE·387 f" 76r". 

Oorspronkelijke akker bij de nederzetting Balgerl1oeke. 

9. BALGERI-IOEKSE J'v!EERSEN : 

inde Balgheroucksche meerschen, 1572. ARA-RK 45193, f" 
58v". 

Natrwr/ijk weiland bij F3a/gerho<'ke. 

1 o. BAI.GERI JOEKSTR, \AT 

de Grote Balgherouc strale, 1439, R/\G-RG o. 

de Balgroucstrate, 1451. RAG-l~G 19. ["Sr. 

de balgherhoucslrnle. 1478. AS.lB-B 21 f" Sr". 

I l()()fdstmal Ie Halgerhol'ke. (Gyss. 7). 

1 1. BAN !JAM : 

rlc'n Banflam. 1442. RAG-l~G A, f" 21r". 

wcslwnf•rl lot flc11 hanrlam ofte gcschcet van rlcze slede en het 

Amhacht van Malflcghern. 1707. S/\E-18784, f" 6v". 

I Jrrrn ()fldl·ru•orperr Wlfl f('('lrt.drl'mtfj, rr{l)(/fwninrr pan clu rwlJied. 
Er ll'rJs ()()k !'('11 lnrfHlam Ie 1\orrijk'r•. (Gvss. 8). 
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12. BEK :' T. · · 

cfen Bek, het uiteinde der Statiestraat eenen Bek vormende. 

1874. SAE-Gem. 24.05.71. 

13. BELLEBOSSEN : 

gront van aerven dat men heet Belle busghs. 1410, RAG-RG o. 

an de bellebusch, 1540, SAE-1009, f" 404r"; 1544, RAG-RG 

137. 

Persoonsnoam van Belle (Gyss. 10). 

14. BELLEBOSSTRAAT : 

ande bellebusch strate. 1468. ASJB-B 26. f• 2r". 

jnl bellebusch straetken, 1503. ARA-RK 34432. f" 9r". 

ande hellebusch strale. 1537, SAE-1009. f" 27r". 

lietzelfde als i\'ieuwendorpslranl. 

15. BENTILSE STRAAT 

in de Bentilsche straete, 1563. ARA-RK 34487. f" 19v". 

van der moer ofte bentilsche strate, 1579, ARA-RI\ 34503, f" 
16r". 

Hetzelfde nis de ,'-/oerslrao/ die inderdaad naar Bentdie loopt. 

16. BERGELING 

entre Ie Berghelin et Ie Watreganc, 1266, kopij 1275. RAG-
.. ·_, AO o. 

jvlargrile van den Berghelin. 1288. RAG-AO o. 

ligghende in de \'lote tusscen den Berghelkine Pnde der ~loer

slraete, 134·1, RAG-RG o. 

de slrale van Herghelin. 1344. RAG-RG o. 

de sirale van den Beergheline, 1348. RAG-RG o. 

len Berghelin, 1356, RAG-AO o. 

de Berghelinc slrale, 1408. RAG-RG o. 

Ie Herghelin, 14-10. AI~A-1~1\ 34380, r· 8v". 

op de Waeye ... meiten noorth. ande sirale die van herghelync 

loopt naer caperycke. 157<). l~AG-l~G 1·15. 

I )im. Pon HERG. Normnfc epolutie l'ml Rerg<'/ine lot Bt'me
linc (k). 

17. BEYENSIIOEK : 

22 

te Bueys houcke, 14-12. l~AC-l~G 8. [" 151r". 

dat ITIPJ) heel te Rt1eyclins hou kc. 1-151. RAG-RG I G. f" 16 r". 

te hayens houcke hoefck·nde metten noorlhf'nclt• duerrnen gal'! 

Inde peperst.rate. ± 1550 l~AG·I~G 17. f• 2or". 

l'liddeleeuu•s<> hf'nnminn t•oor Hlommck<>ns (Gvss. 16). 



18. BILKSTR:\.-\TJE : 

Rulcbtraetjen, 1842. SAE-1730, oud nr. 

Bi/k = oorspronkelijk omheind perceel, meestal weiland. 

19. BL-\KSTR:\AT : 

ande blaecx strate. 1408, ASJB-B 26. fo 12r·.; 1470. ASJB-B 

21' r· 84r·. 

ande blaecstrate. 1528. SAE-1009. f• 7r· 

de blaex strate. 1532. SAE-1009. f• 42r·. 

bijder blacx strate. 1534. SAE-1009. f• 68r·. 

Blak = Plak. 

20. BLEKERI.I : 

op de Bleeckerije, 1703, SAE-1374. 

Bleekerij, 1920. SAE-Bev. 12. blz. 4671. 

ln de /Be eeuu· krijgen wij de beschrijving van «een huys ghe

naemt de bleeckerije met hooghuys, schuere, coeystal, wacht

huys met twee Ioogbketeis en gelerraste looghcuype met het 

hauten peirt buyten den spoelput» en daarbij nog 4 gemeten 

meers op de Duliaerf aan de tragel van het Leiken, 1784. SAE-

851, r· 161'"·· 

Komt als plaatsnaam nog voor in 1920. 

21. BLOM!VIEKENS : 

daerment noempl le beyens houcke nu ghenaempl blommekens, 

1636. SAE-822. r· 205v~. 
Genaamd naar de herberg ttBlommekens>. oudste vermelding 

1616. 

22. Bl.OMfv!Ef<Er"Si'-lOI.Ef',; 

blommekensmeulen. 1656. SAE-1012 fo 308v•. 

Molen op dl' wijk H/ommekens. 

23. BLOTE : 

Inde bloole henclende mellen westende ande Ghcndtsche Lieve, 

1'540. SAE-W01J f" 155v·. 

cle Lloete. 1 5M. SAE- WW. f" C>'Jr·. 

clc· Bloolc. 1577. SAE-1010. r· 289r
0

• 

H/ool si (Ja/ I tier op Plok lnnd zowlPr /)(}mem ,." knr.ten ( Olllf/C'VillÇI 

Hrcwken). 

21 B( >EI.AI~EISTRAAT) 

clc· Bcwlilf·rslr;aiP. I )1[ 1J. I~AC I~(~ o. 

van clc·r1 Boc·lare. 1-120. Al~;\ l~K 1·1"ihH, f" ()v·. 
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Volgens Gyss. ( 12, 13) bosachtige morrossige streek met riet 

l>egroeid. Lag inclerdnad op de grens unn het primitief grafelijk 

l>os Aa.lschool. 

25. BOGAARDi--lOERSTRAAT : 

lot der Bogaert moe:rslrate. 1456. RAG-P o. 

Struat in de grote Eeklose moer. Veeluuldig uerrneld tot op heclen. 
(Gyss. 14). 

26. noorviWEG : 

streekende tol den hoomwech, 1707, SAE-387, f" 525r". 

Boom weg, ± 1860, Kaart Popp. 

Van ]\ larooiendambrug door de Ziedelingen nnar St.-Laureins. 

2ï. BOTERIIOEK : 

inden hueterhouc, 1511. ARA-l~K 34437, f" 23r". 

Inden boterhouc, 1544, RAG-RG 137. 

in een jeghenoote ghenaeml den bueterh ( ouc). 1554, AS.JB-G 
29. 

inden hueterhouck, 1563. SAE-1009. f" 3tor". 

inden hoterhouck. 1625. SAE-1011. f" 26r". 

Grensgehucht met Sint-Laureins. 

28. BOTERIIOEKSE J'viEERSEN : 

Inde Hoterhoexsche meersschen. 1628. SAE-1011, f" 80""· 

hotterhoecksche mettschen. 1707. SAE-387. f" 5t4r. 

Na!twrlijk weilnncf bij de Boterhoek. 

29. llOUILLIONSTRAAT 

Bouillionstranl. 1795. SAE-247. 

Volksnanm uoor de Prinsenlw/straat. ln 1773 woonde hier 

Frons Bouillon. 

so. 11ROEK(EN) : 

Inden Lrouc, 1527, SAE·IOOIJ. f" 3r. 
lndl"n hrotd. I '131), SAE-1009. [" 20t1r". 

jnde hroucken, 1612, AI<A-I<K 34512. f" - 0 .)\' . 
Broek = moeras. Oorspronkelijk in lu•t enkelmud pelmlikt. na 
cle /roelwlen steeds in fwt mrerr•or11/. 

Nog f>eslamufe nis p(antsnaam. 

31. BROEKSTRAATJE : 
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anl hrouckstmelken. 155·1. AS.IB-Lrgger, 29 f" 22\'". 

'tBrouckstraetkin. 155(), S/\E-IOOIJ. f" 3-17r". 

l:içwnlijk het sirnut je> dooriH•rn d P Hrot'kc>n. tlwns .' \kkerstroo/. 



32. BRUGSESTR:\AT : 

jn de brngsche slmte. 1532. AR.A-l~K 34456. f" 18r·. 

jnde bruggheslraete. 154-l. SAE-1009. f" 192r·. 

up de Brussch(' strate. 1550. SAE-1009. f• 277r0
• 

Latere naam mor R1we (rJ scfwotSJlroat. huidige Kon. Albertstraa/. 

/n de ;\/iddeleeuu·en maakte deze straat inderdaad deel ui/ van 

de Antwerpse lleeru'<'g, die uan Anhl'erpen naar Brurme liep. 

33. BLJRGDIEESTER Pl'SSDIIERSTRl\AT : 

Burgemeester Pussemierstraal. 1938. SAE-S 22. 12.38. 

;\'aam in 1938 gegeven aan de Vlaanderenstraa.t om de nage

dachtenis uan de Eeklose Burgemeester Pussemier ( 1921-1938) 

Ie vereeuwigen. 

34. BUS(STRA .. :\T) : 

uien Busche. 1298. 1309. RAG-RG o. 

de strate inden busch. ± 1300. RABr-Aanw. 1912. r 181v
0

• 

in den Busch. 1318. RAG-Rg o.; 1323. ASJB o.; 1337. SJB-

0 2/2. 63. 

Bus= bos. (Gyss. 17, 19). 

35. BUSAKKER : 

Jnden busch acker, 1535, SAE-1 009. f" 89r•. 

Akkeruitbating bij de Bus. later gesplitst in Noord- en Zuidbus

akker. Zie aldaar. 

36. CAETSWEG : 

ande caetswech. 1540. SAE-1009, f" 150r". 

anden Calswech. 1ó38, SAE-385 f" 500v". 

a en den Caetswegh. 1707. SAF:-387. f" 525r". 

Gn>nsstraot met Sint-LoureiTts; werd alleen uit de Eeklose bron

nen geattesteerd. 

37. CANALIESTRAATJE : 

Canalicstrae!jcn, 171)5, SAE-247; Volksnaam voor 1le Kerk

straal. 

Komt m,efuulcliu uoor in rle lijst Pan roçmefm,oc[/,erfeling Pan 7795. 

38. Cl lOCO I .Af )E : 

Chof'IJial. 1859, SAJ::- I T'>O (oud nr). 
Kassij v;an cl,~ ( )ucla· Kaai naar clt~ Chocolaê, 1873. SAE-Stads

versl. 

l:iw/rmnl urm de• fwf}(JIIIHfc• kom """ f..·klo. op /1el snijpunt pan 

rle nic•uwe rPrlllwtrokkl'n rijksu•c•ff Hrussr•l .. OosiPncle en Zuirl-
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moerstraat-Lekestmat. Later ingenomen door '>falion en spoor

wegemplacement. Genaamd naar de 19e eeuwse herlH!rg <de 

Chocolade>. 

39. C!ESKEN DE COCK(STRAATJE) 

Volksnaam (verdwijnend! uwr het T eirlinckstraatje. 

40. COCQUYTSBRUG : 

lhenden cochuuts brugghe, 1531, SAE-1009, f" 39r". 

de brugghe ghenaempt de cockuyts brugghe, 1613, ARA-RK 

34513, f" 1 Ov". 

Brug over l1et Leiken, genaamd naar het Cocquytstraat je. 

41. COCQUYTSTRAA T : 

jn jan cochuuls straetkin, 1517, ARA-RK 34443, i" 12r". 

Lhenden cochuuls straetkin, 1521, ARA-RK 34447, f" 12r". 

tcochuylslraetkin, 1543, ARA-RK 34467, f" 14r". 

lstraetkin daermen vander Leye naerde moye gaet of lcockhuut 

straetbn, 1556. SAE-1606, f" 6v". 

ande Cochuudstrate. 1563, SAE-1 010, f" 53r". 

]ongere benaming voor het \lictor 1\.etelboeterstraatje. I-let be

treft hier eveneens een persoonsnaam : lwt straatje aan of bij de 

plaats waar ]on Coclwut woonde. 

42. COLLEGESTRAAT : 

Collegiestraat. 1874, SAE-Gemeenteraadshesl. 

In JBï"J werd de naam / Jondekotstraatje officieel vemangen door 

rollegestmal, zijnde de straat lopende naar het college. 

43. DA!vl : 
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up den dam. 1541. SAE-1009. f" 172r". 

up den langhen dam, 1530. ARA-1~1\ 3-1455. fo l..Jr". 

1Eecloo up den Dam. zo men gaet naer \VaPrsschoot, 1583. 

SAE-10 1 o. f" 302r". 

[liJ den nieuwendham strale. I() I (l, ASJR-B 57 r· 6v". 

up den Langhen dam comrnende mellen oosthende up de nku\\·1'

damslraete zoomen van Et>cloo llill'r Chendt gaP!. 1628. ~AE· 
822. f" 38r". 

De Oostwatergong (HurgoraPrns/roonr. richlin[1 1\.luizen) du·ur
ste /1ier inderdawf dr oude GenlweH. uwrsluifend <Wil <Ie Eeklose 

en de Poknw<~r. een uiter.~l zompig grllied, dat nog in tl<• ltw 

eeuu· refwlmatig onde.r ll'oter ku•om. \V Prd soms ook /_nngl' /)nm 
genoemd. f'/r Slridinge. 



44. 0:\NCK:\ERTSDREEF : 

op maghern1ans dreye al~nu ghenaempt danckaerts dreve, 1648, 
SAE-1012. fo t7r". 

longere bpnoming t'oor dP Maghernwnsdree/. die zich echter niet 

gelwndhLlo{d !Jee/I. 

45. DESIRE GOETHALSSTRAAT 

Het College beslist dat de huidige Verhingstraat voortaan Desiré 

Goethalsstraat zal noemen. 1938, SAE-Sch. 22.12.38. 

Ter nagedachtenis aan de Eeklose schepen Desiré Goethals, die 

l'ooral benaan was met de geschiedenis va.n de stad. 

46. DOORNSTR.-\.:\ T : 

de Dooren strate. 1497. RAG-P o. (Gyss. 22). 

Sief duidelijk te lokalisf'lfPn : in Plk geval in de omget'ing van het 

oorspronkelijMe ten I )oorne, u'aarschijnlijk het huidige Pafers

straat je. 

f-lee/t niets te zien met de sinds 19'70 bestaande Doorns/raat. 

4:-. DRIEK0:-\1:\GSTRA'\ T JE : 

het Drij coninckstratken. 1680. SAE 1369/3. 

Drij Con nynckstraet e. 1704. SAE-1704. 

Sporadische benaming uoor het latere Collenestroalje. naast de 

herbPrg <de I )rie Koningen> gelegen en ernaar gen(iamd 

48. DUI.LAERT : 

jnden dullaerl, 154<>. ARA-RK 34470, f" l1v" 

Inden ;-.toer hij den Dullaert. 1564. SAE-1010. f" h7r". 

Oorspronkelijk !Jydroniem ? Thans s/rantnaam. 

r /r. deze IJenwninÇJ "oor d(' \ Vestersr·/,elde. 

49. DWARSWEG : 

die clweerswech. 1337. ~.lH-U 212, f" 64v". 

amkn clweerswech. 15·13. SAE·lü()fJ. f'' 145r". 

'j(J. EEKLO 

ronint Eecln, 1220. ~em. l~nii-!1-{P. fonds /\.E. Cart. 179/151. 

f" -1Hv"-·19r". 

apucl novum E"clo. 1240. ropij 1710. ~;\f~-4. 
in parrorhiil Smwli Vinn·nlii clt• l~t'ln. 12·11. S.IEI~ o. 

cle Wt·sti·:C.klo. 124·1 (vid. 12AH). 1~/\G-Br n. 
i11 parrorhiarn rlr· l·:clo. 1252. S.IB o. 

1'11 Ir• pitrrodw rit· \\'t·slc·do, 127-1. IV\G.RG o. 
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Dit zijn zowal de oudste vermeldingen van Eeklo, alle voor 

12ï5. De naam \\! esteek/a kwam tot bij het begin der 15e eeuw 

veelvuldig voor, dit ter ond(~rscheiding van hel naburige Oost

Eeklo. 

Eeklo = «eikenbon o/ allicht juister <plek met verspreide eiken>, 

(Gyss. a.w. blz. 102-103). 

5t. EEKLOSE !vlOER : 

tot den Moere, 1352, RAG-RG o. 

vanden moere die men heet den J'vloer van Eecloe, 1418, RAG

RG o. 

een sompelinghe gheleghen Inden moer. 1529. SAE-1009. f" 25r0
• 

up tgescheede van W aerschot ende Eecloo inden moer, 1572. 

ARA-RK 45194, f" 58v0
• 

Oorspronkelijke Moer ten zuiden van de woonkern Eeklo, thans 

ingenomen door «het Leen». (Gyss. ï.3). 

52. EEKLOSE WATERGANG : 

lusghen der straten ende den Waterganghe, 1282, RAG-RG o. 

Inden eekelooschen waterganc, 1409, A.S.J.B.-0 5. 

anden Eedoosschen waterganc, 1497. RAG-AO 50, r 2v0
• 

A/wa/eringssloo/ in het gebied van de Slependammewatering 

lussen Eeklo en Aardenburg (Gyss. 129). 

53. EIKELSTRAAT . 

De ontworpen straat tusschen J'vlolenstraat en Opeischingstraat 

zal genaamd worden : Eekelstraat. 1938, SAE-Sch. 18.06.38. 

Nieuw ontworpen straal, waarvcm de benaming allusie maakt op 

rfe n(l(un Eeklo. 

54. (li)EINE (Land van) : 
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iuxta wastinam domini Waltcri de Eyne militis, 1241. RAG

RG o. 

terre ipsorum ihidem dicte de Eyne, 1258, RAG-RG. 

intland van lleyne, 1319. RAG-RG o. 

tlant van lleynen, 1..J42, RAG-RG 8, ['' 91 r0
• 

Int landt van heyne.. oost ande JlC'perstrale, 1528. SAE-1009, 

f" 13r0
• 

Int Landt van heyne rnellen Zlllldthcnde un rte onderhunder

strale, 1545, SAE-1009, f" 213r". 

op lleyne hoofdenrte metten zuythcnde aende zandtvleuge

slraete, 1620. S.'\E-1010. f" 463r". 

Oorspronkelijk behorend oan /rl'/ geslarht l'0/1 Eine. /)if /opt)-. 

niem lws/cw:/ ook Ie 1\aprijke. (Gyss. 2-1}. 



55. ( I-1) EIN.-\KKER : 

den heynackere... zuyl de zantvlogheslraete. 1627, SAE-822. 
r 3-lr0

• 

Latere benaming mor het Land uon (I I) eine. 

56. ELFROTE : 

Oorsprmrkelijk 11 kleine lwisjes gelegen op de Roze. 

57. GALGE-AKKER : 

Inden galghen acker met het noorleynde aende suytstraete, 1698, 
SAE-1021. Fu 211\'0

• 

58. G.\LGEDIJK(E;\;j : 

anden G:dghdijck. 1572. ARA-RK 45194. fo 86v0
• 

bij de oude galghe ... noordt de Galghedijcken. 1589, SAE-1010. 

r 426r0
• 

binnen Eecloo daerment naempt de galghedijcken. 1616, A.RA

RK 34516, f" 3r0
• 

Dicht bij Ba/gerhoeke in de omgeuing van cle oude weg van de 
1\/arkt naar Ba/gerhoeke. 

59. GALGESTRAAT : 

vander galghestrale, 1547. SAE-1009. f" 240r0 

in Eecloo bij Raveschool oost de Galghestrate zuudt de Bmgsche 

heirwech. 1572. ARA-R.K 45194. f" 83v". 

Verbinding tussen de Blakstraal en de Raue (r) schootstraat, wa.ar 

de galg uan EPklo zich beuond. 

60. GALGESTRAAT : 

metten zuythende aende \Vaeystrate ... noort de Vlotsteale oost 

de Galgestrale, 1620, SAE-1 010, f" 460r". 

de galghestra te. 1638. SAE-)8), [" 383r". 

Grensstraatje met Kuprijke, U'<Wr zich de Koprijkse galg bevond. 

/Je galgen beuo11den zich meestal op a/gelegen plaatsen op cle 

uileinden van het rl'c/1/sgebierl. 

61. GALINC(K)STR,\ATJE : 

Int galynck straetkin. 1547. ~AE-1009. r 244r". 
up dt~n houck van I gal inrx si raelke11... an de westzijde van 

I voorn. slraetkc11 <lal galincx sle<lt· wa~. 1556. SAE-1606, f" 
57v0

• 

J>sfl. Ga/me:: owf<•rr• /JI'rwminçt Poor Gurenstro(J/, Komt nog voor 

op d(' rJ!•rzarrwlkaurt f>opp (I HNJ) o11der dP. lJenwnino Gel/inck

stmalju. 
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62. GANZEPOEL : 

Inde ganspoel. 1538, SAE-1009. f" 128r". 

Inden Ganspoele ... metten westhende an tEeclootsleyken. 1567, 

SAE-1010. f" 125r". 

Poel op de oostzijde van het Lf>iken op de grens van de Pok

moer en de Eeklose !'-'loer. 

63. GANZEPOELSTIV\ATJE : 

Inde pockmoer ... west het Gansepoelstraetken, 1628. SAE-822. 

r· 48r". 

over de gansepoel slraete neffens het Leyken. 1638, SAE-383. 

f" 42v". 

Sircwt van fwt Motje naur de Pokrnoerstraal. 

64. GARENSTRAAT 

tGaren straetkin, 1555, SAE-1009, f" 333t. 

Garenstraetjen, 1846, SAE-Biv. 

Deze oudste vermelding slaat echter geïsoleerd. \Vij moeten 

nog wa.chlen lot de 19e eeuw ek3r de naam Garenstroat, eigenlijk 

een vervorming van Galinckstraa/, voorgoed de bouenhand zal 

halen. 

65. GAST! lUISAKKER 

den Gasthuus acker, 14-12. R.AG-RG 8, f" IOOv". 

inden gasthuus ackere. 1579. l~AG-R.G 145, f" 96v". 

Akker l)ehorend uw1 /lel St-/onslwspilaal. 

/Jeze berwming werd later niet meer gebruikt. 

66. GAUI3ERG 

van der muelen gheseyt den Gauherch. 1565, ~AE-1oto. f" 93r0
• 

een olie metden ghenaempt den Gauherrh slaende ten \Vest

hende van Eecloo. 1582. SAE-1010, 375 r. 

cenen holen wint. meult·n ... ghenaempt den gauherch ligghende 

upde westsijde van dt• sant vloghc straete hij het heyken. \647, 
SAE-1 o 11. f" 3-t8r". 

67. GEBROEDERS V J\N DE \\'OESTYNEPI.EIN 
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Van de Woestyneplein. JlJ30. SAE-BPv. 5 hlz. 80 I. 

Naam Hegeven uan een gecleeftf.' !'On de Uullat•rt en de 1\(l(li, lf.'r 

herinnering aan de gel)roeders Van de \ Vocstyne in oktober 

1918 door de Duitsers rw/usil!t~l.'rcl. 



68. GEERHOEK : 

an den GheNhouc. 1-1-12. RAG-RG 8. f" 43r". 

oostwaerts tusschen den W aterganghe ende der hillit straete. 

jnden geerhouc. 1539, SAE-1 009, 142r". 

Geer = spits /oplopend stuk land (Gyss. 29). 

69. GENTSE STEEJ'\WEG : 

de Gentsche Steenweg, 187cl. SAE-Gem. 

Sinds de eerste recht/rekking uan de rijksweg Brussel-Oostende 

aldus genaamd. 

ïO. GENTWEG : 

anden ghenlwech, 1b38, SAE-383, f" -lOr". 

de Ghendtwech loopende van het hospitael naer den dam, 1709. 

SAE-386. f" 99r". 

Deel mn de Oude Gentweg naar \Voorschoot. 

ït. GEUZENKERKHOF 

inden sprietackere eerlijls ghenaempt het gheusen kerchof. .. zuyt 

de Raveschoot straete. 1637. SAE-823. f" 3v". 

Dil moet teuens de plaats zijn WQQJT' de Calvinistische tempel 

stond in de 16e eeuu:. 

ï2. GEVERS (AKKER) 

Inde ghevers. I S-17, SAE-1009, f" 2cl4v". 

in den acker ghenaempt Je ghevers, 1661. SAE-10 13, f" 162r". 

in den gevaerts acker, 1714. SAE-tü23. f" 214r". 

ï3. GILLEBEERTSBELUIK 

Gillebeertsbeluik, 1874, SAE-Gemeenleraadsbesl. 11.07.74. 

/Jeze benaming werd rrt 187·1 ingevoerd om de drie rijen huizen, 

die zrch in U vorm ten uosten ua11 de Mo/eflstruat beuonden en 

eigendom warl'rt uan f\1. Gi/lebeert-Pyfferuen Ie bertoemen. 

74. GOED TEN !viOERE : 

ck curli dt: :"-1oro. 1281. AS.IH-n·k. I. 

van cl,·n hovc• tcr1 l\1oere. 1307, AS.IH-rek. 
11pl hol 11'11 ;"vlo('rt•, 13h2, AS.JH. 
J,ij cl1·n ~~Hwclc le fllllf'fl'. 15 3'1, AS.IB-Lcgg. 28. 

,lhofsted•· 1-!hcwH·rnl l~ot·d ter mof'fc. 155·1, AS.JH Lcgg., 2Q 

f" 9v". 

Oudste fwrllltnillf} voor Iw/ lnt('rt• 5t-/nrtSfjOrcl 
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75. GRAF : 

't Graf. 1874. SAE-Gem 

I let Heilig Graf op fwt stedelijk kerkhof 

76. GROTE BALGERIIOEKSE STRAA.T : 

de Grole Balgherouc strale, 1439. RAG-RG o 

ande groote balgherhouxsche st.rate. 1555. SAE-1 009. f• 329r". 

de groole Balgherouckstrale, 1572. ARA-RK 45193. 46r. 

77. GROOT GOED : 

onse groele goet le Eekeloe, 1411. RAG-RG. 

ulen groeten goede, 1544, RAG-RG 137. 

ons goet ghenaempt hel gasthuus goel (32b. 2g.). 1585, RAG

RG 145. 

78. GROTE HONDERD BUNDER : 

Groote Honderd Bunder, ± 1860, kaart Popp. 

iletzel/de als de Zuidhonderdbunder. 

79. GROTE STRAAT : 

de here wech. ± 1300, RABr-Aanw., 1912, f" l82v". 

tusschen der groter stralen nortwaerl, 1314, ASJB-o. 

die Grote slrale, 1328, RAG-RG o. 

streekende tote der groter straten. 1337. SJB-D212 f• 65r". 

ande grote I-lerslrate, 1344, ASJB-o. 

van der groot er straten, 1351, ASJB-1) 604. 

de groole slraele alzoomen naer Antwerpen gaet, 1628. SAE-

1 011, f" 80r0
• 

In strikte zin hel deel uan de Ar~lu•erpse lwem·eg vanaan hel 

I lospilaal (/widige I lospitaolslraal) lol aan de Mat·kt. 
(Gyss. 34). 

80. GUIDO GEZELLESTRAAT 

dal de onlangs geopende weg leidende van de Zuidmoerstraat 

naar den Hurggrae\'Pnslroom wl hceten, Guido-Gezellestraat 

1935. SAE-Sch. hlz. 219. 

Nu Euerunlstroa/. Sinds (na 1940) is een niewue Guido Gezelie
simal gecn•eenl. 

81. GULDENSPORENSTRAAT 
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De Guldensporenstraal loopt van Zuidmoerslruat in haahorrn 

naar den Trekweg van de Burgnt\'C'llstroorn, I 038, SAE-Sch. 
4 juni 1938. 



8:.:!. H.\Rl;'\GSTR:\:\T JE : 

\'olksnw1m r·oor het straatje. tcaarin later (I 938) de Eikelstraat 
uangelegd u •erd. 

::'3 11.\ZEL\RE~DREEFI\E 

Inden haesc:>laeren hoeck metten hoosteynde op het haeselaeren 

dreellen, I b-l-1. SAE-10 I I' r· 303r". 

het haselaeren houck straetken, 1689, SAE-1020, f" 88r". 

S-t. 1-L-\ZEL-\REl\:1:-lOEK : 

Inden onderbundere betwest Yan shaselaren houcke, 1546, SAE-

1009, f' 21ïr". 

ten Aselaeren houcke. 1564. SAE-1010, f" 6ïr". 

ten I-lazelaerhouck inden 1-londert Bundere ... suyt den Eecloot

,;chen waterganck. 15ï2. ARA-RK 45193, f" 66r". 

inden wyck den haeselaeren hoeck, I ï20. SAE-1024, f" 14ïv". 

Azelarenhoeck, 1846, SAE-Bevolk. 

Nog bestaand, maar uitstervend toponiem in het St-] ansgoed. 

85. liEIUE.-\KKER : 

in den heyden acker ... suyt het vrauwenveldt, 1 ï24. SAE-1 025, 

f" 34v". 

86. 1:-lEIKEl\:S 

LYEykens, ± 1860. kaart Popp. 

87. HEIKENSSTRA.A T : 

Eykens straet, ± 1860, kaart Popp. 

E<8. HEILIG GRAFSTRt\i\ T : 

11. GrafstraaL 1<1 10. SAE-Bcv. 

Certuurrul naar lwt (/rcdig) Cm/ up fwt kerkfw/ Ie Eeklo. 

Zie eveneens Cm/, 11fs <I ie u dit> r<'eds vermeld in I 87·1. 

89. IIILLET : 

in llilleth. 12--l<J, I~AH-o. blauwe nummers 7202. 

lnrlr· hili~'!. 1535, SAE-lOO<J, f" JOUr". 

i11 cc11 jcl!henotc l!henaemt den illit, 1555, ASJB-Leggcr 29, 

f" ".ir". 

in dr~ll wyck ghcnaeml rif' hilt en, 1724, SAE-1 025 f" 82v". 

'N llll.l.ETSTRAAT 

3 

rlr· I lillil slralc. 1·1·12. 1~;\(; .. R(~ S, f" ·H)r". 

de llillcstratc. J'jlll, RAC-SE u. 
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an de lllit slmle. 1554. ASJB. Leg. 29. f" 3r". 

de liillidstrale, 1572. ARA-RK 45193 f" 34v·. 

de hilletstraete. 1639. SAE-1011. f• 197r·. 

91. IIOGEBOSSTRAAT 

Hooge Bosch Straet, ± 1860, kaart Popp. 

Grensstraa-t met \V aarschoot. 

92. HOGE MOERSTRAAT : 

loter Hogher moerstrale. 1451, RAG-RG 19, f" 33r". 

zuulwaert lotter hooghermoerstrale, 1579, RAG-RG 145. 

1/oogermoerslr., 1846, SAE.-Bev. 

Hooge Moer Strael, ± 1860, kaart Popp. 

I fel hoger gelegeil deel ua11 de Moerslraat, soms ook de Hoog

straal. 

93. HOGE WEG 

over den Hoghen wech, 1423, RAG-SV o. 

ten Hoghen weghe. 1467, RAG-RG o. 

94. HOOGSTRAAT : 

zuutwaert toot den hoochstraetkine, 1468. ASJB-B 26 r 1ov·. 

ande I-looghe strate, 1497, RAG-OE 50, 2r". 

tolter 1-loochstraete, 1516. RAG-SE o.: 1537. SAE-1009 r 
112r0

• 

ande hooghstrate. 1616, S.IB-B 57, f" 89r0
• 

95. IIONDEKOTSTR1\AT : 

jnt hondecot slraetkin. 1517. ARA-RI\. 344-13. r 12r". 

an thondecot>lraetkin wijlen ghenaempl tscoelstraetkin, 1556. 

SAE-1606, f" Sr". 

Genaamd 1uwr de fwndekoten aldcwr op het einde der 15e eeuw 

opgericht uoor de urnlelijke jachthonden en die gezamenlijk dren

rh•n ofl(lerfwuden Ie u·orden cloor Eeklo en 1\aprijke. 

In 18:-'4 uwe! de naam o//rciPel l'Prr'anrren door C'o/legestraat. 

96. IIONDERD BUNDER 
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in die Ondert Buunren. 1319. RAG-RG o. 

in rlie houder! huunre. 1328. RABr-Aanw.. 1912, r t82v". 

in den lloiHierl Buundere, 1·120. 1·-130. IV\G-RG o. 

den 1/onderl Bunder. 1·130. l~AC-RG o. 

den acker van den I londt'rl Buunder. 1-1-12. RAG-RG s. f• 
83r 

toteden llondert Buundf're. 1451. l~AG-1\G t9. r tv" 



Inden Onder bundert•, 15ü8. SAE-1010. [" 138r". 

Bunder = opperdaklemua/ 

(Gents) = I. 3368 ha. 

3 gemeten 900 roede11 

100 bunder komt dus overeen met 133,68 Iw. (Gvss. -12). 

9:-. I IONDERDBUi'\DERSTR:\.-\ T : 

lusschen den nord walerghanghe ende der straten van der hon

dert buunre, 1305. ASJB-o. 302. 

hoefelende in die hondert buunre strate, 1309, ASJB-o. 327. 

an die nordzide van der hondert buunre stralc, 1337, SJR 2/2 

f" 69v" 

de Hondert Buunder !>lrale, 1·-130. RAG-RG o 

de llonderbuundere strate. 1451. RAG-RG 19. f" 27v" 

de llondert Bundere strate. 1456. RAG-W o 

ande zandtdooghe ofte hondert bunderstraete, 1554. AS.m-Leg

ger 29 f" 15v" 

op de onder bunderstraete. 1637, SAE-823. f" 6r" 

Bemerk de vofkselymo/ogische ueruorming uan honderd lot onder. 

(Gyss. 43). 

98. si 10:'\DS\\'EGELKE 

te balgherhoucke... tot shondstr( aet) k (en). 1470, AS.JB-1) 21. 

an shons weghelkin. 1532. SA E-t 009. f" 46v". 

shonts weghelkin. 1535. SAE-1oo<>. f" tüür". 

an shond tsstraetken. 154.:t. SAE-1 009. f" t98r" 

shond~weghelkin. 1552. SAE-1009. f" 297r". 

an een lanl dwveken datmen heet S'honds weghelken. 1554. 

AS.IB-Legaer 29. f" 3r". 

an tshons ofte Ste .lanshuus weghelken. 1379. RAG-i\G 145. 

f" 120r". 

Oudere be11aming uoor de Vrouwslrual. 

'J9. I 10(0)F:--1A:'\STRAAT.IE : 

zuul hoost van de keerke an de oostzijde thoofman ( s) st ra et ken 

met den noord hcnd1- anrlc groolc sirale anrle caulsijde van 

ePcloo, lüló. AS.IB-H 57. f" 19v". 12r". 

FamilicrliJam. C'fr. 1\1 . .lan van !len Rccrghc. causa uxoris !loof

man. (Jólh. /\SII~-1~ 57 f" 37v".). 

lûO. I IOCJNVELIJ 

usque llonv.-lrl~'. 12·1U. Ncclcnmns I. hllz. 136. 

iipurl Oud,. v,.lrl~·. 12H!J. AS.IB. I )oos Varia. Rol 8. 

du pré rJ'oncw·lcl~·. l)H1J. i\1~!\1~1\ 783·1. fo tv". 
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ant Honeye[L. 1440. ARA-RX 34380. r·· 7r". 

te raveschool... west over de Ghenlsche Leye... metter wPsth. 

ant hoonevelt. zuutwaert lot up de onderdijckstraete, 1534. 

ASJB-Legger 28. r· 7r". 

loonvt>lt, 1535, SAE-1009, f" 129r". 

zeker partie van \Voestijne groot 5 zo zes ghemelen ghenaemt 

thoendtvelt ofte Franchois Moerkin, 1566, SAE-1010, f" 103r". 

in Eecloo te Raveschot daermenl heet tHoonvelt... zuudt de 

1-londerdyckstrale, 1572, ARA-RK 45194. f" 71v". 

Belangrijk veld op de westzijde van de Lieue tegenover het 

Verheylengal, uoor fwt grootste gedeelte onder Adegem, volks

etymologisch ueruormd tot Oodeveld. Volgens Gysseling komt 

!won uun Germ. /wnn, «honigkll!urig> (Gyss. 44). 

101. HOONVELDSTRAAT : 

Hoonvelt slrale, 1359 en 1363. RAG·RG o. 

de moye hoofdendende metten zuutende an die hoonvelt strate, 

1360. ASJB-o. 678. 

Oudere benaming uoor de Nieuwendorpsestraat en de Onderdijk

straat. 

102. HOSPITAALSTRAAT : 

vander Hospitael strate. 1456, ARA-RK 34390. f" Sr". 

lancx thospilaelstrate, 1541. SAE-1009. f" 160r". 

jeghens overe de hospitaelstraele. 1556, 5:AE-1606, f" 37Y". 

in thospilaelstraetkin. 1572. ARA-RK -15194. f• 61v". 

(Gyss. 46). 

1 03. JAN BREYDELSTRAA T 

De straat welke. vanuil de Guldensporenstraat naar de Guido 

Gezellestraat zal loopen wordt Jan Breydelstraat, 1938. SAE

Sch. 4 jun i 1938. 

104. JAN DIERKINSSTRAAT.IE : 

van jan dierkins stmetken, 1544. SAE-1009, f" 198r". 

tos. KMI: 
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hiï de Caye, 1572. Al~A-I~K ·15194. f" 17r". 

Teecloo anrle Kaye. 1580. SAE·tOIO. f• 336r". 

niet verre van de Kaeye, 1589. SAE-1 010. f" ·127r". 

ontrent de kaeije, 1723, SAE-102-1. 38v. 

I let gaal f1ier niet om de kuoi als dusdanig muar wel om tie on

midcfelfijke orngeuinn eruan. die sinds de oanlrg Pan rlP kaai op 

het eindpunt van het Leiken, sti/oun (Jelwuwd gerookte. 

Tha.ns fwt Gebr. Van de \Voestyneplein. 



106. KAAIAKKER : 

aendPn cayacker. 1625. SAE11011. f" 19r". 

in den kayacker. 1666. SAE-100tl, f" 68v". 

10:-. K.\AISTRA-\T : 

den ommekPer Yande 1\.apystraete, 1680. SAE-1369/3. 

lPn \'oorhoofde de cay slraPte. 1695. SAE-1021, f" 58r". 

de caeystraete. 1698. SAE-1021. f" 20h". 

aende straete van auts ghenaemt de pottestraele ende alsnu de 

caystraete. 1609. SAE-1021. f" 252v0

• 

Pas omslrt>eks I :-00 wordt de middelceuu,se benaming Potte (r)

straat uoorgoed perdrongen door Kaais/raal, die dus relatief laai 

verschijnt. 

108. KALLE STf\LP.\ERTSAKKER 

inde Callr> stalpaert acker... ten suyteynde den hanlwerpschen 

heirwegh ... ten noorteynde d'oostveltstraete, 1670. SAE-1015, 

f" 229r". 

in den calleslampers acker. 1702. SAE-1022. f" 50v". 

Op de uiterste oostzijde van Eeklo, vervat tussen de oorspronke

lijke OostveldstrcuLI en de Antwerpse heenueg. 

Kalle Sta/paerf = 1\atelijne Stalpaert. 

109. KALVERSTRAATJE : 

kalverstraatje, 1874. SAE-Gem. 

\'ofksnaam voor de Lijnendraaiersstraal. 

110. KARTHUIZERSSTRAAT : 

oost tzatereuse slraetkin... zuyt de groote strate. 1572, ARA

RK 4'5193. f" 26r". 

Ligging 1mbekend. maar toeft len noorden van de· grote straat. 

111. KATTELARE : 

CattelarP. 1308. I~ AC-A OE o. 

C alle lar·re. 14 I 2. RAG-AO o. 

Lij den Cattelaw. 14rJ7. I~AG-OE 50, f" 2v". 

ttp rle Cattelaere. I 572. SAE-1010. f" 'jóv". 

/\lm.o;frtilf•rul f1ij ;1(ffs1·hoo/. (Gyss. ·18). 

112. KATfEI.AI~EAKKER 

dl'rt rail elan- acker. 1 ())8. S/\1~-)8), f" :'>28r". 

indt•IJ CattelaNe Arken·. 1f>8L1. SAE-10 I 9, f" 93v". 

lntlt·n kattelai'H'rt Ack<'r. H>1J-1. SAE 1020. f" )OOr" 

in dt•rt lalt('lal·r-ackN.-. 1721. ~AE-10211. f" llJ2r. 
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1 13. KATTELAARSTRAATJE : 

Callelaer straetkin. 1442. RAG-RG 8. f" 103v
0

• 

(Gyss. LJ9). 

114. KATTEPIERE : 

Naam van de omgeving van een beruchte /9e eeuwse dancing 

in de buur/ uan de Lekeslmal. 

115. KATTE\VEGEL : 

den Calteweghel. 1729. SAE-1026 f". 96r0
• 

aanden katlewegel, 1874. SAE-Gem. 

Uoor de Snui/mofenslraa/ uerbonden me/ de Boc/are. 

116. KEIZERSBAAN : 

Keyzersbaene, 1795, SAE-247. 

\' ofksnaam uoor een deel der Molenstmal. 

11ï. KERKAKKER : 

Inden kerckarkere. 1627. SAE-822. fo 26v". 

het XXXVe lwgin. geseyt den kerckacker. 1707. SAE-387. r· 
1 [0

, 

:\kker in de omgeuing uan de 1\.erkstraat. 

118. KERKGANG : 

I )e Kerkgang loopt van de 7.ilverslraal en de Prinsenhofstraat 

tot aan het Kerkplein. 1874. SAE-Gem. 

119. KERKI-IOF(STRJ\i\T) 

de Kerkof slrale. 1-122. I<AC-I<G Hî. f" 4r". 

Kerrkhof. 179'5. SAE-247. 

/ liermeP wordt lwdoefcl de onmiddellijke omgePing van !Je/ oud 

kerkhof. Inter 1\.erkpiPin ge/IO(lllld. (Gyss . .50). 

120. KERKPLEIN : 

Kerkplein. 18üh. ~/\F.I)c,\'olkingsreg. 

121. KERKSTRAAT : 
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anrlen Kercwegh. 1311. IV\G-1-<C n. 

van <len Kercweghe. 1319. IV\G-1\G o. 

loten den Kercweghe. 1328. 1\AG-Rg o. 

an den Kercweerh. 1333. I<AC-I<G o. 

clie kercwech. 1337. A~Jj)_l) 2/2. h4r. 

van der Kercslrnlen. 134(). I< AC-A<) o. 

riP Keercslrale, 1378.1V\CI<C o. (Cyss. 'll). 



122. KETSEBROEKEN 

an die oostziele vander catsbroecstrate. de strate van den cals

broec. 1387. ASJB-0 2/2 37r. 

naPr den ketsebrouck. 1616. ASJB-B 57, f" 43v. 

Eigenlijk een Lembeeks toponiem, maar op de grens met Eeklo; 

komt tot op heden t'oor als Eeklose straatnaam. 

Brui!k = moeras. De oudste Pormen gaan terug up <.kat>. 

1\.attebrOf'k komt o.a. ook voor Ie Euergem. 

123. KlEH·IIIOEK : 

Kleemhoek. 1880. SAE-Bev. 

Eigenlijk een ureemd toponiem (1\.nprijke, St.-Laureins) dat als 

grensgebied ouergenornen werd. 

124. KLEI.:\ LEIKE:'\ : 

cleen leyken, 1638. SAE-383, f" 37v". 

tdeyn Leyken dat na er Cluysen loopt, 1709. SAE-386, 38 v"'. 

Later Bruggravenstroom genaamd. 

125. KLEii'\ l\IURKELSTRAATJE : 

de nieuwendorpsche Strate ande noortz. streekende metten oost· 

hende jnt cleen meurkelstraetken, 1555. AS.lB-Legger 29. r 36r
0

• 

fletzel/de als Pateetskruisstraal. 

125bis. KLEINE \'LOTSTRAA r 

oost de hoochstrate noorl tcleenvlootstraetkin. 1537, SAE-1009. 

fo 111 [0
• 

12f.i. KLEINE WATERGANG 

den cl een en waterganck. 1638. SAE-383. fo 312v. 

In legenstelling mei de Grote o/ Eeklose> \ \'otemang. 

127. KLINKEI. 

ligghende up rlf•n \linke!. 1·n1. I<AG-W o. 

geheleghen up den Clinckele, 14(>1. RAC-W o. 

fJ('necJ,.n den clirwkerc. 1 '1'5ó. SAE- H><h f" 1 9\'
0

, 

I Jimirwtû•/ f1ij rlirw = f,inneuduin (Gyss. 'j.f). 

128. KIJNKAAJnSAKKER 

inclt·rr Clyrrckaf'rl itcker. 1720. SAE-1 021 f" 121 v, 

1\kkc•r f,ij r/1' 1\.finkc.f. pcrua[ /rC'/ rniddt'll der 17e c>ellll' Pl'rPnrmd 

/IJ/ 1\./;flkwrr/. 
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129. KLINKEL(KLINKAART)STRAAT : 

tcllinkel straetkin. 1412. RAG-\V o. 

tklinb·l straetkin, 143(), RAG-W o. 

ani rlinkelstraetkin. 1457, AS.JB·O. 1196. 

tclincker straetken, 1541, SAE-1009, f" 160l. 

het Clinckaert straetken. 1662, SAE-1013. f• 203r·. (Gyss. '55). 

Clynckaert slraete, 170<J, SAJ--:-386, 17. 

Bemerk cle euolu /ie uan klinke/ ouer klinker naar k/inkaar/. 

1 30. KLOOSTERAKKER : 

de cloosleracker. 1671. SAE-1367/4. 

IVobij fwt uoormalif1e klooster /en Doorn. 

1 31. KLOOSTERS TRA!\ TJEE : 

het dooster straetken, 1 ()38, SAE-383, f" 94ru. 

het dooster ofte walle straetken. 1666. SAE- 1014, f" t18r". 

het Cloo~lerslraetken van cle Eerw. palers recollecten, 1701. 

SAE-1022. f" 32r·. 

Slaat meestal op h~t uerlenwle cleel van het huidige Patersstraatie, 

tlwns 1\.looslerclree/. 

132. KOfo.I(STRi\AT.JE) : 

Kom. 1818. SAE-B. 

Komstracljen, 1851. SAE·1730. oud nr. 

133. KONING ALBERTSTRAAT : 

Om Ie voldot•n aan het algemeen volkverlangen. ter dankbart' 

memorie van wijlen koning Alberl hesluit het college : dat voort

laan de Rrugsche straat clc'n naam zal dragen van Koning Albert-

5lraal. 1935, SAE-Sch. 

134. KONINGIN ASTRIDPLEIN : 

In zilling \'an 2 I septcmlwr 1035 eenpariglijk hesloten ter nage

clachle~~is onzer hetrPurcle Koningin Astricl wordt lwslist. aan het 

slnlicplein voorlnan clc lwnaming Ie gt'\'Pil \'an Koningin Astricl

plcin. J<J35. SAE-Srh. 

1 3'i. KORTE I liLTEN : 
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lnclc Corle hillellf'n rommt•rHit' nwllf'n noortcynde op de voors. 

moer slral'le. 1630. SAE-1011. f" 102v". 

elP cortc hilten. lh38. SAE-383. f" )l)l)v". 

/)p 1/ill<'llen, in de I ';"'e l'PIIIP rwer>olll('('f(i /o/ //;/ten splitslf'rl 

zirlr lo<'n in de 1\.or/e <'n Lnn~w //;/t('/1. 
lij lc>kellC'Il :ir/r or de kwrr/ I'U/1 Popp tluiclt•lrik 1'1111 mrkunr n/. 



136. KORTE :'-IEEKENS(.'\KKER) : 

wijck vandt:> C orte meeckens. 1681. SAE-1018. f" 32r". 

Corte nwekens Acker. 1707. SAE-387. f" 496v. 

Sabij rle fwi<lige t'lekenstceg (Balnerfweke). 

13::-. KORTE ~IOEI(E) : 

jnde eorte moeykins. 1537. SAE-1009. f" 42r". 

in de Corte ~loye. 1553. SAE-1000. f" 3t7r". 

in dt:> Corte ~ loeye, 1572. ARA-RK 45193. f" 55r". 

de corte moeye straete. 1638. SAE-383. f" 77v". 

in den wijck genat:>mt dt:> corte moeye, 1669. SAE-1015. f" Sir". 

Ook de::e oorspronkelijke Moei u·errl geplitsl in Korte en Lange' 

,\[oei (e). 

138. KORTE \'L\;\11:\GSTRAATJE : 

teorie \'!amine straetkin, 1405, RAG-RG o. 

lcorte \'lamincstraetkin, 1425, RAG-W o. 

de Cordte \'lamiinc strate, 1432. RAG-AD o. 

an sheer pieter gheeraerts straetkin, 1468, ASJB·B 26, f" 11 v. 

ant \ 'lamyncstraetken... ande westzijde gheeraerts Vlamync 

1>traetken. 1470. ASJB-B 21. f" 83r". 

ande corte \'lamincstrate. t534. SAE-1009, f" 74r". 

tot ande corte \'!amine straele, 1537. SAE-1009, f" 135r". 

Andere benorninn uoor het latere Sterrestranlje. 

139. KORTE WEG : 

De Langemoeistraal loopt van de Zandstraal Pn de Coequytstraat 

tof aan dt:>n Korten weg, 1874, SAE-Gem. 

140. KOSTERSSTRAATJE 

an het Costerstraetken, 163h, SAE-822. f" 1 98v". 

Kom/ mnor eenmooi uoor. Ligging onbekend. 

141. KOTTEMSAKKER : 

Inden cotlhems acker ... noorl <lr>n heerwech, lb34. SAE-1011, f" 
133v"; in den Cottems arken~. 1720. SAE-1024, f" 12lv

0

• 

Akkl'r rw/,ij de l'ottems/ranl. 

142. KOTTEMSTRAAT : 

Coflherns slraetken. HJ20, SAI~-1010. f" 1162l. 

at·n t.'Collcm:.fra<>fjm, 1()31. SAI·:-822, f" 96r". 

ColtPms slrrwtken. JfJ38, SAE-::583. f" 36r". 

het Cotemsfra<·k<·n. 1707, SAE 1022, f" 2(iûv". 

1-'11. van Cotthern : Sirnrwn van Cotdwm. 1587. S!\E-1010, f" 
·122r". 
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143. KREKELf'.IUITAKKER · 

Crekelmuyte acker. 1707, SAE-387. f" 495 r". 

Ter verduidelijking : d)en Acker opde suytsijde van de balger

hoecksche voorslraete daer de herberghe de Crekelmuyte in 

stael». 1707. SAE-387. f" 458r". 

14.J. KREKELMLJITSTRr\AT(JE) : 

door het Krekelmuitslraelje, 1859. SAE-1730 oud nr. 

Genaamd naor de herberg de Krekefmuil, oudste vermelding 1688. 

145. KRIEKMOERSTRAAT : 

Criekebitersstraetkin. 1394. RAG-RG o. 

Criekerbiters slraetkin. 1422. RAG-RG 16, f" 4v". 

Cryekebekers straetkin. Kriekehekers slraelkin, 1442. RAG-RG 8, 

[" 109r", 121r". 

tkrikerbiters straetkin. 1451. RAG-RG 19. f" Sr". 

lcriekebeetslraetkin, 1534, SAE-1009. f" 70r". 

t' criecke hekestraetken, 1554. ASJB-Legger 29. f" 17v". 

lcriekebeerstraetkin. 1556. SAE-1606. f" 21 r". 

jnt Criekemoerstraetkin. 1559. SAE-1009. f" 395r". 

jnt cryekbeeckstraetkin. 1561, SAE-1010, f" 31r". 

tKriekebeelck slratkin, 1562. SAE-10 10. f" 48r". 

tCrieckebeeckstraetkin. 1572. ARA-RK 45193, f" 13r". 

tcriekebuschstraetkin. 1572. ARA-RK 45194. f" 52r". 

ani criekebeecstr., 1577. SAE-1010. f" 288r". 

lcrieckemoerstraetkin. 1572. ARA-RK 45193. f" 77r". 

anl crieckmoestraetken. 1616. ARA-RK 34516, f" 6r". 

ant Crieckmoerstraetken. 1620. SAE-1010. f" 461r". 

krieckmoer slraetken, 1627. SAE-1011. f" 62r". 

het crieckebeeckstraetken. 1629. SAE-1011. r 91r". 

het crieckmoerslraetken, 1657. SA& 1012. f" 324v". 

tCrieckmoesstraetjen. 1709. SAE-368. f" 342v" 

\\'ij s/(j,(]fl /lier Poor een interessante laaikundige ven•orming 

ua11 de oorspronkr.>/ijke vorm Criekebiter gaat het ot>er Criekebeet 

rwar C'riekebeer, Griekel>eek, C'riekel>eelk, Criekebus tot de 

lwidirw uorm 1\riekmocrs/T'<w/, uoor f1e/ eerst t'f'rrneltl in 1559. 

I )e oudere uormrn !ww/en slanel lol I 1>2(). Er is dus een operlap

pingsperiode rmn :-'0 jaor. I )e huidige l'Orlll is on/slaan door ana

logie me/ de uanouds lwstaa.ndr luid- en i\'oorclmoer- en Ronaert
moers/ma/. (Gyss. 59). 

14ó. KROKEINDE : 
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int Crochende ... zuudt dt· /.uudnHwrslralf' ... nnnrdt d<' Qronl<' 

slrale ... oost Tvischst ruPLkin. 1572. ARA-RI\ -1519·1. [" Sv". 



1-c. KRO~I:o-IE\\'.\.·\L(STR.-\AT) : 

lcrommewaelstraetkin. 1--142. RAG-RG 8. fo 148v0
• 

toot tnomnwwael straetkin. 1--168. A~.IB-B 26. r sr·. 

tooter cromme wael strate. 1529. SAE-1009. f" 233r". 

loot en crommewael. 15--16. SAE-1 009. f" 158v0
• 

daermen Yanden kerchove gaet naer de crommewale, 1556. SAE-

1W6. r· 12'·
0

• 

noort kromme waelkin. 1558. SAE-1009. f" 278r0
• 

jnl Crommewaelstraetkin. 1561. SAE-1010. f" 12r". 

In 18";"-J o)/iciee/ uemangen door Raarnstraat, hocwel het Krom

rnewaalstroulje de ganse ring binnensirootjes omuattc achter de 

1\.erk l'Ona/ de &elare (Ziluerslraat) lot aan de Garenstrant. 

/n de a/geleide betekenis is een «.waal> een poel en er wordt 

indPrdaad onderscheid gemaakt lussen de 1\.romme \Vaal en het 

siraatje ernaar genaamd. 

t-t8. KROO~STR.-\A.T : 

De in aanleg zijnde straat lusschen Gentsche steenweg en Pok

moerstraat voorbij de < Kroone» zal « Kroonstraal» genoemd 

worden. 1938. SAE-Sch. 25.11.38. 

149. KROONSTRAATJE : 

van auden tijde ghenoempt lsuster daemaPrt tCroonestraelien. 

1677. SAE-1016. 753. 909. 

het Croon ofte susterstraelien. 1705. SAE-1022. f" 191r". 

Croon ofte Paetersrecollettestraeljen. 1703. SAE-1374. 

het Croon ofte palerstraetken, 1729. SAE-11 03. 

Tijdelijke benaming voor het Putersslrwrtje. Ur de hoek van dit 

siraatje {JPs/ond toen de frerlH>rg rtde 1\.roon -.. Niet te uerutarren 

met de Poorgaafl(le 1\roonstmal. 

150. KRUISKENSTRAAl 

Kmiskenstraat. 1010. SAr-:..H~·v. 

/onuere /,erwminu Poor de Jl./o/en . .,lnw/ in de 13us. om uenvar

rifl(f met elf, (1(1(/l'n• reeds IH'stwuule f\Jolenslrcwt lc> uermijden. 

Genaamtf rwur de herlwru <liet /\misken> rmlslaan omstreeks 

18'2'3, op fret kruispunt uar1 1\riekmoers/ mn/· V romhou I sirani Pn 

/IIJirliw 1\ruiskenstrcwt. !frul in de· 19e eeuw rec>rls ce11 Moeiende 

U'ijkkermi.<>. Zie •Ons Meetjesland) ·Ir• jrfl. nr 2. ICJïl. 

I 'i2 K\Vi\1 JE ~EGF.N ( ,j,, kn•· n<·lwnr) : 

Volk.mrulfll Poor r•r•n rij rJIIfi 1J /111is;e.'> in rf~· RoPr•rscflool~lrnnl 
lus.~r·n /\on. ,\flll'rf.,frrwl l'fl IJ. Gcwlfwlsstmat. 



153. LAGE MOERSTRAAT : 

op den wijd, ghenaempl de Leeghe moerstraete, 1698. SAE-

1021. r· 178r". 

Een gedeelte van de lvioerstraat werd lot in de 19e eeuw aldus 

genaamd. 

154. LANGE 1-IILTEN 

Je Langhe !i;llid le Balgheroucke zuydt de Hillidstrate. 1572. 

ARA-RK 45193 f" 34v". 

In de langhe hilleten, 1631, SAE-822. f" 1tov". 

de langhe hilten. 1638, SAE-383. f" 399v". 

Zie eveneens ffilten en Korte I-liften. 

155. LANGE HOF : 

van de hofstede met den huyse schuere stallynge.. van audts 

ghenaeml het lanck hof... noorl aen de kerckstraete, 1755. SAE-

843. f" 236v". 

156. LANGE MEEKENS (AKKER) 

daerment noempl de Langhe meekens, ten zyuthende het mee

slraetken, 1682. ASJB--o. 1569. 

LXe begin geseyt den Langhe meeckens acker, 1707, SAE-387. 

f" 503v". 

15ï. LANGE l\IOEIE(STRAAT) 

.Jnde Langhe Î'loye, 1568. SAE-1010. f" 138r". 

in de Lange l\1oye, 1572. ARA-RK -15194, f" 133v" 

In de Langhe i'-loeye. 1hü0. SAE-1o1o. f" 428r". 

de Langhe rnoeyestraete. 1678. SAEto17. f" 16v". 

wijck van de Langhe rnoije, 17212, SAE-1024. 188r". 

De Lange l\loeieslraa/ liep oorspronkelijk lot aan het Leiken en 

was een verle/lf/Siuk uan het Mandeu•eegske. Sinds het oonleg

gc>n uan de Tieltsestc>enu•en werd lwt laa/sle deel uan de straat 

gesupprimeeord c>11 l1et ('lerste dc>e/ rPerd Slachtlwisslmat genoemd, 

naar het alelaar gelJOu!l'cfc, slac!Jt!wis. 

158. LANGE l\10Eir\KKER : 

Lange Î'loey Akker, ± 1860. kaart Popp. 

159. IAZARIJKE 
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Inden houck van dPn aniwerpsen heef\\'Pch ende de o0slvt>lt 

stnwte genaempt tlnzariiken. 1638. SAE-38'5. f" <J09v". 

I her was hf'f omlerkomen poor de l>esrn<>fte/ijke :ic>krn. l't"r r·on 

Je m.icfc/efee!IU'Se f>f'II'OOI](/(> armlomerolie l't'rtl'ijc/ercf. 



160. LEDEG:\:'\CI\ PLEIN : 

Ledeganckplaats. 1900. SAE-Bev. Boek 3. 

Ledegancksplein. 1920, SAE-Bev. 

Ledeganckplein. 1930. SAE-Bev. 

longere henaming uoor de Spriet. Deze benaming !L'erd gegeven 

Ier gelegenheid POn de inhuldiging van het standbeeld van dichter 

1\.L. Ledeganek (1897). 

161. LEEGTE : 

In de leegte Yan den Boelaere, 1776, SAE-1149. 

jegens de boelaerstraet waer men het noemt de Leegte, 1859, 

SAE-1730. 

Lage plaats in de Boe/are. 

162. LEEI--ISTRAATJE : 

den Leempadt. 155-:t, ASJB-Legger 29. 

noort de i'loerstrate zuudt het Leemstraetkin, 1361, SAE-1010, 

23r". 

163. LEEN : 

Het Leen, ± 1860, kaart Popp. 

longere benaming voor de Eeklose fv]oer. 

164. LEENSTRAATJE : 

het Leen straetken. 1629. SAE-1011. f• 93v". 

de Leen ofte Bogaerlmoerstraele, 1677, SAE-1 016, 632. 

het Leen of paradijsstraalje, 1859, SAE-1730 oud nr. 

Straatje in het Leen. 

165. LEIESTRAAT : 

de Leestrale, 1456, RAG-P. o. 

de Leyest.raete, 1556, SAE-1606. f" 52r". 

lancx der oistzijde van der leye strate, 1551. ARA-RK 34475, 

f" 11r". 
aude Leede straetc. 1556, SAE-1606, r· 52r". 

de Leystrate. 1564. SAE-1010. f" h6v". 

de Lcedtstrate. 1572. ARA-RK 4'5 193. f" t24r". 

Tlwns I Jullaerl, Leikensweu. Krauiweg. 

166. LEIKEN : 

de~ Nieuwe vacrl, 1·1f,). ARA-lH\ 34397, h 7v". 

cl~· Nieuwe· Leefl(·, 110-1. AIV\ I~K 31398. f" 7v". 

ilc·ykin. 1·184, AI~A.l~K 34418. f" 12r". 

leccloossrhc lc·ykin, 1 SI ó, I~A(~-SE o. 

vanciPn e·c·doossrhen lc·ykirlflf', 1S2·l. AI~A-l~K 34450. r 12v". 

ant tEedfJodtschc Leykin. 1565, SAE-10 10. f" 89r". (Gyss. 6D). 
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167. LEKE(STRAAT) : 

dut men heet de Leke. 1309. RAH-Aanw. 1912. f• 182r
0

; 1337. 

ASJB-D 2/2 f" 24r". 

een alf humlre landts ... ghenaemt de Leke, 1497. RAG-AO 50. 

f" 5 r". 

Lijder hooslmuelene ghenaempl de Leke, 1535, SAE-1009. fo 
92r". 

in de Leke, 1571. SAE-1010, f" 194r". 

aende Leecqstraete. 1620. SAE-1010, f" 426r". 

de Leke straete. 1634, SAE-1011, f" 132v". 

Oorspronkelijk deel uitmakend van de Zuidmof!rstraat; gedeelte 

van de moeren met biJna lekend d.i. stilstaand waJer. fGyss. 6ó). 

168. LEOPOLDL'\AN : 

De nieuwe baan van Eeklo-kerkhof tol Balgerhoeke-kerkhof wordt 

genaamd Leopoldlaan, 1938. SAE-Sch. 01.07.1938. 

Re eh ti rekking van cfe rijksweg Brussf!I-Ooslende, genaamd naar 

Koning Leopold /11, de toen regerencle vorst. 

169. LIEVE : 

bider Lieven, 1288, RAG-RG o. 

lancx der gentseher leyen. 1408, ASJB-o. 985. 

de Ghendlsche Lieve, 1468, ARA-RK 34401, fo 7V0
• 

lrt i251 begon men met fwt graven uan een kanaal, aanvankelijk 

gepland van Gent naar Aardenburg, maar uiteindelijk naar 

Damme en dit in de bedding van grolendeels bestaande water

lopen. 

I let Eekloos deel is in de 19e eeuw opgenomen in het kanaal 

uan Scltipdonk. 

170. LIJNENDR.J\1\IERSSTRAAT 

het Santstraetken ofte Lindraeijerstraetken. 1701. SAE- 137-1. 

Lindraeyerstr., 1795, SAE-2·17. 

Linnedraeyerslraele, 1818. 5AE-fkv. 
Li jnendraaierst raat. 187 ·1. 5AE-Gem. 

~lnw/ uw1 de lijnerulmaiers o/ koord!'lechters. 

Zie ook 1\afuers/motje. Oudste ln•rwming : Zmufstraolje 

17!. LINDEKEN(STRAAT) : 
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Lindekensstr., 1795. SAE 1Cï·ICJ. 

De \'larningstrant. anders gezegd het Lindekcn. 187·1. S.\E-Gem. 

/lier sionden proe~wr linden : clt• linde is :::eer produktie/ in tfe' 
nawngeving. 



1:-2. LIPPE:'\SSTR.\.\TJE : 

Lippinsstfdetkin ant \\'esthende, 1337. A~JB-D 2/2 f" 64v". 

Ligging onlu>kend. Lippen is de Perkorte L'Orm uan Filtep. 

173. LOKERKE : 

\'olksnaam !'oor de Gort>nstraat. 

1:--1. LOKER~IEERSSTRAATJE : 

over tlokermeerschstraetken. 1528, SAE-1009, f" 9r". 

upt Lokermeersch straetkin, 15b9, SAE-1009, f" 157r". 

lot upt Lockermeersch straetkin, 1584, SAE-1010, f" 404r". 

het Lockermeersch straetien, 1676, SAE-1016, f" 415r". 

Lockermeers straetjen, 1709, SAE-386, f" 22r". 

GrPnsslraut;e aan de Dam lussen Eeklo en \,Y aarschoot. 

t:-5. H\GERr--1:\i'\SDREEF : 

an maeghermansdreve, 1638. SAE-383, f" 9v". 

op maghermans dreve alsnu ghenaempl danckaerts dreve, 1648. 

SAE-1012. f" 17r". 

maeghennans Oreve, 1675, SAE-1016, 361r" 

l\1ahij Oostveld op de grens Waarschoot-Eekfo. 

I 76. ;'v!ANDE\\ 'EEGSKE 

de moye... en (de) die mantwech leghet andie ooslside, 1360. 

ASJB-678. 

te i\1andeweghe, 1569. SAE-1010. f" 163r". 

tt-.1andeweechstraetkin ... te t-.1andeweghe, 1572. ARA-RK 45193, 

f" 17r". 

ande Mandeweghestrale, 1572. ARA-RK 4'5194. f" 122v". 

west tMandewechstraetkin, 1578. SAE-1010. f• 14tr". 

oost tmandewegestraetkin, 1620, SAE-1010, f" .:t63r". 

de mandeweghstraete. 1633. SAE822. f" 122v". 

mandf' wf'echsken, 1638, SAE-383, f" 119r". 

rlen mandewf'ch, lü()l, SAE-1016, f" 8CJv". 

a1~11 lmandPwegh slraetken, 1ü7rJ, SAE-1017, f" 220r". 

177. t-1ARKT 

rle maercl, 1411, Al~i\.RK 3·13W, f" Yv". 

kecloo up rle plaPise. 1~;\(~-1~(~ I )7. 

anclc· ~1arrt. 155fi, SA I~ 1 oorJ. f" 3-14r". 

anclc! !'-1al'rckl, 1'372. ARA-I~K ·I'Jirn. f" )IJr". 

ill'ncl,. wootc mnrd. 11>22. SAE 1010. f" 472r". 

!Jij rlr• plar·lsc·. 1h)1, SAI~-822, f" 1U3r". 

op clc· lllill'rl, HJ28, SAE-822. f" 31Jr". 
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Algemene benaming t•oor de ganse markt d.i. het oorspronkelijk 

lwrkp/ein. (Gyss. 69). 

In 1874 o//icieel gewijzigd in «Groole lvlarkt>. thans opnieuw 

geu·oon Markt. 

lJaarnaast lagen op de Markt, verschillende kwartieren ver

spreid, die benaamd werden naar de waar die daar verhandeld 

werd. 

De voomownsle waren : op de oostzijde de Varkensmarkt. op de 

zuidzijde de Graan- en \ Vidauwmarkt, de Zuipelmarkt op de 

westzijde en de Kuipmarkt op de noordzijde. 

VVij laten hier nu een alfabetische lijst volgen van deze markfen, 

die evenwel alle op de «Grote» Markt te situeren zijn. 

a) Beestenmarkt : 

de Beestemaert. 1483. ARA-RK 34417. f" 11r". 

ande beestenrnarel -beestenmaerct. 1572. ,\RA-RK 45194. f" 
19v". 

Op de oostzijde van de Markt. (Gyss. 9). 

b) Botermarkt : 

up de beutermaert. 1579. SAE-1010. f" 334r". 

up de Buetermarct, 1583. SAE-1010. f" 369r". 

Op de westzijde van de Markt, hetzelfde als Zuiuelmarkt. 

c) Broodmarkt : 

de broot ende ghist marcl, 1556, SAE-1606, f" 13v". 

d) Duivenmarkt : 

noorl de podleryc ofte duyf\'e maerct. 1634. SAE-822. f• 168r". 

e) Eiermarkt : 

met den voorhoofde op d'heyermarckt. 1723. SAE-1024. 368v". 

f) Fruitmarkt : 

metten westhen de ande Fruytmarct. 1564. SAE-10 10. f" 75r". 

g) Garen- Pn tuerkmarkt : 

de gaere merckl. 1735. SAE-1109. 

Garen ende Werckmaerl. 1775, SAE-1393. 

vVerk is a/ual Pan gesponnen pfasdraden. /let gaal hier dus 

duiclc.fijk om de /ijnwoadmarkt. 

k) Gistmorkt 

ande groole straete jeghens O\'er de brool f'mle ghist marct. 1556. 
SAE-1606. f" t3v". 



i) /\.uren- o/ Graanmarkt : 

de coorren maNt, 148-l. ARA-RK 3-t.:t 18. f" 19r". 

upde coorn mart. 1513. ARA-RK 34439. f" 12r". 

ande coorne marcl, 1547, SAE-1009. f" 241r". 

ande C oorenrnarcl. 1581. SAE-10 I 0, f" :'J57r". 

de graenrnaercl, 1629. SAE-822. f" 63v". 

de C ooremarct. 1 6-tö. SAE-10 11. f" 325r". 

aende graenmarct, 1ö60, SAE-1013. f" 93v~. 

/Je oude benaming 1\.orenmarkt, geraakte na de troebelen in on

bruik ; laatste uermPiding in I 646. sindsdien steeds Graanmarkt. 

Naast het Collegesiraatje op de zuidzijde van de Markt. (Gyss. 

5ï). 

j) Kuipmarkt : 

ande Cuuprnarct. 1581, SAE-1010, f" 350r". 

ande cuyprnaerl, 1617. ARA-RK 34517, f" 21v". 

opde kuypmaert jeghens het kerchof. 1647. SAE-1011. f" 348r". 

Op de noordzijde van de Markt. 

k) Lakenmarkt : 

den Laken rnaerct. 1433, ARA-RK 34376, f" 8v". 

aende Laeckemaerct. 1674. SAE-1016, f" 238v". 

aende lakernaerct... noorl het kerckhof. 1693, SAE--1 020, f" 
272v". 

aende laeckernaerckt. 1716. SAE-1023, f" 272v". 

aende Laeckemerckl. 1786. SAE-852. f" 180r". 

Evenals de Lijnwaadmarkt aan het kerkhof op de noordzijde van 

de ,\farkt. (Gyss. 6/). 

I) Poeljemarkt : 

de poillerye ofte rluyfve rnaPrcl. 1634. SAE-822. f" 168r". 

m) Pottemarkt : 

Poltemaerckt, 16()!), SAE-1366/5. 

11) Schoenmarkt : 

de Scoenmaercl. 1·11JÓ, ARA-RK 34LIOO, f" 7v". 

(Gyss. IlO). 

o) V nrkensmarkt : 

<Hl rl(' v•"''kcns rmwrl. I ')27. SAE-IOO<J. f" 2v". 

de vcrckensmard, I 55fJ, SAE-1 fJ06, f" 3t'Jv". 

or cl(' \'('(•fckew; maPrl. 1 (J'51, SAE-1 012. r· ó2r". 

V crckensmncrr:kt. 1 r,w. S;\E 13Gh/5. 
Op de oostzij,/,. urm tf,, f\lurkt. 



p) Veemarkt : 

upden houc vanden veemaert, ± 1550, RAG-RG 17. f" 26v
0

• 

ffetze/fcle als Beeslenmorkt. 

q) Vismarkt : 

jeghens over de Vischmarct, 1557. SAE-1009, f" 356r". 

r) Vlasmarkt : 

leecloo ande vlasrnareL 1530, SAE-1009, f" 34r". 

s) Wielauwmarkt : 

op de wedaumerck... suul het Vlaminckstraetjen, 1630, SAE-

822, fo 75v". 

aen dè wedauw maert. 1632. SAE-822. f" t34v". 

up de wedau merl, 1647, SAE-1011, f" 352v". 

aende groote straete aldaer van auden tijden is gheweest de 

Wiedauw maerct, 1677, SAE-1016, f" 75v". 

Op cle zuidzijde van de Markt, lussen Cocquytslraa-t en Brugse

straal, waar men wijmen en wijmen manden en allicht ook klom

pen verkocht. 

t) Zuivelmarkt : 

de ~uYel maerct. 1451, RAG-RG 19. f" !Sr". 

jeghens over de zuvelmarct, 1537, SAE-1009, f" 12r". 

ande Suvelmarct, 1574, SAE-1010, f" 236r". 

aende zuyvelmarct, 1618. ARA-R.K 34518, f" 22r". 

opde zuvelmaercl, 1630, SAE-1017, f" 94r". 

de suyvelmarct, 1644. SAE-1011, f" 301r". 

de suivelmaert. 1672, SAE-1015, f" 448v". 

Op de westzijde van de ,\larkt, huidig Ledeganckplein. 

(Gyss. 146). 

178. Mt\ROOIENDAf\1 : 
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Ie slrale quon appde 1'1aroien dam. 1332. RAG-St Gen. 1671. 

le eenre steelt' vp de zidelli11ghc dal men heel maroyen damnw. 

1351. A.M. 3. blz. 133. 

toot Maroeyen damme, te 1\'hnoyen clamme. lcl-12. R.\C-G s. f" 
2r", 50 v". 

up de maroyendamme straete. 1540. SAE-1009. f" 150r". 

len maroyendamme. 1543. SAE-1009. f" 19\r". 

looten maroien dam. 1638, SAE·383, f" 399v". 

nam t>an Maruie, Mnrie, Mtlrin. (Gyss. 70). 



1:-4. ~1.\ROOIE;\/O.\:--.miWG . 

~laroyendam brug, ± l8b0. kaart Popp. 

Brug OPt.'r de Eeklose \ Valergang rwl>ij Marooiendmn. 

180. :-.IEEI\El'\S : 

lmeedekin ant zuudhende, 1337. ASJB-0 2/2 f" 92r". 

ant meekin. 1-170. ASJB-H 21. 

te balgherhoucke Jnde meekins. 1547. SAE-1009. f" 2-t2r" . 

.Inde meykins beh·oort van balgherhoucke. 1548. SAE-1009. f" 

1-t5r". 

daerment noempt de meykens. 1627. SAE-1021. f" ..:t8r". 

de meeckens ... Int vrauwe straetjen. 1631. SAE-822. f" t17r". 

Inden wijeken ghenaempt de meekens. 1600. SAE-1013. f" 82v". 

Dim. mn <mee (t) > afgelijnd perceel mei bomen omzoomd I 

Cfr. <een half ghemet onder heecken plantsoen ende tailliebusch 

ligghende in twee meykenS». 1578. SAE-1010. f" 277r". 

181. :-.tEESTRA.\TJE : 

jnde meekins hoofdende ant meeslraetken. 1547, SAE-1009, fn 
242r". 

up tmeystraetken. 1563, SAE-1010. f" 64r". 

up het 1\leeslraetkin, 1567, SAE1010. f" 112r". 

an lmeede straetken, 1614, SAE-520. 

in het meystraetken. 1623. SAE-1011, r· Ir". 

op lmeeslraetken, 1638, SAE-1011, [" 164v". 

het meeslraetien, 1676, SAE 1016. f" 378v". 

Straalie ifl cfe Meekens, thans Mekensweg. 

HU. :-.IITS\VEGEL : 

de :-.litswegel naer de Pepers! raetc. 1685. SAE-1369. 

183. MOEIE 

ki gisent ent.re Ie zouleweet el Ie moiekin, 1266. AIJNL-B 1561, 

f" 36v". 
tnle dt·n lande dat men heetel ril' l\loye, 1 )'i8, R,\C-RC o. 
teert~ ~tede rlieme heet rlc moye hoofrlcnriP metten zrrult>rHie ar1 

rlie hoonvr·ltstrate. 1 )f10, AS.JH-o. (>78. 

inel,. rvtol'ye. 1 'J72. Al~ A-RK •1'i 1rn. f" -t7v''. 

1~1 :-1( JIJESTRAAT 

de· l\loyc strak, 1·129. RAC-1' o. 

rJ,. :'-loy~trale. 1-1lJ2. I~AC f~(; o. 

elt~ rnoyeslrite·lr-, 1 '1·11. S/\1·: 1001J. f" 12r". 

op de· mrwyc slritclc, lCJ)fJ. SAI~-1 011 . f" 193r". (Gvss. 80}. 
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185. J'v!OERSTRAAT : 

toter Moerstrate, 1316, RAG-RG o. 

van der Moerstraten, 1323, AS.JB-o. 402; 1337, ASJB-0 2/2 
fo 65V0

• 

die Mourstrate. 1341, RAG-W o. 

moerstrate, 1409, ASJB-D 5. 

ande moerslraete, 1532. SAE-1009, fo 46v". 

In tegenstelling met de Zuidrnoe.rstraal, soms ook Noordmoer

straat geheten. Zie aldaar. (Gyss. 74). 

186. MOERSTRAATJE : 

een straetbn dat men heet tmoerstraetbn twelke loopt lote der 

Muerkelstrale, 1429. RAG-P o. 

thenden l Cochuutstraetkin hoofdende metten noordthende up 

de Moerstrate... west het Moerslraetbn, 1559, SAE-1009, fo 

397r0
• 

noordt tivloerslraetkin, 1572, ARA-RK 45193, fo 40vo. 

Ten zuiden uan de Zuidmoerstraat in de Eeklose Moer (Gyss. 

75) 0 

187. MOERWEE 

an de Hïllit strate, streekende noort toot der ivloerwee, 1442, 

RAG-RG 8, fo 46r". 

Inde mourweede, 1527, SAE-1009, fo 4r0
• 

in de moerwee metten noordhende ande moerstrate. 1546, SAE-

1009, fo 217r0
• 

In de boterhoexsche meerschen ghenaempt de moerwee. 1627. 

SAE-822. 28r0

• 

i88. J'v10ERWEGEL : 

streekende norlwaerl toten moerwegheline, 1315. RAB-Aamv. 

19L2. 183t. 

189. J'v!OLEN1\KKER : 

Den meulenacker, 1707, SAE-387. f" 342r0

• 

Molen Akker, ± 1860. kaart Popp. 

AkkJer uan de Molc>nslraal in de Bus. 

190. MOLENSTRAAT : 
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neffens der ivlolenslrale, 1312. 1\AG-R.g o. 

tmuelen straetkin. 1442. RAG-1\G 8. r 103v0
• 

Inde vrornboutslrate ... up de oostz. vanl tmuelenslraPI ken, 1550, 
SAE-1009. f" 152r0

• 



oost van Eecloo ghenaempt an tmueleslraetken, 1563, SAE-1010. 

61r". 

:'- leulestratien loopende vanden husch na er de V rombautstraet. 

1738. SAE-1385. (Gyss. 77). 

In de Bus, huidige 1\.ruiskenslroat. 

191. i'IOLENSTR.-\:\T : 

de meulestraete loopende vande maert naer balgerhoucke. 1667, 

SAE-101-t. f" 215r". 

de groote meulestraete loopende naer Balgheroucke, 1684, SAE-

1019. f" 75r". 

de straete loopende naer balgeroucke geseyt de meullestraete. 

1703. SAE-833. f" t14v". 

de l\ leulestraete looppende van de caussijde naer Balgherhoeke. 

1727. SAE-1384. 

longere benaming L'Oor de aloude vVeststmat. soms ook Zuid

straat genaamd. De huidige benaming Molenstraat brak maar 

de/initie/ door in de /Be .eeuw. I lier stonden tot in het begin 

uan de 20e eeuw nog een tiental molens gegroepeerd. 

192. !'-IOLENSTRAo\T : 

Molen straet. ± 1860. kaart Popp. 

In de \\'ooi op de grens met Kaprijke. 

t93. MOLENSTRAATJE : 

lslraetkin dat men heel lmuelenstraetkin bachten der Boelaer 

slrate. 1408. AHA-l~K 34458, f" 7v". 

Inden sprielacker ... ande westzijde licht tmuelne slraetken. 1545, 

SAE-1000. f" 156r". 

oost lmuefstraetkin zuudt de Raveschoolstrale, 1572, ARA-RK 

45194. ro 36v". 

het meulestraelken. Hl27. SAE-10 11. f" 58v". 

den meulenwech. 1701J. SAE-38(J, f" 169v". 

1/uiclige I )t?~siré Goetfrafs~l'ra.HI, tw:rbincliTIÇ/ lussr-m fvJolenstra{J/ 

en Kon. Aflwrtslmal. 

AldttS is hl'! te P<•rMaren dat op dl' kcwrl IJOTI Popp niet minder 

dwt vier fvfo/!'TislraleTI tJoorkomen : lu,ee in fwt oosten Pan EC'k/o 
ett IU'l~ om en roflrl rf,~ fwufif.ll' f\folem;lraa/. 

Oprnf'rkensu,mm/;fl i.o; onrfpr/u.o;sen rf~~l de fwidige Molenstraal 

in /eile de jort{Jslc l){JnwniTif.l is, cumgl'ziCII ook de Mo!Pnslrnnl 

nr I 92, in {l•ilc een Kr1prijks loprmiern. ook op owfPn~ wortels 

/ewagaal. 

53 



194. · 1'10LENTJE : 

een behuusde hofstede melten schueren ende stallen daer up 

,[aen geheleghen jn de Weslstrale daer Berthdd df' Stuvere 

jnnewoonl ghenaempl lmuelenjen 1576, SAE-10 10, f" 26r". 

Gelegen in de huir/ige Molens/mol. 

195. 1\IOLENW AL : 

daermenl noempt bijden meulenwal syncle den ghendtwech, 

1661 . SAE-289. 

196. iviOI.ENWEGEI.KE 

daer ment heel tmueleweghelken, 1528, SAE-1009. f• 7v". 

oost waerl tol het meulewechsken. 1638, SAE-383, f" 320r". 

lietzelfde als de 1\folen.s/raat nr 190. 

197. :"-IOORTII;\iviERSSTRAAT.JE : 
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an pieler moerthamers slraetkin. 1530. SAE-1009, f" 3-tr". 

jn riet er rnaorthamers straetken. 1546, SAE-1 009. f" 229r" 

met len zuuthende anl slraetken claerrnen vanden kerckhove ga et 

naerclen hoelaere ghenaempl gheraert moorthamers straetken west 

es naest ghelant gheraert morthamer. 1556. SAE-1606. f" 28v". 

metten noorthende an lan f'vloerthamers slraetkin strt-ckencle \'an 

den Boelaer naer tKerckhof. 1587. SAE-101o. f" 422r". 

op het rnoorthamer straetken, 1634. SAE-1011. f" 13lr". 

het rnaorthamer straetien. 1686. SAE-1019. f" 2-lSv". 

het noort hac·mer straetken. 1713. SAE-1023, f" 1-tör". 

het noorthaemer straetien. 1724. SAE-1025. f" 36r". 

1760. SAE-1133. 

Noorthaemers1raelien alias geseijt Prinsenhofstmetjen 17-13. SAE-

1386. 

liet is duidelijk rlut het /1ier om de p,ersoommoom Moorthamer 

gaal. In rle Uw eetHI' op het Of!enMik r•o11 de 11aamgeuing zelf 

spref'kl men zowf'/ l'0/1 Gemord, Piel er en /on Moortfwmer. 

No de /rcwfw/e11 uls de /wni/ie Moorthmrwr uil El'k/o percfrpenell 

is, nwar rle heri11nerinn erwrn tiO!/ leu<>nd Mijft, spreekt men he0l 

eenuoudig uon ;\loortfwmers/rcwlje, terrl'ij[ in f1e/ lwgin !'011 tie 

/Be eell!r cds cfe nown reC"ds uil de pofksherinn<'l'i11g perdu•\'fle11 

tuas, lrij L'PI!'uorrncl wordt lol Noortlwmer om sp!H.>di!1 donrop ft' 

uerdwijnen. 

Sloc>g merstol op de> lwirliçw Zilr•t•rstraal. moor ook een <'nkele 

keer op rle PrinsPnlro{slroot. 



198. f\!OT(JE) : 

de l\ latte op den Dullaert. 1763. SAE-1 136. 

het l'lotjen. ± 1860, kaart Popp. 

het l'lotjen. 1874. SAE-Gem. 

Plaats aan de samenkomst Pan Kraaiweg en /-/. Consciencestraat, 

aldus genaamd naor een oorspronkelijke mote aldoor gelegen. 

199. :-IURKELSTRA-\T : 

tot den ~ luerkerweghe. 1375, RAG-\ V o. 

den :-..!uerker wech. 1395. RAG-P o. 

tote der Î' luerkelstrate. 1429, RAG-P 0. 
ande murckelstrate. 1-t68. ASJB-B 26, f" 9v". 

an de murkestrate. 1532. SAE-1009. f" ..:t tr". 

de murckelstrate. 1564, SAE-1010. f" 41r" (Gyss. 72). 

Eigenlijk de u•eg leidend noor de oude wijk Murkel onder 

Adegem. 

200. NAU\\'E STRAATJE 

an Lnauwe straetkin... west Lnauwe straetkin ende noordt de 

Zantvloghestrate, 1572, ARA-RK 45194. f" l9r". 

201. NEGEl'\TIE:\ GE~IETEN : 

een meersch encle sompelinghe ghenaempt de XIX ghemeten 

ligghende hij Raeshecke. 1546, SAE-1009, f" 229r". 

In de 19 ghemeeten ... met het half Dreefken upt Eecloolsch 

Leyken, I 383. .;;AE- 10 I 0, f" 4 lOr". 

int ghewesle ghenaempt de neghenthien ghemeten ... west lende 

van de hogaert moer straete. 1631. SAE-822. f" 1 14r". 

Inden mour bij de neghenthien ghemet en, 1659. SAE-1 013, f" 
64r". 

Oppem/nklemaat 1 Cl gemeten = 5700 roeden = 8 ho 48 a. 

Gelegen in de Eeklose Moer bij Roiisfwkke tussen de Bogaerl

moerslraat en de huidirw 1\.ruaiwef!, ten zuiden 1m11 het Leikl'n 

r1p rfe gre11s met Oostwinke/. 

202. i\:IEU\\'E DA!\1 : 

itll rlic wr~stzijdc• Villl riPn nie11wen clamme, 1323. AS.JH-o ·102. 

Pfl rlat mc~n heel clr~ nieuwe dam. I 337. 1\S.IF~-D 2/2 f" (Î)v". 

I Jam rwf,;; St.-/unswwd. 

:.>f1'S. ~IUJ\\'E I JA!\1 

up ciPn Nif'IIW<'fl rlam. 1·110. /\I~A-1~1\ 1·n'>9. f" 12v". 

iiiHic•Jl nif'IIWell dam. Jll(lfl, /\S IB I\ 2(j. r· ·1v". 
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up de nieuwedamstraete zoomen van Eedoo naer Ghendt gaet. 

1628. SAE-822. f" 38r". 

Z;;e ook Dam. Reeds in de f\lidrleleeuwen werd een mieuwe 

dam» aangelPgd om de drassige Pokmoer te verbinden met 

\V aarschoot. 

204. l'\IEUWENDORPE(STRAAT) 

de Niewedoorpstrate, 145 1. RAG-RG 19. f" 36r". 

ande nieuwe ( n) dorpstra te, 1459, ASJB-o. î226. 

te Nieuwendorpe, 1464, ARA-RK 34398, f" 6r". 

nieuwendorpe, 1528. SAE-1009, f" lOr" en passim. 

ande nieuwendorpstrate, 1535, SAE-1009, f" .53v". 

te Nyeuwendorpe, 1.5.59, SAE-1009, f" 412r". 

Nyeuwendorpsche slraete. 1.56.5, SAE-1010, f" 89r". 

te Nyeuwendurpe. 1.572. ARA-RK 45193. f• 36v". 

ande Nieuwendurpsche strate, 1.578, SAE-1010. f" 319r". 

Nieuwendurpe, 1627. SAE-822. f" 12v". 

ande nieuwendorp strale, 1638, SAE-383, f" 138r". 

Trok de bevolking van het vernielde Raverschoot in 1127 niet 

evemeer naar Nieuw-I )orpe als naar Nieuw-Eeklo. Dorp is rn

clerdaad meestal een jongere nederzelling van een ouder cen

trum. (Gyss. 82, 83). 

205. NIEUWE !lUIZEN : 

inde reke ghenaemt de nieuw huysen suyt aen de maerckt, 1749. 

SAE-84 1. f" 230r". 

Oudere benaming voor fwt Rotje, gelJOuwel in de 17e eeuw. 

206. NIEU\V(E) STRAATIIE) : 

in de prochic van Weesleeciao an de nieuwe strate. 1366, AS.IB

ande oostzijde \'ander Nieuwerstrate metten noorthende ande 

i\luerkelstmtc. 1478. I~AG-RG o. 

lenden de nieuwstrale, 1.531. SAE-1009, f" 39r". 

hij de nyeuweslrale ande Leye, 1565, SAE-1010. f" 77v". 

met len zuudthende ande L<'ye recht over de Nyeustrate. 1580. 

SAE-1o1o. f" 322r". 

lusschen het paradijs l,nde !nieuw slrnetken. 1670. ~AE-1015. 

252v". 

lnieuw straetien inden moer. 1676. SAE- 1015. 592. 

Nieuw onlslnne s/ro(J/ in fwt lllOI'ff/f'lJied. (Gyss. 8-/). 

20ï. NIEU\\'(E) STIV\/\T(.IE) : 
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in de Raveschootslrnle oost tniC'm\·estraetkin. 1550. SAE-J()(_)l), 
f" 272r". 



up de westzijde licht tstraetkin wijlen ghenaempt tnieuwe straet
kin. 1556. SAE-1606. f• 8r·. 

tNieustraetkin, 1572. ARA-RK 45194. f" 38r". 

Nieuwstraatje, 1825. SAE-Bev. 

Nieuwstraat. 1920. SAE-Bev. 

Verbinding tussen Molen- en Kon. Albertstraat. Tussen 1920 

en /930 L'f>n•angen door de benaming Rt?ne Verma.slstraat. 

208. 1'\IEU\\'E STRAAT : 

ande nieuwe straete hijder oismuelene, 1556. SAE-1606, fo 
20V0

• 

De Oostmolen stond bij het begin mn de Oostveldstraat. 

209. NIEU\VE \\'EG : 

tnauwe stratken westwaert tot aen den nieuwen wech. 1638. 

SAE-383. f" -t11 \'0
: 1707. SAE-387. f• 496r0

• 

Thans Krekelmuit (straat). 

210. :'\OORBALGERHOEKSTRAi\T : 

de Noordt Balgherouckstrate. 1572. ARA-RK 45193. f• 29r
0

• 

Thans Pastoor-Bontestraat. 

211. l'\OORDBUSAKKER : 

Inden noordackere. 1529. SAE-1009. f• 2or·. 

in Eedoo inden noordackere. 1572. ARA-RK 45194. f• 1r·. 

Inden Noort Busch ackere, 1623. SAE-1010. fo 474r·. 

Inden noorthosch acker, 1706, SAE-1022. f" 205r
0

• 

/let noordelijk gedeelte van de akker bij de Bus, aanvankelijk 

J\' oorcl a kke.r, I al er N Of,rd busakker genHnmc/. 

212. :'\OOR.I H-10:'\DERDBUNDER. : 

daerment noemt de Noort homle hunder. 1616. SAE-1010. f• 
443r0

• 

inden noorthonder hunden•, 1ó32, SAE-1011 f" 11-1r". 

in den noort hondert hunder. 1638. SAE-383. f• 3tov". 

den noort onderhunder. 1 ó62. SAE-1 013. f" 208v". 

/let noordelijk gNlf'-elte rmn dr- oorspronkelijke 1-londerclbunder, 

uarw/ dC' 17,. eeuw gesplitst in Noord- en Zuidhonclcmll)[lnder. 

213. 1\:00RDI\IOER : 

usquc ad Noordmol'r, 1240, Ncelt•rnans I. blz. 136. 

uplcn Noorrlmol'f, 1 )27, RAG-Rg o. 

ten Noortrnot·n·. 1432. AI~A-RK 34375. r· 3r. 
In Iw/ TIIJ()('(l(>lijk wrlt'elte fll!fl Eeklo. in lc>rwnstelling lot de 
/.uidmrJI'r. {Gyss. f-J(,j. 
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214. NOORDMOERSTRAAT : 

de Noorlmoerslrale, 1451. RAG-RG 19, f" 33r". 

jnde noortmoerstrate. 1545. SAE-1009. f" 173v". 

ande Noordtmoerslrate, 1572, ARA-RK 45194, f" 41 r". 

ande Noordtstrale, 1572. ARA-RK 45193, f" 74r
0

• 

ande Noortmoerstrate. 1607. SAE-1010, f" 433r". 

Oudere benaming voor de .f\foPJrstraat, in tegenstelling met de 

Zuiclmoerstraat. In 160ï voor het laatst geattesteerd. 

215. NOORD'v\'ATERGANG : 

Luschen den nord walerganghe ende der stmten van der hondert 

buunre, 1305, ASJB-0 302. 

ande noorlwaterganc, 1533, SAE-1009, f" 56v". 

anden Noordtwalerganck, 1569, SAE-1010. f" 169v". 

Hetzelfde als de Eeklose \Vatergang. 

216. OLIEMOLEN : 

bijder olye muelne teeclo, 1529, SAE-1009. f• 17r". 

bijder olyemeulne metten noorthende ande halgherhoucstrate. 

1535. SAE-1009. f" 96r". 

Tussen Molen- en Brugse straat. 

217. OLIEMOLENSTRAATJE . 

ant holie muelen straetkin. 1551. SAE-1009. f• 281v". 

tolenmuelenslraetken, I 556, SAE- I 606, [" 20r". 

in Eecloo up loosthende ... zuudt de 7uudtmoer~lraete west 

thoolmeulstraetkin ~ de Leke in Eecloo bij de Ooslmeulene 

aenl het Olimeulstraelkin wurtl de Zuudtmoprslrate. 1572, 

ARA-RK 45194. f" 62r". 

Te identificeren met de 1 lospiioal~troat, op de ploals waar de 

Oostmolen stoncl. Een perwarring tussen Oost- Pn Oliemolen 

lijkt niet uitgesloten. 

218. ONDEIWI.IKSTRAAT : 
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op de onderdyckstraele, 1532, AS.IB-Lc~ger 28. 

te nieuwendorpe over de lcyc hijck onclerdijcslmle. 15-15. Si\E-

1009, f" 79r". 

Lhenden londerdyckstralen. 15-t(), SAE-1009 r· 260r". 

de onderdijckstrale, I 553. SAE- I 009, f" 3l-lr". 

up de llondendyckstrale. 1569, SAE-10 10. f" 1ó3r". 

de omkrdycxsche slmele. 163-1. SAE1011. f" 136\'". 

Strooi naor de oude wijk ()mlerdijk<> onder ,.\<fen<>m. Non !'nor 

een klein deeltje ond<'r Eeklo. 



219. ONDERP.-\STORIJSTRA:\TJE 

aen het rapelanie straetjen. 1776, SAE-1149. 

onderpastorstr.. 1795. SAE2·t7. 

het crommewael ofte onderpas.toreystraPtjen, 1796, SAE-854. 
- 0 _)f. 

~traatje waar destijds de onderpastorie gevestigd was. 

no. OOST.\1\1\ER : 

in den Oost ark er. 131 1, RAG-Rg o. 

Inden oosthackere. 1556. SAE-1 009. f• 339r". 

in den Oostacker int oosthende van Et>cloo oost tcrieckebeek

~traetkin. 1572. ARA-RK 45193. f" 2v". 

In de oostacker. 1659, SAE-1013, f" 64v". 

Tussen de betcoonde agglomeratie uan toen en de Kriekmoer

straat. (Gyss. 89). 

221. OOSTEI!\:DEKEN : 

int Oosthende, 1420, ARA-RK 34368. f" 6v". 

Int oosthende van eecloo. 1547. SAE-1009. f• 244r". 

up toosthende, 1572. ARA-RK 45193, f" 15r". 

Int Üosthende. 1628. SAE-1011, f" 80r". 

op toosteynde ':an Eedoo. 1704. SAE-1022. f• 101r". 

Oosteijndeken, 1795, 247. 

Oosteindeken - Rue de l'orient, 1818, SAE-Bev. 

De Oosteindestraet, 1863. SAE-Sch. 

OosleindPken. 1866, SAE-Bev. 

In 1874 o//icieef uewangen door Statiestraal, thans Stationsstraat. 

(Gyss. 90). 

222 OOSTMOERWEE 

te l\1aroyen damme an de i'vlot-rslrale in de Oost i'vloerwee, 14·12. 

RAG-RG 8. f" 50v". 

de OostmoPrwee(cle), 1572. ARA-I~K 45193, f" 34v". 

elP Oostmof~rwee... noorril clr~ moersirale, 1581, SAE- I 010. f" 
341 r". 

Zie o(}k \VPsiiTHJc'ru!e<!. 

~m. OOSTW li.EN 

in elP Oostrn1wlrl(', 1455, AIV\-RK 3·1189, f" ór". 

l,ij cl er hoost rnuelne, 15 35, SAE-100<), f" 92r". 

J,ij d<· Ooslr:oorenrnuPine ... suyt tPockmrJl'rslrnetkin, 1572, ARA

I~ K 45 trn. f" 7r". 

itfl!lf'n ooslf'oorr·mnudf·n. 1(>)'1, SAE-1011, f" 132r". 
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224. OOSTVELD : 

toost velt, 1361, RAG-W 0. 
up thoestvelt, 1422, RAG-RG 16, f• 2v". 

up toistvelt, 1547, SAE-1009, f" 249r". 

up toostvelt, 1559. SAE1009, f" 405r". 

in Eecloo up thoostvelt, 1572. ARA-RK 45194. f" 64r". 

Oorspronkelijk het ganse gebied begrensd door Kerk- en Vrom

boutstraal, de Antwerpse heerweg en de grens met Lembeke. 

Veld betekent hier woeste, omrruchtbare groncl. (Gyss. 93). 

225. OOSTVELDAKKER : 

den ooslveltacker, 1638, SAE-383, f" 213r"; 1709, SAE-386. 

r· 225r ... 

longere benaming voor fwt oostelijke en laatst ontgonnen deel 

uon het Oostveld. I-let westelijk deel Pan het OostU2ld werd 

vroeger ontgonnen en noemde men korftPeg Oostakker. De kern 

van het eigenlijke Oostveld lag immers meer oostelijker dan nu. 

226. OOSTVELDSTRAAT : 

an de Oostvelt strate, 1425, RAG-W o. 

ande oostveltstraete, 1538, SAE-1009, f" 1301 ". 

up de oisve!tstrate, 1542, SAE 1009, f" 70r". 

op de Oostveltstrate. 1648, SAE-1012. f• 16r". 

!Je oorspronke/ijkJe Oostveldst'IICUJJI begon pas aan de huidige 

splitsing Antwerpse Heerweg - Oostveldstraat. l-Iet westelijk deel 

dat nu Ooslueldstraal heel, werd nog fot in de 19e eeuw Ant

werpse fleerweg genoemd. {Gyss. 9-1). 

227. OPEISINGSTRAAT : 

Lot nivellement van eene nieuw geopende straat, loopende van 

de Snuifmolenstraal alover den ijzerenweg naar de Zandvleuge. 

Straat van 10 meters breedte. liet college besluit die straat aldus 

Ie henamen : «Üpeischingsstraat ». (llerinnering aan de Duitsche 

opeischingen van inwoners). 1 Q26. SAE-Sch. mei 1926. 

228. OUDE GALG 

daerment heel ter hauwer galghe. 1577. SAE-1010. f" 300r". 

In de Balgheroucxsche straete bij der ÜIICie Galghe. 1584, SAE-

10 10, f" 401 r". 

aende aude Galghe. 1616. SAE-101o. f" -1-t.:.tr". 

229. OUDE GALGSTRAAT : 

west dhoude Galghe strat<:>. 1568, SAE1010, f" t38r". 

60 



230. OUDE GE:"\T\\"EG : 

Oude Gent Weg, ± 18h0, kaart Popp. (Zie ook Gentweg). 

Ontslaan door de eerste rechttrekking. omstreeks 1850. van de 

rijkstceg Brussel-Oostende. 

De oude Gen/reeg kwam inderdaad door de Hospitaalstraat 

over het eerste gedeelte uan de huidif/le Oostveldstraat, Eeklo 

binnen en dit Póór het aanleggen van het stationscomplex 

!?31. OUDE \\'EG : 

/ongere benaming Poor de Murkelstraat. (Zie alclaor). 

232. PAARDENKERKHOF : 

daer ment heet het Peerdekerckhof. 1570. SAE-1010. f• 174r". 

noort iPeerden kerchof. 1572. ARA-RK 45194, f• 38v·. 

ant peerdekerchof. 1627. SAE-822. f• 11v". 

Oorspronkelijk de plaats waar de kadavers van de paarden be

graven u_;erden. Paardevlees werd door onze voorouders niet ge

geten. 

233. PAARDEi'\KERKHOFAKKER 

Inden perdekerchof ackere. 1627. SAE-1011. f• 58r". 
inden peerde kerelhof ackere, 1676, SAE-10 16, fo 570v". 

234. PAARDENKERKHOF~TRAAT 

tvoorseyde stratken dat naer tpeerde kerchof loopt, 1582. SAE-

10 10, r· 388r·. 

het peerdekerchof straetken. 164:2, SAE-10 11. f• 263/. 

peerdekerckhofstraetken. 1661. SAE-10 13. f• 149r·. 

het peerden kerckhofstraetken, 1679, SAE-1017, fo 218r". 

Peerdenkerkhofstraat. 1880, SAE-Bev. 

Paardekerkhofstraat, 1937, SAE-Sch. 

Reeds in 187 4 wilde men de naam PaOidenkerklw/straat ver

uaTlf!en ofwel door Paardenst.raat o/wel door llo/straat. Bij ge

lijkheid van stemmen voor beide benamingen besloot men toen 

maar de oude nuam Ie behouden. Pas irr 1937 werd hij ver

vangen door de Pas/oor de Neveslroul. 

235. PADDEPOEI.KE : 

Populaire naam uoor bosje geiPgen in de hoek gevormd door 

Eeklose V @Tl C'n krmaal Pan Scltipdonk. 

2'56. PAPf·J;AAI : 

een lorre olie wint metdien ghenaemt den papcgaey hier te 

vooren oock Lsaemen gcdicnl hehhcnJe voor een schorse ende 
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saeghe metdien aende suylsijde van de siratle loopende naer 

balgerhoucke geseyt dP meulleslraete, 1703, SAE-833, f" 114v". 

237. PARADIJSSTRAATJE : 

bij den hen de vanden paradijs straetken, 1529, SAE-1 009, f" 
25r". 

int Paradijsstraetkin. 1553. SAE-oo9. f• 288r". 

Int Paradijs straetkin Inden !'vloer, 1567. SAE-1010. f• 125r". 

ant paradijs straetken. 1638, SAE-383. f" 65r". 

Paredijsstraetien in den Eedoasehen moer, 1725. SAE-1384. 

Straatje in fwt Paradijzeke in de Eeklose Moer. 

238. PARADIJZEKE : 

ande l\1uerkelstrale in eene jeghenode gheheeten tparedisebn. 

1466, RAG-S Agn. o. 

an tparadijseken, 1559, SAE-1009, f" 399r". 

int Paradijzekin. 1572. ARA-RK 45194. f• 61 v". 

aent Paradyseken, 1620, SAE-1010, f• 463r". 

In een jeghenoote ghenomt de paredisen... wijlent Vincent fs 

Willems paredis ende zijn self, 1616, AS.IB-B 57, f" 26v•. 

fv!ogelijks genaamd 11aar familienaam Paredis. (Gyss. 96). 

238bis. PAROG-IIEHEIDE : 

de prochie heyde... zuydt het V ramven Velt van Onze Lieve 

V rauwe tol W aerschool. 1767, SAE-11-to. 

Üp de grens met \V aarschoot, een oorspronkelijk uilgestrekt heide

gebied. 

239. PASTOOR DE NE\'ESTRA,\T 

de Paardekerkhofstraal wordt Pastoor de Neve-straal. 1937. 

SAE-Sch. 31.01.1937. 

Ge11aamd naar een Eeklose priester door de Fransen Perbannen 

in cfe beloken lijd. 

240. PATEETS !\RUIS : 
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ad inferiorcm crurem mori hospitalis sancti Joatmes Bntgensis, 

1240, copii 1710. SAE-4. 

Ie Pateets cruse. 1458. ARA-1~1\. 3·1392. f" 9v". 

le pnleels ·cru re. 151 (), Al~ A-l~ 1\. 3·1-142, f" 12v". 

Ie palteelscruuce, 1539, SAE-1000. f" 123r". 

anne tleykcn hij pnlccts cruce, 15-16. SAE-100l1. [" 229r". 

Ie Plalleels cruycC', 1572. AIV\-RK ·15194, f" 35v". 

dacr men naempt PaiiC'els Cmys~t>. 1619 . .t\RA-1~1\ 3·1519. f" 
3r". 



dat>rmt>nl heedt patteels cruyse bij de drapy brugge, 1636. SAE-

822. r 206r". 

naer patheel~ cruyse. 16b9. SAE-10 15, f" 69r". 

Grenskruis op de plaats waar een poet6rug oc.:er Twt Leiken laa. 

~-11. P.\ TIEETSKRUISSTRAAT : 

metten oo"thende ande cruusstrale. 1520. ASJB-E 21. 

te Nieuwen durpe ... west de Patteels cruustrate. 1572, ARA-RK 

-15193. r 128r". 

Een deel mn de thans verdwenen Lange Moeistraal (Slachthuis

straat). 

2-12. PA TERSTRA.-\. T 

het Paterstraetien. 1666, SAE-1366. 

metter Yoorhoofde op de paterstraete. 1669, SAE-1015, f" 25r". 

Int hel suster siractken alsnu geseijt het paterstraetken. 1701. 

SAE-1022. f" tv". 

Paterslr. 1795, SAE-247. 

Patersstraat, 1874, SAE-Gem. 

Jongere benaming uoor Stoo/straatje, Zusters/raatje, Kroonstraatje, 

soms ook RecolfPtlestraalje genoemd. 

Leidde aanvankP/ijk naar het klooster van de Zusters, later naar 

dat van de Paters, sinds 1649 aldaar geveslind. 

243. PAU\\'EL DE L\:\GHEt'\SSTRAATJE : 

commende ghegaen van de 1'1aerl op hel Oosteijnde ende also 

passerende seker straelien tgonne men noemt Pauwel de Langhens-

5lraetien ... mits hij de Lmghe daer heeft gewoont, 1719, SAE-

1381. 

Slaat waarschijnlijk op het 1\aaislraalje. 

244. PEPERSTRAAT : 

de Peperstrale, 1408. ARA-I~X 34358, f" 7v". 

ande pepcr~lrale, 1528, SAE-1009, f" 13r". 

Inde· pcperstraele, 1627. SAE-1071. f" 58r". 

%eer ueel IJ(#Jfk()rrwwle 1wcun in uJ/c oude st'eden. (Gyss. 99}. 

24<;. I'ETI·:t~IIEYNSSTIV\ATJE : 

rndlen wytPindr· upl pccterhcyns slmct ken, 1642. SAE-10 11, 

f" 2ó3v". 
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246. PIETER DE CONINCKSTRAAT : 

Het deel der huidige Jan Breydelstraat, loopende van de nieuwe 

Jan Breyclelstraat naar het zuidelijk uiteinde der Guldenspor~n
slraat wordt Pieter De Coninckstraat, 1938, SAE-Sch. 

04.06.1938. 

247. PIETER IvlAESSTRAATJE 

zuuthende ande moyst.rate... noort pieter maes, tzelve lant ghe

weecht met een dreefken lot tstraetkin daermen gaet vander 

Raveschoolslrale naer den moer ende es ghenaempt pieter maes 

straetken. 1556. SAE-1606. f• 30v". 

Slaat op de huidige ZandstraaL 

248. PIJKENSAKKER : 

In den pijckens acker, 1746, SAE-1120. 

Pijkens Akker, ± 1860. kaart Popp. 

249. POKMOER : 

ten Poucmoere, 1440, ARA-RK 34380. f" 7r•. 

jnden pocmour. 1532, ARA-RK 34456, f• 4v". 

jnden pouckmoer, 1544, SAE-1009, f• 67v•. 

jnl pouckmoerkin. 1539, SAE-1009. f• 146r". 

Lol up tpockemoerkin. 1556, SAE-1606, r 1r
0

• 

In den Pockmoer. 1574. SAE-1010, f• 157r·. 

na er den pockmour, 1659, SAE-10 13. f" 64r". 

l n het miclden der 16e eeuw heeft de wisseling uan poek- naar 

pok zich uoltooicl (laolste uerrnelcling pouckmoer in 1558). 

Gysseling denkt aan oudengels poke uerwant met middelneder

duils pogge «kikvors». (Gyss. 100). 

250. POKMOERSTRAAT : 

ant pouc moer straetkin, 1468, ASJB-B 26. f• -tv•. 

anl pouckmoerstraetken, 1539, SAE-1009, 1" 75r
0

• 

bii tpouck moer straetkin. 1545. SAE-1009, f• 2t3r". 

tol de pockmoerstraeLP, 1556, SAE-1606, f" 20v•. 

an !Pouckmoerstraetkin, 1565, SAE-1010. 1" 77v". 

ant Pockmoerstraetkin. 1568. SAE1010. f" t39r· 

lpockmoerstraelken, 1652, SAE-1012. f• 132r". 

251. POTTERIJ 
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een hehuyscle hofstede ligghencle Inden boelatrE' ghenaempt dE' 

pollerije, 1563, SAE-1009, f" 179v". 

Een lokale pottenl)(Jkkerij. 



252. POTTE(R)~TR.-\.-\T : 

die Potterstrate, 13-H. RAG-AO o. 

tender potter strate. 1420. ASJB-B 1-t. 

ande polteslrate. 1529. SAE-1009, f" 18r". 

inde potterstrate, 1551. SAE-1009, f" 373r". 

Inde pottestraete. 1705. SAE-1 022. f" 170r". 

\' ana/ 1680 stilaan en omstreeks 1750 definitie/ verdrongen 

door de niemt'e benaming 1\.aaistraa/. 

Fn. de Potter {Gyss. 101). 

253. PRINSE!\'HOFSTR:\AT · 

Noorthaemerstraelien alias geseyt Prinsenhofstraetjen. 1743, 

SAE-138(). 

oost het Crommewael ofte princehofstraetjen, 1774, SAE-848, 

r· 1 1 1 r". 

Princenhof. 1859-1867, SAE·oud nr 1730. 

,\foortlwmer- en 1\.rommewaalstmatje lopen hier door elkaar om

dat zij beide op een hele reeks straaljes betrekking hadden. Toch 

bet re /t het hier uitsluitend het Prinsenho/straal je. 

254. RAAiviST RA.\ T : 

Lraemstraetkin. 1497. RAG-AO 50, f" 3v". 

teedo Int Raemstraetken. 1541. SAE-1009. f" 166r". 

aent het Rameslraetkin. 1572. ARA-R.K 45194. f" 24r". 

de raemstraete. I 682. SAE-10 18, f" 251 v". 

Sporadisch gebruikt voor het 1\.rommewaalstraalje en in 1874 

o//icieel als dusdanig aanuaord. 

Cfr. <up een ho/stede duer de roml'n up slaen) (wuarop de 

fakefis gespannen werden om Ie drogen). (Gyss. 102). 

255. RAAStlEKKE : 

te R.aesheckc. 1·464. ARA-RK 34398, f" 6r". 

te Raseheckc. 1477. ARA-RK 34411, f" 9r". 

Ra~ccke. 1481. AI~A I~K 34415. f" 15r". 

Ie l~al~slwckc anrlr~n rlrayhoom, I ')2<J, SAE-100t), [" 18r". 

rl;wrrrwn qal'l lliwr l~asr·ckc. 1 54'), SAE-100'). f" 213r". 

In rlt·n rrH>f'r te l~asseckc, 15(J8. SAE-1010, f" 149r". 

l1ij Rot•seckc, 1 572, Al~ A-1~ K •I 'j 1 1J·1. f" 3,1v". 

te l~osheckr-, 1577, SAE-10 10, f" 29Gr". 

J>fcwls wm fwt L~tken-HII'f/HrriPPrrs/ruom op rlc· [lfPrtS rnC>I Oosl

wurkf'/ r•n \Vwmwlwol. 
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Cfr. «:op de prochic van ooslwijnckel Int ghewesle ghenaempt de 

roshecke sijnde op de ooslsijde daer aen ghelegen het Leyken>. 

1 ö66. SAE-1 o 14. f" 134v". 

Ps. !~aas . .fvfen plaalsle nog lol in de 19e eeuw hekkens in Twt 

Leiken om ulas Ie roten. (Gyss. 1 03). 

256. RAASIIEKKEBRUG : 

ande hrugghe te Raeshecke. 1521. ARA-RK 34447. f" 12r·. 

hij Raeshecke hrugghe. 1535. SAE-1009. f" 92r". 

hij Rasecke brugghe, 1552, SAE-1009. f" 3031°. 

an Raessecke brugghe. 1572. ARA-RK 45194. f" 127v". 

bij der Raseckebrugghe. 1583. SAE-1010. f" 406r". 

naer de Roosecque hmgge, 1620. SAE-1010, f" 462r". 

Bmg over het Leiken, nabij het huidige Motjen. 

257. RAASIIEKKEDREEF : 

de Rossekdreve, 1866, SAE-Gem. 

\' erfengstuk uan de huidige Kraaiweg. 

258. RABAUTSWEGEL : 

voetweghel ghenampt den rabauts wegh. 1671. SAE.--289. 

Rahautsweghel ofte Vrije l\1eulenweghel loopende naer Blomme

kensmeulen, 1720. SAE-1382. 

bij den Rabautswegel, 1763. SAE-1136. 

Rahautswegel, 1874. SAE-Gem. 

Pas na. de tweede u•erefdoorlog lot een werkelijke straal omge

vormd. 

Rubaut. rabauw rouer. 

259. RAVE(R)SCIIOOT : 
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apud Ravenschot oppidum. 1127, Galh. 

Ravenscola, 1180. 1\AH-o 6657. 

1\avenescot, 1190, !.ZAG-St Bcrt. Pop. o. 

1\avenscol, 1193. IV\G-SP o. 

RavenseoeL 1201. RAG-SP o. 

1\avensrole. 1201. 1\AC-SP o. 

in ravenscoel. 1289. AS.IH-Doos Varin. 

le ravenscat Ier stralen. 1318. 1\AG-/\unw. 1912, r 183r". 

1\avenscool. 13·19. 1357. 1\AC:-RG o. 

Ravescool, 13C13, 1\.1\G-1\G o. 

1\avesschool. 1·128. AI\A.I\1\ 34372. f" tv". 

Raveschoot. 1535, SAE-1009. f" S·lr". 



I )e owfste gelwchtnoom !'1.111 Eekfo. School .:in moeras uit

springend«! /wek hoger fond> t'WI de roo/. (Gvss. 10·1!. 

C/r. Aal- (>Tl \V u/ /schoot. GI't'nsgelwcht, lag ook (ledeeftelijk op 

Adegem, waar men het \\ 'est-Rouescfwot noernde. 

260. R.\ \'E(R )SCHOOT.\KKER 

inden Ravescoat ackere. 1-188. ARA-RK 34421. f• 16r". 

Inden Rawschootackere. 1544. RAG-RG 137. 

Inden Raveschoot ackere, 1582. 5AE-10 I 0. f" 368r". 

Akker nabij Roue (r) schoot. (Gyss. 1 05). 

261. RA\'E(R)SCJ-IOOTBRUG : 

de brucghe te Ravescoot. 1405. ARA-RK 34356, f" 4r•. 

vander bmgghe van Ravesscoot. 1438. ARA-RK 34379, f• 10v". 

te Raveschoot over de Brugghe. 1562. SAE-1010. f" 37:·. 

Raveschootbrugghe. 1577. SAE-10 10. f• 289r". 

Brug ouer de Lieve Ie Rave (r) schoot. 

262. 1{,\\'E(R)SCHOOTSTRAA.T : 

up den ravescotschen wech. 1318. RAB-Aanw. 1912. r· 183r". 

an die slrale die lopet van Eclo te ravenscoot waert. 1350, 

ASJB-o. 540. 

loter Ravenscool stralen. 1398. RAG-RG o. 

de Raveschoot strate, 1451. RAG-RG 19. f• 2v". 

de Ravescot strate, 1457, ARA-RK 34391. f" 9r·. 

ande ravescool strate, 1468. ASJB-B 26, f" 5r". 

ande Raveschootstrate. 1528. SAE-1 009. r· 7r". 

de Raveschootsche straete. 1627. SAE-1011. r· .58r". 

de Ra verschoot straete. 1669. 5AE-1 o 15. f• 47v". 

Slaat np de ganse slmat vuna/ de Spriet lol aan Raue (r) school. 

Laterl<• lJerwrning voor fret eerste deel : Brugse stmal, /\.on. 
J\1 berlstraat. 

263. RECOI.l.ElTESTRAATIE 

Recolletteslraele ~ PaetersrecoiiPllcn slraeljcn. 1703, SAE-

1374. 
l~ccoiiPcteslraclien. 17(,1. SAE-13110. 

//elzl'/frlr! als fJnlc•rsslrrwlje. NoH lol in rlc• 19e eeuw spornrliscft 

zo fJf'fi(J(Jfrlll. 

2tJ4. RE:-\E \'ERi'IASTSTRAAT 

Reil{! Verrnaststraal. 111)0, 5/\E-Hc·v. nr 18. "lz. 35-50. 

Nu11m 1/C'(WIJc•rt lussc•ft I 1J'20 !'ft I 1)3() Wilt de r>rof'fjf'm NiciiW

slrwii. 



265. ROTJE : 

Volksnaam voor de huizen naast het stadhuis. in de 17e eeuw 

aldaar gebouwd op het kerkenerf en oorspronkelijk Nieuwe 

I-luizen genaamd. 

266. ROZE : 

Roose. 1795. SAE-247. 

Roos. 1825, SAE-Bev. 

Rooze, 1873. SAE-oud nr 1731. 

Genaamd naar de aldaar opgerichte herberg de Roze> in de 

1 7e eeuw. Zie mijn artikel over dIerbergnamen te Eeklo onder 

het Ancien Regime>. 

267. SCI-IAPERIJ : 

ande mourslrale bij lscaperije, 1530, SAE-1009, f" 34r" 

ter scaperie, 1544, SAE-1009. f" 67v". 

bij tscaperie, 1546. SAE-1009. f" 229r". 

over tscaperie, 1556, SAE-1606. f" 20r". 

In de zuydtmoerstrate bij Schaperije, 1600. SAE-1020, f" 428r". 

in den wijck ghenaeml de schaperije, 1680. SAE-1017, f" 352t 

Schaeperije. 1795, SAE-247. 

Oorspronkelijk «schaapskooi>. 

268. SCI-IOOLSTRAA T : 

19e ;eeuwse volksnaam voor de Raamstraat. Hier was immers 

de stadsschool gevestigd. 

269. SCHOOLSTRAATJE : 

ant Scoolstraetkin, 1408. RAG-RG o. 

tschoolstraetkin. 1451. RAG-RG 19. f" t7v" 

an thondecotslraetkin wijlen ghenaempt tscoelstraetkin. 1556. 

SAE-1606, f" Sr". 

Op de hoek hiervan stond nog in de 16e eeuu.• een school. T/wns 

Collegesfmatje. 

270. SCHOOLTJE : 

daer thenden tol up l kerchof dat>r een huusekin up sla et datmen 

heet tscoolkin. 1556. SAE-1606, f" 1-1r". 

271. SCHOOLTJE : 
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een behuusde hofstede ghenaempt tC!een schoolkin hooftherrele 

mellen oost hencle an t Sustcrhuusstrnetkin. 1587. SAE-10 t o. f" 
422r". 

Dl! schooltje gaf zijn naam aan fwt Schools/raatje. 



272. SCHURRESTRAATJE : 

\' erdwenen straatje, thans toegebouwd. uitgevend op Je !violen

straat, tvaar leurders en woonwagenbewoners een toevlucht 

::.och ten. 

273. SCHOORl'IANSHUL 

een ghemet !igghende up den ScoormanshuL 1305. RAG-RG o. 

up den Scoermanshul, 1314, RAG-RG o. 

up scoormanshuL 1459, ASJB-o 1226. 

Hoorde bij het Goed te Altena (grens Adegem-Eekio). (Gyss. 

112). 

274. SCHUTTERSHOF 

lscottershof. 1543, SAE-1009, f" 69r0
• 

regt over het schuttershoL 1861, SAE-1721 oud nr. 

De straat aangelegd door Consortium Tijlgadt, lusschen College

straat en Zuidmoerslraat, zal «Schuttershof» genaamd worden, 

1938. SAE-Sch. 05.02.1938. 

Uit het appellativum «schuttersho/) groeide stilaan de straat

benaming. 

Et~nlijk is dit hier de plaats van het schuttershof der hand

booggilde (St-Sebastiaa.n). maar er bestond Ie Eeklo iets meer 

oostelijk gelegen ook een schuttershof van de uoetbooggr!JC' (St

joris). 

275. SINT-JANSIIUISDREEF 

an Sent .lans huus dreve. 1442. RAG-RG 8. fo 74v'. 

jnt sint .lanshuus dreve. 1536. ARA-RK 34460. fo 26v
0

• 

ende es Sint Janshuys dreve lanck seshonderl tseslich roeden 

ende een halve Roc·cle streekende vande moc·rslraete up 'tnoort

hende zuutwaerl I ol amle Balghcrhouckstrate, 1554. ASJB-Leg

gcr 29. ro 8r0
• 

St .lanshuus drcve, 1556. SAE-1000. f" 348l. 

Ste .lanshuys drcvc·. 10)1. SAE-822. fo 29)r". 

276. SII\!T..IANSIIUISGOEI J : 

an clic oc~slzidc· van Senle .lanshove, 1310. ASJB- o 345. 

van sPnl .lans huus goc·dc. 1442, I~AC-RG 8, f" 53v". 

dhofslcdc· ghemwmpl Sle .lans god. 1001, SAE-289. 

/ortgerf' lwruuning uoor lwt Goed ten f\foere, eigendom van fwt 

St / rmslwspi t""' Ie Hrumw. 

G9 



2ï7. SINT-.IANSIIUISSTRAATJE : 

van sint .lans huusslraetkine oestwaert. 1335, ASJB-o. 477. 

an Senle .lanshuus slraetkin te Nieuwenclorpe, 1464. ARA-RK 

34398. 6r". 

Leidende naar lwt Goed Ie Altena, eveneens een bezitting van 

het Sint-/arrslwspi/aal. 

278. Sli'\T-JANSllUISWOESTlJN 

an die zuulzide van der moerstrate teere stede die men heet 

sente Jhanshuus woestine. 1323, ASJB-o. 402. 

Andere benaming voor de V el den. 

279. SINT-LAURElNSE STEENWEG . 

Chemin pavé de Balgerhoek à St Laurent, ± 1860, kaart Popp. 

280. SINT-\'INCENTSI10JVIEN : 

bij Ste Vincents boome, 1551. RAG-RG 30. 

eenen bosch bij senle virtcenls boome, 1575, RAG-RG 31. 

St-Vincents Boomen ; 18e eeuw. AS.IB-kaart Popp, ten l\loere. 

Vermoedelijke halte van de grote St.-\'incenliusommegang. 

281. SINT-\'INCENTSilUl7.EKE 

omtrent Ste Vincents husebn te Rave scote, 1470. AS.lB-B 21. 

Ie Raveschool jeghens over St-Vincents huusekin, 1563. SAE-

10 10. f" 63r". 

hij Ste Vincents huusebn. 1573. SAE-1010, f" 208r" 

leghen over Ste Vincents huyseken. 1635. SAE-1011. f" 152v". 

\' ermoeclelijk een sla/ie op Je fiTDie ommrgang ter ere Pan de 

parorhiepcûroon op hel uiteinde uan de parorllie. 

282. SINT-\'INCENTSTRAATJE : 

jn ~in te vincf'nls slrael ken. 1522. ARA-RI\ 3.:t.:t.:t8, f" l8v". 

in Eecloo anclf' Vlole oost Ste Vincent straPtken zuyl de I loo~h
slraele. 1572. ARA-1\1\ -1519--1. f" 30r". 

lot St Vincents strnetken. 1638, SAE-383. f" 383r". 

claer ment noempl Ste \'incPnl straete. 1656, SAE-289. 

Processieu·eg op de wens met 1\.nprijke. 

283. SINT-\'lNCENTSTRA-\TIE 
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le I\ avPschoot wesl sle vincC'rlls straetkm. 15·17. St\E- JO(ll), I'' 
239r". 

Prcwessrefl'en op de wr>rrs me/ :\degPm. 



284. SLAG : 

\' olksnaam orru.--frpeks 1900 in gebruik Poar een cleel van de 

Zuidmaerstraa/. liet betrPft een «slag» (= veldweg) langswaar 

een JO-tal huizen staan. Gelegen ula.k tegenover de Collegestraal. 

Loopt mn de ZuidmoPrstraai in de richting van het Leiken. 

285. SNUIFf\IOLE~STR:\AT : 

inwooners van den wijk Snuifmolen. 1867. SAE-Gem. r 76. 

de Snuifmolenstraat. 187-t. SAE-Gem. 

Snuifmolenstraat. 1880. SAE-BeY. 

Straat leidende naar het Srwifmofeken. nog duidelijk merkbaar 

op de kauri van Popp ( ± 1860). 

286. SPEELilOF \'.-\.:"\ DE LATIJNSE SCHOOL 

een plecxken landt commende metten oosteynde up het suster

straetken... Yan auden tijde ghenaempt het speelhof Yan de 

Latijnsche schole, 1635, SAE-1011. f" 143r". 

Deze school stond zoals vroeger gezegd op de hoek van de 

Patersstraal. 1-fet bewijst meteen dat er reeds onderricht in Iatijn 

gegeven werd uóór de aankomst der Paters Minderbroeders in 

1649. 

28:-. SPRIET 

ligghende teecloo up den spriet. 1530, SAE-1009. f" 34r". 

up de spriet strate, 1570. SAE-1010, f" 176r". 

K.u•um nrx:J voor tot op het einde uCJn de 19e eeuw. 

Aldus genaamd naar de gaf/el vormige samenkomst van de 

Rave(r)sch()(Jtstraat (Antu1erpse /leerweg) en Weststraal (fwi
dige Molc•nslraat), die verder doorliep in de <grote strale>. 

288. SPRIET AKKER 

Inden spriet ackere. 1'J34. SAE-100<), f" 68r". 

Inden spriethacker. 154h, SAE-1mN. f" 233r". 

Inden Spriethackere. 157fJ, SAE-1010. f" 32fJr". 

clen spryetacker. 1638. SAE-383. f" 152v". 

in rlr·n sprietacker. 1 óWJ. SAE-1 020. f" 123r". 

Akkl'r ten westen tJar: rfe Spril't tJf'rPal lus.•wr1 Je twee saml'n

lrJperuf r> slmten. 

28'J. STAI'K>NSI'I.EIN : 

Stalieplaats. 187-1, S/\1~-(~cm. 

Staticplr·in, 1880, SAI~-Bcv. 
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Benaming ontslaan na oprichting uan het station. Sinds 1935 

omgezet in Kon. Astridplein. 

~90. STATIONSSTRAAT : 

de Staliestraat, 1873, SAE-Sch. 

In 1871 werd de benaming Gos/eindeken definitie/ vervangen 

door Sialie·slraal. 

291. STEENI-IEULE : 

de hrugghe te Steenhole. 1428. ARA-RK 34372. f" 6r·. 

de Steenhuele. 1450, ARA-RK 34385. f• 9r·. 

in de Peperstra te tsteenhuele. 1468, ARA-RK 34401. f• 7r·. 

Een booguormig brugje, rteme/st in de uorm uan een riool. 

292. STEKKEBOSKE : 

Volksnaam (omstreeks 1900) uoor bosje gelegen tussen de H. 

Grafstraat en St-/ansdree/ op de plaats van de huidige Gravin 

/ohanna-, Fabiola- en Boudewijnlaan. Zeer geliefd bij de Eeklose 
jeugd. 

293. STERRESTRAAT 

het slerrestraeljen. 1757, SAE-1131. 

Sterrestraai je. I 825. SAE-Bev. 

Sterreslraal, 1874. SAE-Gem. 

In 187-1 WC' rel cl e lwrwming Sterrl'slraalje aangewilwrf tot Sterre

straal. 

Genaamd nnar een oude lwrl)('rg aldaar. Oudere benaming : 

K.orle \'famingslroal. 

29-1. STOOFSTH:\AT.IE : 

ani Stoofslraetkijn. 1398. I~G o. 

lsloofslraetkin, 1-150. I~AG-SE o. 

Vil!Hien slove si raetkinc. 1·170. AS. I R-B 21. r 72r
0

• 

I hen dm den sl0ofstral'l kin. 1522. Al~ A-l~ 1\ 34448. r· 14\'". 

vant scoofstraelken. 1556. SAE-toor>. f'' 57v". 

Een micldl'~C'euwse sloof is l'l'n inricfrling poor u·arnlf' i)aden. 

Owl<'re f,rnamillfl !'Oor Zusll'r- f'll Pnterslrna/je. (Gyss. 11 9). 

29'i. STUI\'ENBERG : 
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den slm•t•nherrh... rormnende nwll C'n noorl hen de at'n ctt•n Ant

werpschen herwPrh nosl C'nllhems slrtwlkl'n. 1!1:.2·1. S.-\f.JOI I. 
f" 11 r•. 



296. TEIRLINCI\STRAAT : 

an de noortzijde licht straetkin cliemen wijlen hiel teerlync straet

kin, 1556. SAE-1606. f" 1tr". 

oost Terlynckstraetkin, 1572, ARA-RK 45194, f" 9r". 

teerlingstraatjen, 1818, SAE-B. 

leirlingstraetjen. 1859-1867, SAE-1730 oud nr. 

Ps. T eirlinck. 

Deze naam ku'(lm sporadisch voor, voor een gedeelte van de 

1\rommetvaalstmot. 

29:-. TESTENHOEK : 

Volksbenaming omstreeks 1900 voor een gedeelte !'On Ba/ger

hoeke in de buurt van het huidige voetbalterrein. 

298. TIEL TSESTEEN\ \'EG : 

den steenweg Yan Eecloo op thielt, 1859, SAE-1730 oud nr. 

de Thieltsche steenweg, 1874. SAE-Gem. 

Thieltersteenweg, 1880, SAE-Bey 5, 220. 

\'ieuu·e steenweg in 1840 aangelegd. 

299. TRIOENS STRl\ATJE : 

aan trion's straatje, 1874. SAE-Gem. 

Strootje uitkomende op de Maikt en genaamd naar de 19e eeuwse 

bewoner l1lr. Trioen. 

300. V ARKENSDREEFKE : 

hij de Oostmuelene metter west lancx tVerkens dreefken. 1583. 

SAE-1010. f" 410r'. 

301. VELDEN : 

St .lanshuus jn hrugghe met. een partije hosch ende zom lant 

ghenaempt cle Velden. 1638. SAE-383. f• 319v". 

de velden. 1662. SAE-to13. f" 208v·. 

f)p uP/den hodden ec>n oppemlakte Pan 32 qem. I lijn 49 roeden 

en tJ'aren de laatste u•oc•slc gronden Pan het Gned ten Moerc> 

Een oudere• ll(•namin(f is de ::;intjonshrliswof'sline. 

302. VELDSTRAAT : 

V~·ld ~traele, 18t~ ce11W, ASJB-knart GoPcl ten l'v1o~re. 

Stmu/ naar de Vulden. Gedeelte uan de huidige !-loonstrao/, niet 

Ie tJenr•arnn met dl' tlwns lwstucmrle Veldstraat 

3t'!3 VER111NIJINGSSTRAAT : 

liet MeuiPstraalje zal voortaan VPrl,inclillf.!Sirnat not·men, 1937, 

~AE-Srh. 11.01.1cn7. 

73 



/-Iet was slechts een kort bestaan brscfwren want reeds op 

22.12.1938 werd de naam opnieuw ueranrlerd in Desiré Goethals

fraai. 

304. VERIIEYLENGAT 

jnt hende vanden eecloosschen leykine m verheylen gat. 1524. 

ARA-I~K 34450. f" 12v". 

Lij tVerheylle gadt up de westzijde van de Lieve, 1557. SAE-

1009. [< 351t. 

bij lverheyle gadt. 1562, SAE-1010. f" 47r". 

an tforeelen gat, 1614, ARA-RK 34515, f• 13t. 

ant frauweelen gat. 1615. ARA-RK 34515. f" 15r". 

verheyleghat. 1638. SAE-383. f" 441 r". 

het Frauweelen gaet. 1670, SAE-1367/3. 

daerment nompt het fraweelen gaet, 1671. SAE-289. 

Ps. Verheyle, vervormd lol Frauweelen. 

Oudere benwning voor de plaats van samenkomst van het Leiken 

in de Lieve, later naar een aldaar ontstane herberg het (houten) 

\ Vambuis genaamd. 

305. \'ERLOREI\: !lOEK : 

Volksnaam, omstreeks 1930 in gebruik voor de huidige H. 
Conscience-, /on Breydef· en Pteter De Coninckstraat. 

306. \'ERMASTENSTRAA T : 

in het soo genaemde Vermastens straetje, 1795. SAE-1397. 

Vermastenstr.. 1795. SAE-247. 

Ergens in de omgeuin9 uan de 1\erkstraal. 

307. VERVERIJ : 

een au dl verval I en hofstedeken ghenaempt de \' erwerije eertijts 

toebehoort hebbende Willem de Wulf ... west de Crommewael

&lraete. 1634. SAE-822. f" 156v". 

308. VETTERIE : 

een verbrande hofstede ghenaempl clt-' Vellerie hoofd~nde metten 

Noorthende an Jan 1\ lm'rl hanwrs slnwtkin streekende van dm 
Hoelaere naer tKerckhof. 1587. SAE-1010, f" ·122r". 

309. VICI'OR KETEI.BOETERSSTR:\AT.JE 
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Vïctors Ketelhoefers siract kin. 1-lu-1, ARA-RK 31398, f" 6r". 

Vïctoors Ketelhoeiers slraetkin. 1·171. Al~A-RK 3-1-105. f" Sv" . 

. Vieloor Ketelboelers slralkin. 1·101. ARA-RK 3·1-123. f" g,.". 

thenden victors ketelhopters ~lrntkin. 1515, AIV\·RK 3·1-111. 
r· 15r". 



\'ictoors Ketelboetre straetken. 1556, SAE-1606. r· 64v". 

Oudere l>enaming Poor fwt Cocquyls/raalje. 

1\.ete!l>Oelere hier als fn. gelmtikt, l>etekent «.ketellapper». (Gyss. 

121). 

310. VIER UITERSTE!'\ 

\'ier kleine huisjes op het einde uan lwl llaringstraQtte. helemaal 

a/gelegen uan de Two[dstmat : de Moll'nstraal. 

311. \'IJFENT\\'1:'\TIGBL';-JDER : 

lusschen der groter stralen ende den viven ende twinlich buun

ren. 131-l. ASJB-o. 350. 

Een deel mn de llorrderdbunder. 

312. \'l.JFE:'\T\\'l~TlGBL':'mERSTRAAT : 

die XX\' buunre strate leghter ant nordhende. 1337. AS.JB-D 

2/2 r· 67r0

• 

313. VINCENT :'-IL':'\STERSSTRr\ATJE 

west Vincent l\1unsters stmetkin noordt de Kerckstr., 1559, SAE-

1009. r 415r". 

314. VISSTRAAT JE 

int Visch straetkin. 1450. RAG-SE o. 

an t\'isch straetkin. 1-t68. AS.JB-B 26. f" 2r•. 

in lvisstraetkin. 1517, ARA-RK 34443. f" 13v". 

ant visch slraetken, 1545, SAE-1009. f" 212r0 

Fn. /an dre Visch wordt reeds uermeld in 1311. (Gyss. 122) 

315. \'L,\J\1\I>ERE:-\STRAAT · 

OorspronkeliJke benmninf! uoor de VPrl>ifiCling Roze-Oostveld

simal. sinds 1938 H11rg. Pussem.iPrslmal. 

316. \'LAtvtiNCSTR.\AT : 

van d,~r niewer sirale oeslwaerl rlie lans Vlami:-~cs kinder f:ïhe\Pil 

hehfwn. 1335. RAG-RG o. 

elP Vlamine stralc, 13CJ4, l~AG-AO o. 

tvlarninr ~trrwtkin. 140'), I~AG-l~G o. 

Vlarninr ~tractkine, 14(JR, AS.IB B 26. f" 10v". 

,,ndt Vlamyrwstra<·tken. H7n. AS.m B 21 f" 82r. 

//('/ is dllil/1'/ijk tf111 Ju,/ /11C'r 11111 rfp f:Pkfii.W' /mnilicru111m Vlnminr 

f/11111, rl'etf~ rwol/(1.~/t•c•rtf i11 12AH. 
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317. VLOTTE : 

in de Vlote tusscen den Berghelkine ende der Moerslrate. 1344. 
RAG-RG o. 

in de vloote. 1556, SAE-1009. f" 34r". 

ande Vlote, 1572. ARA-RK 45194, f" .30r~. 
tvlootstraetkin. 1583. SAE-1080. f" 413r". 

de Vlote, 1623, SAE-1040. f" 474r". 

de Vlotstrale, 1ó38. SAE-383. f" 383r". 

de Vlotte. 1705. SAE-1022. f" 158t. 

V lote hoort bij vlieten. Wij zouden hier dus aan overstroomd 

gebied moelen denken, ware het niet dat deze omgeving zeer 

zandachtig en onvruchtbaar is en zelfs met de benaming vVoestijn

akker crordt aangeduid. (Gyss. 124). 

318. VOGELENZANG : 

een huus ende hofstede jnde Raveschootstraete ghenaempt deu 

Voghelen sanc. 1538. SAE-1009. f" 132r". 

niet verre vander muelene ghenaempt der voghelen zanck. 1556. 

SAE-1606. f" 67v". 

up vijfende derlich roeden Lants ende es een vaghe hofstede daer 

wijlent een huus up ghestaen heeft ghenaemt den voghelen sanck 

in eecloo zuut west van de keercke ... zuut de bruchsche strate die 

loopt naer raveschool. 1616. A~.JB-B 57. f" 20r". 

Vogelenzang wijst gewoonlijk op een eenzamr plaats, waar de 

vogelen des hemels vrij spel hebl)en. 

319. VOORSTRAAT : 

ande zuutsijde van de voorstrate. 1638. SAE-383. f" 432v". 

de balgerhoecksche voorstraete, 1707. SAE-387. f" 58r". 

met het suyteynde je[!hens de voorstraete. 1711. SAE-1023. f" 
41r". 

aen de halgherhouckstraete van handen tijde genoempt de Voor

straele, 1713. SAE-1023. f" t72r". 

/let oude Bafgprfweke uwd gel'orrnd door twee straten die in 

een punt samenliepen : de nO<Jf'dr/ijke U'erd genoemd de Noord

Balgerl,oekeslrna/ of \' oors/roal, {huidige pastoor Bonleslraat), 

cle zuidelijke de Zuici-Balgerlwekeslrool, kortweg de Zuidstraat 

en de \Veslslroal. 

320. VRIJE l'-10LENWEGEL : 
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Rabaulsweghel ofte \ 'rije ]\ lC'uiC'rlwcghel loopende naer Blommt>

kensmculen. 17'20, SAE-1382. 



321. \ 'R 0 r--IB.-\ UTS TRA.-\ T : 

de Vromoud strate. 139-1. 1397. RAG-RG o. 

de Vromboud strate. 1398. R.AG-RG o. 

bij der \ 'romoudstmlen. 1-117, RAG-RG o. 

de Vrommond sirale toot der Vromboud straten. 1442, RAG-RG 
8. r tott. 
de \'romontstrate. 1-168, ARA-RK 34402. f" 7r". 

de Vrombout strale. 1-197. R.AG-AO 50, f" 2v". 

totter \'romboudtstrate. 1561. SAE-1010. f" 16r". 

in de \'rombaultstrate. 1572. ARA-RK 45193. r 1l. 

op de vrombautslrate. 1650, SAE-1012. f" 42v". 

Oorspronkelijke Eeklose familienaam \' romout, die evolueerde tot 

Vrombout (Gyss. 125). 

322. VROU\\'(Et'\)STRAAT : 

omtrent weghelken ghenompt het Vrauwenstraetken, 1627, SAE-

822. f" 7r0
• 

in het Hauwen strdetken, 1650. SAE-1012. f" 43v". 

het Vrauwestraetken ofte shonlsweghelken, 1679, SAE-1017, f" 
229V0

• 

longere benaming voor het I-londswegelke. 

323. VROU\\'E:'\\'ELD : 

een partije bosch ende velt ghenaempt het Vrauwevelt, 1638, 

SAE-383. f" 6r". 
suyt het vrauwenveldt. 1724. SAE-1025, f" 34v". 

Deze woeste grond op de uiterste oostzijde van Eeklo !warde toe 

aan het Altaar van Q.L.Vrouw van vVaarschoot en werd daar

om Vrouwenveld genoemd. I let veld had een oppervlakte van 

12 gemeten. waarvan 9 op Eeklo en de rest op Waarschaot. 

324. VULDERSTRAAT : 

Vulder straei, ± 1860, kaart Popp. 

Eiuenli;k een Aclegems toponiem. Verlengstuk van de Nieuwen

rl~npsestraal, lefJerwvt~r het Wwnhuis. Ligt voor een klein gedeel

te op Et~kloos oebiecl op de westzijde uan de Lieve oude ~r
f,imling lussen Oedeh~m en Eeklo. 

:725. WAAl : 

Aclclise Dirkins wcrlcwc van rlt·r \Vuycn. 1283, RAG.RG o. 

Pietcr van dr·r Wayc(u). 1127, 1334, RAG-RG o.; 1337, 
AS.JH .. IJ 2/2. 
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daer ment zeg hl le W aeye hoofdende mellen noordhendc ande 

I-looghe slrale. streekende zuudwaerl toten Groolen waterganghe. 
1497. I~AG-AO 250r". 

up de Waye, 1544. RAG-RG 137. 

upde \Vaye. 1564, SAE-1010. f" 76r". 

up de Waeye, 1573. SAE-1010. f" 207r''. 

ttp de \Vaey. 1583. SAE-1010. f" 207r". 

Gezien zijn liggmg (zeer hoog en zandachtig} doet V/ aai ons 

eerder denken aan wind, dan aan <kolk ontstaan door dijkdoor 
braab. (Gyss. 1 26). 

C/r. vVaaienberg. Stuivenberg als toponiemen. 

326. \V AAIAKKER . 

inden \ Vaeyackere, I 572. ARA-RK 45194, f" 86r". 

den waeyacker. 1638, SAE-383, f" 370v". 

wayacker. 168 I. SAE-1018, f" Ir". 

327. \\'A'\ISTRAAT : 

upde Waeyeslrate, 1538. SAE-1009. f" 89v". 

ande Waeyslrale, 1568, SAE-1010. f" 14r". 

de groole Waystrale, 1572. ARA-RK -15193. f" 93r". 

Waystrale, 1638, SAE-383, f" 383r". 

aende Waeystraele, 1674. SAE-1016, f" 197r". 

Straat in cle \V aai. 

328. WAGE(N)BRUG : 

ande waghen bmgghe Le nieuwendorpe, 1530, ARA-RK 3-l-155. 
[" 17r". 

de Waghe brugghe. 1572, AIV\.·I<K 4519-1, [" 116r". 

an de waeghen hrugghe. 1653. SAE-1012. f" 1-!9\'". 

\Verd in gemeenzoom akkoord met het St-/ansfwspiloal Ie Bntgge 

ouer het in 1458 poflooide Leiken gelegd ert diende door de stad 

onderflOuden te tmrclen. lij diende fwo/dzakelijk tol gebruik 

uwt du pachters uan het Goed le ,-\ltena. 

Verdu·enen hij cle annleg uon de Ec·klosoJ \'aart in I 860. 

329. WAGE(N)STIV\ATJE : 

Waege slraetjen. 1850. SAE-1730 oud nr. 

Wagen Strad. ± 1860. kaart Popp. 

330. vVALLAND : 

78 

t'\Valandl sirerkende rnellen noorthende upl 11\l'l'sln~ctkin. 16:27. 

SAE-1011. f" -t8r". 

liet Wallancl, ± 1860. knarl !>opp. 



331. \\ ·, \ILESTR.. \.\TJE : 

Yanden \Vallestraetkinne. 1-15(1, RAG-P o. 

an t\\'alle straetken, 1529. SAE-IOOC), f" 18r". 

t\\'allestraetkin. 1572. ARA-RK 45193. f" 39v". 

tusschen walle straetken. 1616, AS.IB-B 57. f" 9v". 

het dooster ofte walle straetken, 1666. SAE-1014, f• 118r". 

bij het dooster Yan de palers recolletlen hoofdende daeraen ter 

oostzijde t\\'allestraetken, 1669. SAE-1015, f" 139v". 

\'erlengstuk mn het e;igenlijke Zustersslraotpe, thans Klooster

dreef. (Gyss. 128). 

332. \\'Atv !BUIS : 

\' olksnaam Poor de plaats waar de Eeklose Vaart in het kanaal 

uan Schipdonk komt. a.fgeleid uan de lüer ontstane 17e eeuwse 

herberg, {;het lloulen \VambuiS». 

333. \\'ESTt-10ER\\'EE : 

te balgherhoucke Inde west moer weede, 1470, ASJB-B 21. 

jnde westmoerwee. 1543, SAE-1009. f" 145r". 

inde westmoerweede. 1552. SAE-1 009. f" 294r". 

ande Westmoerwee, 1572. ARA-RK 45193. f" 32v". 

Oorspronkelijk 1\loenuee, later geplitst in \Vest- en Oostmoer

wee. 

334. \\'ESHIOLE:-\ : 

ter Weslmuelene waert, 1451. RAG-RG 19. f" ·tlr". 

Inde Westrat{: die loopt naer de west muelene, 1538. SAE-1009, 

134r". 

ande Westmeulene ... zuudt de Weststrate ... noordt de Zandt

vloghestrale, 1572. ARA-l~.K 45194. f" 114v". 

bij de West coomemeulene. HJ27. SAE-10 11. f" 58r". 

de Westcooren meulen. 1652. SAE-1 uO(i. f" 52v". (Gyss. 131 J. 

335. WESTR.AVE(R)SCI lOOT : 

te weslraveschool, 1536. SAE-1009, f" 91 r". 

te West-Raveschoot up tghescheede van Eecloo ende l'vlulde

ghem ... zuuch Je Wesl-ravesr:hootsche stralc, 1572, ARA-R.K 

451'J·1. r· 72r
0

• 

/let west"/ijk deel uwr /{aue (r) !Wiwol, rwr~ cle ouerzijclc van de 

Lierlt' op d1· W'~"s met Eeklo Pri Adelgem {wnfwrht Maldegem). 

:nr, WESTSTAM1't-101.EN : 

a1'n elP W~"sl stamp mucl1·ne ... zuyt de lJrugsschc slratc, 1620, 

SAI~1o1o. f" -1(J3r". 

Mof,•rt um lijnwwf te pll!ttf'rt. 
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337. WESTSTRAAT : 

de Weststrate. 1..J57. ARA-RK 34391. I" 9r". 

Ier West stralen, 1527, SAE-1009. f" 1r". 

Inde Weslrale zoomen gael naer balgherhoucke. 1534. SAE-

1 oo9. r· 6sr·. 
west straete. 1539. ARA-RK 34463. f" 20v~. 
ande W eststrate alzomen gaet van Eedoo na er Balgherhoucke, 

1568. SAE-to1o. f• 143r". 

vande weststraete ofte suut slraele. 1638, SAE-383. f" 152v". 

de Westslraele streekende van de maerct naer Balgherhoecke, 

1677. SAE-1016. p. 769. 

De slroten. die de windrichting aanduiden zijn doorgaans zeer 

oud. Van uil de stadskern loopt die straat in westelijke richting. 

\' an Balgerhoeke uil gezien was dit t.o. u. de twee straten die 

daar samenkwamen de Zuidstraal. 

De huidige naam f.lolenstrao/ werd slechts uoor ILet eerst geat

testeerd in /667 en uerdronfi uan toen a/ de benaming \V est

straal, die op het einde uan de /7e eewc de/inilie/ in onbruik 

raakte. (Gyss. I 32). 

338. WEYNSENSTRAAT JE : 

Weynsenstraeljen, 1795, SAE-247. 

\\'ijneslmete, 1818. SAE-Be\'. 

Fn. Volksnaam uoor /1el Ziluerstraalle en een gedeelte der Kerk

straat. 

339. WILDE I lOEK 

den Wilden houc. 1531. ~AE-tooq. r· 39r·. 

Inde moye hijden Vvdden houck. 15..J5, SAE-1009, f" 79r". 

inden Wilden houck thenden de 1'-loyc, 1572, ARA-RI\ -1519-t. 

r· 62r". 

dacrment heel den \Vilden houck thenden de l'loye. 1577, 

SAE-t u 1 o. f" 299r". 

Aan de rond van de Eeklose Moer, oorspronkelijk lCDest gebied 

bij de Moeie. 

340. WOESTIJN : 
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daermenl heel ter \ Voeslijne metten zuudthcndt.> ande \\' uye

strale, 1553, SAE-1009, f" 264r•. 

de hooslijnc, 1568, SAE-1010, f" 1·17r". 

Oooslijne, 1573. SAE-1010. f" 213r". 

In een jcghenolc ghenaempl de hoslijnc, 1573. SAE-10 10. I" 
214r". 



op de \\'aeye geheelen de \\'oestijne. 1623, SAE-1010, f• 474r". 

\\'oesie grond op de \'folie. 

3-11. \\'OE~TIJ:'\:.\1\i\ER : 

Inde \Vot:>slijn Acker. streekende zuudwaert toole \ \' aye, 1561. 

SAE-10 10. fo 1--tr•. 

Inden Oo~tiin ackere. 1573. SAE-1o10. r· 207r". 

Inden Osliin ackere. 1627. SAE-1011. f• 32r". 

inden ro~Liin acker. 1669. SAE-10 15. f• 99r". 

Later in cu/tuur gebrocflle woeslijn. 

l )e taalkundige emlutie uon h'el troon/ woestijn kan hier drtide
/ijk gemlgd worden : uan woestijn over (h) ostijne naar roslijne. 

Oe \\'oeslijnakker is hier synoniem met de Vlotte. 

3-12. \\'OESTIJ:'\:STRA .. -\ T : 

ande \\'ostine strale. 1529, SAE-1009. fo 18r·. 

inde \Voestijnstrate. 1547, SAE-1009. f• 2-11r". 

ande rahecke brugghe metten ooslhencle ande \Voestijn strate, 

1555. SAEtoo9. r· 327r". 

dooslijnstrate. 1584. SAE-1020. r· 103r". 

op de Oostinstrat>te. 1619. SAE-10 11. f• 2r". 

Inde Oostijnstraete. 1628. SAE-822. f" 38v". 

Straal op Je oostzijde uan Je woestijn, de Eeklose Moer. 

lietzelfde als Gnnzepoelstraal. 

3-13. WOUTERSWEG : 

Wouters wech, 1638, SAE-383, fo 50-tv•. 

Wautersweg. 16W. SAE-1366/4. 

W autersweg. 1827, SAE-1730 oud nr. 

Ps. Gn·nsslmal rl(lf,ij Sini-Lcwreins. 

344. WULFSCIIOOT : 

6 

Teghel ten~ stede die men heel V ui fscuel slreckenclc nort wa('rl 

totcr moerwegheline. n 15. RAI'>-Aanw. 1912. r· 183r". 

Wulfsmel, 1333. l~AB-o. SCJ34. 

lanfl van wulfscole. 1337. AS.JI) I) 2/2 f" 66r~. 

Bouflen van \Vulfscool, 13·11. l~AC-AO o. 

Ie Wulfscnol. ]'j'j(j, SAE 1Wfl. f" 22r". 

I Je dm~ ,;c/tfJ(JI-/oponienwn : Aof- l{ru•c•- un Wuf/scfwot lwfwren 

lol de oudste rrwrWfl rm11 Ef'k/o. \Vuf/sdwo/ is 11iel zo duidelijk 

Ie sr/rwrf'n als de fw,rle (fndurc•, mrwr lint i11 rfe OITif11'1'ÎTif/ Pon 

HrJffJerltoeke. 
I )P 11ruw' is rr•r·ds uilrrcs/orP<'Il i11 ,[(' I ón er•uw. (G)'SS. 136). 
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345. WULFSCIIOOTAKKER. : 

Inden wulfschootacker. 1547. SAE-1 009, f" 240r0

• 

in de Wulfschootackere, 1572. ARA-RK 45193, f" 3üv". 

inden wulfschootackere. 1615. ARA-RI\ 34515, f• 4r0 

Tussen Balgerhoeke en de Boterhoek. 

346. ZAKSTRAAT JE : 

een straetkin dat men heel de Zae. 1431. RAG-\ V o. 

mellen zuuthende ande grote slrate... west het sacslraetken. 

1556. SAE-1606. f• 37v". 

ande Oostveltstr... ande westzijde tzackstraetkin, 1560, SAE-

1009, fo 437r0
• 

lzaekstraetken. 1616, ARA-RK 34516. f• 4v". 

bij thospilael... west tsackstraetgen... zuut den Antwerpsehen 

errewegh. 1631. SAE-822. f" 9sr·. 

Identificatie niet lJO!ledig duidelijk. 

Normnal :zou het dienen gezocht Ie worden in de omgeving TJan 

de J-/ospitaalstraal, maar dan aan de overzijde van de Antwerpse 

1/eenueg, waar wij geen straatje in die tijd vinden. 

De Garenstraat lijkt mij te veel westelijk gelegen om het daar

mee Ie identificeren. (Gyss. 138). 

347. ZANDDI.JK(STRAAT) : 

metten zuuthende ande zantctijckstraete. 1556, SAE-1606. lOr". 

noort den zanddijek, 1572. ARA-I~ K 45193. f• 56v". 

Inden onderbundere baehten de Sandtdijck, 1589. SAE-10 10. 

f" 462r". 

lietzelfde als cle Zanduleuge. 

348. ZANIJSTRAAT(JE) : 

de eauchic in tzandstmetkin. 1533, ARA-1~1\ 34457. f" 28r". 

ande groote slraele noorlwaerl tot een slraetkin dat wijlen tsandt

straetkin hiedt. 1556. SAE-1606. f• t7r". 

Santstraetken. 1577. SAE-1010. f" 295~·". 
int santstraelgen ... oost de raemstractc. 1632. SAE-822. f" 13tv". 

het Santsl metken ofte Lindraeijerslraetken. 1701, SAE-1373. 

1/uidige Lijnendmaierss/rau.t. oorspronkelijk een zmu/~traotje. 

349. ZANDSTRAAT(JE) : 
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up de Zandtsirale streekende noortwaert totter Halgherhoucxschc 

strate, 1563, SAE-1010. [" G"tr". 

noort de groote stnwte loopende van Eecloo IléH'r bnlgherhoeckt• 

west het santstradien. 1718. SAE-102-1. f" 3r". 

fletzef/de als fwt NiC'uu•s/mo/je, lllliclifle Rent; Vermoststraat. 



350. Z.\ND~TR..-\.\T(JEl : 

inden B..wlaere... oost de Boelaerstrate zuud tZandstraetkin. 

1572. ARA-RK --1519-t. f" 22r". 

aen het santstraetken... noort lpeerdekeerckhof. 1632. SAE-

1011. r 105v". 

Later!! Paordenkerkho/stmat. huidige Pastoor de Nevestmal. 

:>51. Z.\~DSTR..\AT(JE) 

in het sant slraetjen loopend van hel hondecol nae het Cocquyt 

straeljen. 1788. ~AE-853. f" 16r". 

Slaat hier op het \'famingstruat;e. 

Z.-\NDSTRA-\T(JE) : 

Zandstraetje. 1825. SAE-Bev. 

Zand Straet. ± 18ó0, kaart Popp. 

I luidige Zandstraal. 

353. Z.-\ND\'LEL'GE : 

tot der Santvloghe. 1451. RAG-RG 19. f" 11r". 

te Zandh·looghe. 1537. SAE-1009, f" 62r". 

up de Zanh·loghe. 1547. SAE 1009. f" 24·1r". 

up de Sandh·loeghe. 1589, SAE-1010. f" 426r". 

up de zantvloge. 1618, ARA-RI\. 34318. f" 2v". 

up de zantdeughe. 1627. SAE-10 11. f" 38v". 

<Pfoats r.caor het zand u/iegt> {Gyss. 1391. 

354. Z.\i\:1 J\'I.EUGES !'RAAI' 

ande Zandtvloochstrate, 1533, SAE-1009. f" 56r". 

ande 7amllvloochstrate. 155ó. SAE-1 (}0(), f" I Ov". 

ande /.andtvloghestrat(', 1558. SAE-1 009, f" 3~>2r". 

aende Samltvloochstrate. 1583, SAE-1010. f" 390r". 

up de zandtvloechstrale. 1 Sh3. AS.JH-E 99. 

aende zandtvlellgcslraete. 1620, SAE-1010. f'' ·lu3r". 

zant vloegheslradc, Hi27. SAE·822. f" 26r". 

rle sant viPuch ,;lnllc. 1()35. SAE-822. f" 193r". 

an rlr· zantvlcughc strate. tll38. SAE-383. f" 282v'·. 

~lrrwt rfuor rfr· l.wllfPfi'IL{/('. 

/onrwr~· IH:rrturllnf! l'oor dl! l!ortdl'rrlllltwler~tnwl. 

3)'i. /.Ai\ I J\VECiE 

lil-!ghenrle lsilnlweJ,!hc. I 'i51. SAI-:-10011, I'" 28hr". 

Ir~ 7illlrlwr·ghr:. J'j')A, SAI':-IOO!J. f" 27Ar". 

Liugil•f! onf,f'kt'llcf. 
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356. ZEELAAN : 

het ontworpen baandeel achter Balgerhoeke-kerkhof tot aan de 

nieuwe brug over de Schipdoncksche vaert zal heeten : Zeelaan, 

1938. SAE-Sch. 01.07.1938. 

357. ZEVENTIEN 131LKEN : 

In de Langhe Moeye ... Inde 17 Bilcken, 1600, SAE-1010. f" 
428r". 

de seventhien bilcken, 1671, SAE-1367/4; 1687, SAE-1370. 

Zeventien Billen, ± 1860, kaart Popp. 

Bil k is een oorspronke/ij k omheind perceel. 

Ve•rbinding tussen Zandstraal en oorspronkelijke Lange lvloei

straat. Thans doorsneden door de Tieltsesteenweg. 

358. ZIEKENHUIZEKENS : 

Lij den zieeken huusekin hoofdende metten noorthende ande 

groote slraete, 1545, SAE-1009, f" 202r~. 

zieken huusekins up de zuudtzijde vander groote strate. 1547, 

SAE-1009, f• 244v". 

Sieck huusekens, 1583, SAE-10 10, f" 410r". 

Gemoonzame /wisjes om de lijders aan besmettelijke ziekten 

a/ Ie zonderen Pan de gezonde gemeenschap. 

359. ZIEDELINGEN : 
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Ie Siderinc, 1332, RAG-St Gen. 1671. 

lusscen der Moerstralen ende der Zidelinghe, I '543, RAG-R.G o. 

van der zidelinghe, 1351, App. r--1. 3, blz. 134. 

Je Ziedelinghe, 1442. RAG-RG 8, f" 16r". 

tole der Zidelinghe. 1451. RAG-RG 19, f" 3-tr". 

de zijdelinghen, 1532. SAE-1009, f• 46v". 

ande zielinghen. 1540. SAE-1 oo9. f" 150r". 

de Zyelinghen, 1572. ARA-RI\ 451 C)3. f" 29v". 

ande siidelynghe. 1607. SAE-1010. f" 433r". 

ande zielinghe straete, 1629. SAE-1011, f" 34r". 

het Sïedelingh straetken. 1632. SAE-1o11. r t08v". 

aenden Eeclootschen zielynghe, 1648. SAE-1012. f" 23r". 

het siedelynckstraetken. 1699. SAE-1021. r· 256r". 

I let woord zijdelinne !Pt'rd als soortnaam gel>ntikt in de lwtekenis 

uan : zijkant uan een wa.terloop of dijk. 
/lier oorspronkelijk een dijk lanns de m.oel'flef,;Mlen. 



360. ZILVERSTRAAT : 

ZilYerstraalje. 1825. SAE-Bev. 

Zïlverslraetjen. 1859-1867. SAE-1730 oud nr. 

/ongert? benaming l'oor Moortharners- en \Veynsenstraatje. 

Reden Pan de naatn[WPing onbekend. 

3ó t. ZOL1TKEET : 

een nieuw steenen huys sijnde stede erfve de sautkeete... suyt 

aende maerckt. 1679. SAE-1017, f" 119v". 

Een zoutraffinaderij aan de Markt. 

362. ZOUT'WEG : 

enlre Ie zouteweet el Ie moiekin. 1266, ADNL-B 1561. f" 36v". 

\\'eg door de Eeklose Moer. V errnoedelijk te vereenzelvigen 

met de Bogaardmoerstraat. 

Oude Perbinding tussen Eeklo en Zmnergem. 

363. ZUIDAKKER : 

Inden zuud ackere streekende loter vromboutstrate. 1529. SAE-

1009. r· 20r". 

inden Zuyt ackere inden busch. 1572. ARA-RK 45193. f• 12r". 

Oudere benaming voor de Zuidbusakker. 

364. ZUIDBALGERIIOEKSTRAAT : 

metten noorlende up de halgherhoucslrale ende ten zuudhende 

up de zuud halgherhoucslraele, 1532, SAE-1009. f" 42r". 

de zuudt Balgherhoucslrate, 1568, SAE-10 10, f" 136r
0 

de zuyt halgheroucstrate, 1572, ARA-f\K 45193. f" !Sr". 

de zuut halgherouck strate. 1616. ASJB-57. f" 37v". 

op de zuythalgheroucstrate. 1629. SAE-822. r· 61 v· 

l Je zuidelijkste van de twee stroten Ie Balgcrlweke. 

x;:::;. ZUIDBUSAKKER 

Inden wythoschakkere. 1627. SAE-822. f" 33v". 

van riPn zuut hosch acker. 16'38. SA"-'38'3. f" 320ru. 

lnclt•n zuythuschacken·. H>28. SAI:-10 11. I" 84v". 

IIHlcn suyiBosch ackerc. 1674, SAE-1016. f" 196v". 

lncll'n suyt. lmsch 1\ckcr. 1712, SAI~-1 023. f" 1 '3Bv". 

;r,r,. ZUil >IIONI JJ-:HI >HU:'\1 >ER : 

Inde· 111ythonclr·rt IHtmlr·rs. H>27. SAI·:..R22. r· óv". 

rl<·n lltttlhonrlr·rt !Hlllcll'f. 1(>'38, SAE-3H'3. f" 282\'". 

clr• ~uyf onclcriHtllclt·r. 1701, SAI~-1022. f" 1 'Jr". 

/..uirfPiijk rfpc•l Pflll rfr• 1/unrfl'rrffHtnrfr,r. 
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3ó7. ZUIDJ'v!OER : 

inden l:uutmoer. 1458, RAC-P o. 

lietzelfde als de Eeklose Moer. (Gyss. 141). 

368. ZlJIDJ'v!OERAKKER : 

Zuylmoeracker. 1707, SAE-38774. f" 12l. 

Slaat eigenlijk op het 52e beloop van het landboek. ten zuiden 

l'Wl de f\loerstrnat, ten noorden van de Hoogstraat en ten westen 

uan /1et St.-\'incentiuss/raatje. 

369. ZL'IDI\IOERSTRAAT : 

de Zuuthcerstrate. 1451. RAGRG 19. f" 7r". 

de Zuutmoer~lrale. 1480. RAG-W o. 

zuudtmoerstrate, 1547. SAE-1009, f" 244r". 

de Suudmoerstrale, 1579. SAE-1 010. f" 323r". 

an de Suydtmoerstrate. 1581, SAE-1010. f" 372r". 

de zuytmoerstrate. 1627. SAE-1011, f" 38v". 

de suyt ofte houghemoer,lraate. 1709. SAE-386, 38,·". 

(Gyss. 142). 

370. ZUIDI\IOI.EN : 

an die slrate die gaet van Eclo te ra.venscoel \\'af'rd hi der zuul

moclne. 1351. ASJH-o. ö04. 

amlf' zuudrnoelne oost - ande zuudmoPine west. 1373. ARA

Rolr. 2070. 

In de I-Je ee!ll.l' in wo/elitk l>t!Zil. 

37t. ZUIDSTRAAT : 

de Zuudstrale die loopt le I.Zavescoot \\'a1·rt. 1-10-1. ARA-RI\. 

34355. f" 6r". 

elP zuutstraelc die \'an Eecloo naer Brugghe loopt. 1626. SAE-

822. f" 17r". 

1\.um/ sle>chts een paor mcHJ poor om de slmal oon Ie duiden in 

de rirhlinÇJ f~apersclwof. I )iJ wos eigenlijk de Antuwpse I lef'r 
ll'eg, dt., in cfe ]\/;dcfelee!lll'ell de R.!llwsc!wols/raat genoemd 

!l'!'rcf oPer fwor fl!lllSP lengte; t•ww/ de lhe ee111t' IIX>nl :ij ook 
Brunse sirnat genoemd. (Gyss. I -L3). /let was nog tot in rle I :-e 

eeuw de t>llif7C' lt'eg IHW.r Hrugpe. 

372. ZUliJSTRAAT 

·s6 

tip cle ZlttldtstrntC'. 155'5. SAE-100<>. f" 331r". 

de f':t,ycltstrnte. t 572. Al~i\-1~1\ -1'5 1 !l3. f" 27v". 

nnciC' wytstmC'le. lh 18. i\l~i\-1\1\ 3-1'} IR. f" 5\'". 



op dt:> straete die van Et>cloo naer halgheroecke Loopt diemen 

heet de suutstrate. 1632. SAE-10 11. f" 112r". 

de zuytstraete. 1629. SAE-822. f" 50r". 

de weststraete ofte suutslraete. 1638. SAE-383. f• 152v". 

aende suytstraete loopende van Eecloo binnen naer Balgheroeckc, 

1676. SAE-10 16. f" 570v" : 1707. SAE-387. f" 286r". 

Zuid- en \Yestslmat werden door mekaar gebmikt om de weg 

naar R.Jgerhoeke aan Ie duiden over de Çjanse lengte. Bij het 

einde van de 1 :-e eeuu• werden beide benamingen verdrongen 

door .\lolenstraa./. De [,enarning Zuidstrooi kom: van Bnlger

hoeke uit. u·aar het deel dat richting Eeklostad liep, de Zuidbol

gerhoekeslnwt genoemd rverd. 

3:-3. ZU I DSTR.-\.\ T JE : 

ande suutsiide van suutstraken. 1638. SAE-383, f" 348r'·. 

het suytstraeten. 1707. SAE-387. f• 370r". 

Zuydstrae\jen. 1836, SAE-1730 oud nr. 

Zijde straetje, ± 1860, kaart Popp. 

Grensstraatje met Kaprijke (Aa/schoot). 

3:-4. ZUID\\'ATERGA;\;G : 

tote den Zuulwalerghanghe, 1397, RAG-RG o. 

met den noort hen de an df' Buschstrate. streekende zuutwaert tote 

den 7.uul walerghanc, 1451. RAG-RG 19, f" )2v". 

over den zuud waterganc. 1528. SAE-1009. f" 15r". 

zuudtwatcrganck. 1547. SAE-1009. f" 251r". 

den Zuy!waterghanck. 1572. ARA-l~K 4519-1. f" 34v". 

den suutwaterganck. 1633. SAE-822. f" 122v". 

op den zuil waeterganck. 1652. SAE-1012. f" 85r". 

(Gyss. 145). 

37'i. ZUSTERSBIH.:G : 

and1• zusters hmgghc. 1530. Al·Lt\.RI\ 344'55. f" 13v". 

int slraetkin ;me men gapt nncr wslers brugghe. 15'30, SAE-1 OOCJ, 

f" 275r". 
lnrlr·n lVIoer J,ij rle Zus! ers hrugghe. 15C>CJ. SAE- 10 I 0, f" 155r". 

OVI'f ,j,. Su~lers hrugghe. 157C>. SAI:-1010. r· 262r". 

over lmflkera var a rit· nyeuwe zus I c·rs lmq~ghe. 1 '579. ,t\1~ A-1~ 1\ 
3-1'503. J.lr". 

HrufJ rJIJI'r I re•/ Ldken, fl(d1ij fwt klooster l<•n 1 )oor u. ,\ l<'t de Prr 

du,ijninrJ tfl'r zustC'rS ( 1 'j7H) pc•n/r.PPC'fl ook rfr ln·nrJmiTtfJ. 
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376. ZUSTERSIIUIS : 

bij den zuster huuse, 1541, SAE-1009. f" 179r". 

an tsustershuus, 1568. SAE-1010. f" 131r". 

hij tzusterhuus. 1576. SAE-1 o 10. f" 253r". 

Klooster der zusters. 

377. ZUSTERSTRAATJE : 
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thenden der zusters straetkin, 1515, ARA-RK 34441. f• 15r". 

jnl smler straetkin, 1517, ARA-RK 34443, f" 12ï". 

antleykin lancx lsuslerhuuslraetkin. 1530, SAE-1 009, f• 34r". 

lancx tzusterstraetkin., 1567, SAE-1010, f• 77v" 

an tSusterhuusslraetkin, 1587, SAE-1010. f" 422r". 

an tsuslerhuys slraetken, 1629. SAE-1011, f• 93v". 

het suster straetken, 1638, SAE-383, f• 102v". 

van auden tijde ghenoempt lsuster daernaf'f tCrooneslraetien, 

1677. SAE-1016, p. 753. 

longere benaming voor !Je/ Stoa/straatje, later het Kroon-. Recol

lel/(>- en Poterstraal je genaamd. 

Achiel DE VOS. 
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BIJLAGEN 

I 

:.20 mei 187-l. ~ \'erslag van de Commissie aangesteld door de Gemecute

raad tot het benoemen en aanwijzen van de straten gelegen in het 

stadscentmm en aanpalende straten. 

Verslaggever : de heer De Wachter. 

Aan de heeren Leden van den Stedelijken Raad Eedoo's. 

[vlijnheeren, 

\Vanneer verleden jaar in den Raad het voorstel gedaan werd de 

straten en openbare plaatsen gelegen binnen den kom en in de voorge

borgten onzer stede door plaken aan te wijzen. had de voorsteller er van 

tot doel een werk van verfraaiing voor deze Stad en, nog meer, een werk 

van algemeen nut tot stand te brengen. Dit voorstel was hier niet nieuws : 

immers eenige jaren VToeger was het zelfde in den Raad uitgebracht door 

een zeer verdienstilL kundig en werkzaam Lid, den heer Gustaaf Bastien. 

Ik weel niet welk onthaal alstoen aan dit voorstel te beurt viel, maar 

wat ik weet is dat de straten en openbare plaatsen plakloos gebleven zijn. 

en dat niet alleen de vreemdelingen in Eecloo, maar zelfs de Eeclonaren 

in hunne eigene stad de namen niet kennen van hunne meest doorkruiste 

straten. Want vraagt aan het grootste getal der Eecloonaren hoe, bij voor 

beeld. de straat heet die leidt van de kerkstraat naar de Staliestraat, langs 

de stadsschool : vraagt hun hoe de straat heet die begint aan het Kerkplein 

en de markt en eindigt recht over de stadsschool ; vraagt hun hoe de straat 

heet die uilkomt op de Markt tusschen de huizen bewoond door J'vl. M. 

Benedielus Van de Putte en F erdinanrl Gil! eheert-Pyff eroen ; vraagt hun 

hoe de straal heet die de Boelaar met de kerkstraal verbindt. en die zelfs 

eene straat is welke tot Processieweg client : vraagt, zeg ik. aan ver uit het 

grootste getal der Eedonaren hoe die stralen. en me«:>r anderP, heelen. mPn 

7al u niet kunnen antwoorden. ofwel men zal u namen zeggen die geenen 

zin hebhen of waartoe m'"'n bijna de toPlating zon moeten vragen om ze in 

d'"'ftig gezelschap Ie noemen. 

~ijnheeren gij hebt zeer wel begrepen dat die ~laat van zaken niet 

mocht blijv•'n voortduren, en gij hel>l N~nparia hel voorstel aanvaard welk 

die onwar·lmatigheicl moel wcunemf•n, en rit• stralen onzer stad zoo aan 

de EeclrJOnarc~n zPivcn als aan de vrecrnrlelinaen doen kennen. Voor deze 

laatsten bijzoJifler :lill de aancluirlin!! clt·r slraiPn 1'11 nrlf'nlmrc plaalsl'll door 

plakken een hoogst nulti~ werk l'ijn. 
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Een vreemdeling die tot hiertoe voor de eerste maal onze stad bezocht, 

kon zich geen voordeelig gedacht vormen van Eedoo' s bezorgdheid voor 

zijn gemak : hij moest ofwel eenen leidsman nemen, en dien heeft men 

niet altijd bij de hand, en ook dat kost. of wel hij moest op 't goed kome 

't uit voortgaan, vragen en hervragen. dikwijls niet vinden, en ,......... verdolen. 

Zulks is zeker niet aangenaam voor de vreemde bezoekers. en wij moeten 

maar in eene stad komen (indien er nog zijn) waar men ons zulke poets 

bakt. om te welen hoe onaangenaam zoo iets is. Integendeel, komt in eene 

zelfs nog al groote stad. al ware 't voor de allereerste maal. waar de straten 

door plakken zijn aangewezen, en gij zult er om zoo te zeggen geen vreem

deling zijn : de plakken op de !'!raten zijn als zoovele girlsen m l:ennissen 

die u toeroepen op welke plaats der stad gij u bevindt. Eens clat de plakken 

op onze straten en plaatsen zullen zijn vastgemaakt. zal het ook ten onzent 

aan de vreemde bezoekers mogelijk worden, mel die aanwijzing alléén, 

gansch Eedoo te doorkruisen, zonder te verdolen, en er al de openbare 

gestichten, de nijverheids- en handelshuizen te vinden welke zij bezoeken 

willen. 

Maar daarom, Mijnheeren, moeten cle namen die aan de straten en 

openbare plaatsen zullen gegeven worden ware wegwijzers zijn. 

En, in het algemeen, is dit zo. ook in Eecloo. Immers wijst onze 

kerkstraal den vreemdelingen den weg niet naar de parochieb·rk? 

Leidt hem de kaaistraat niet naar de kaai 7 En de Paterstraat (volgens 

velen beter genoernel kloosterstraal, of beter nog 0. L. \'.straat, zegt zij 

hun niet dat op 't einde dier straal de vroegere paters Reeolietten hun 

klooster hadden, en c-lat in dit zelfde klooster bewaard en nu meer dan ooit 

vereerd wordt het mirakuleus Beeld van l\1aria len-Doome, door ?Pheel 

Relgië en ook door onze naburen gekend en bezocht '? Het is om dien 

wegwijzer vollediger Le mnken dat er in de door u heno€'rncte commissie 

voorgesteld is dat, onder anderPn. cle naam van Limwndraaeirstraat ver

anderd worcle in Schoolst raat en clie van I londekot~tmal in C ollegit'straat· 

Maar hierop komen wij straks terug. 

l\1ijnheeren. uwe CommissiP heeft eene zoo,·eel mogedijk vol!t'dige 

tabel opgemaakt van de stralf'll en opmhart• plaatsen, ge!Pgen binnen den 

kom en in cle voorgchorgten dPr stad. met opgave waar dt> straten beginnt'n 

en waar. zij eindigen. Laai ons. voor gemnnk van richting dit' tahd \'o)gl'n. 

wand(:'len wij Pr dPn hinnen van Eecloo op rond. en laat mij hiPr m dnnr 

eens stil hlijven om UE ter loops elP opnwrking-en uwer rormni~$Îl' O\'Pl' 

te maken. 

1. De Kerkstraal loopt van het kerkplein m de Linnl·nrlraaier:.;lmnt t0t 

Elém de Vrornhautslraal, tPr pinnis gezegd l~ooze. 
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2. Oe Krommewal of Krommewalstraat loopt van de Kerkstraat tot aan 

de StatiestraaL L\,·e C ommis;;ie. ]\ lijnheeren. stelt éénparig voor die 

naam te vervangen door Raamstraat ( Rue cle la Rame en niet. woals 

sommigen meenen, R.amstraat. rue du Bélier). welke naam van Raam

straat betrek heeft op de oude Eecloosche W ollenijverheid, en 

overigens op het Kadaster reeds met den naam van Raamstraat staat 

aangetekend. 

3. De Linnendraaiersstraat ( rue du cordier) loopt van de Kerkstraat en 

de l'larkt tot aan de RaamstraaL Een lid uwer commissie heeft doen 

opmerken dat die benaming zooals zij thans gegeven wordt geenen 

zin heeft. Linnendraaier zegt hij. is een onzin : linnen zegt het zelfde 

als lijnwaad : hij verstaat koordendraaier en linnen- of lijnwaad wever. 

maar geenszins lijnwaaddraaier. 1'1isschien is dit woord Linnendraaier

straat mettertijd ,·erbasterd ; en was het vroegN Lijnendraaierstraat ; 

dit is mogelijk. maar dan is toch altijd de hedendaagsche schrijfwijze 

mis- Twee leden stellen voor dien naam van Lijnendraaierstraat aan 

te nemen. Dit ,·oorstel wordt bestreden door het ander lid. welk ten 

sterkste aandringt dat men Lijnendraaierstraat zoo wel als Linnen

draaierstraat late varen voor den naam van Schoolstraat. als zijnde 

deze laatste naam wel zooveel en zelfs meer gekend dan Linnen

draaierstraat. als zijnde korter en gemakkelijker om te schrijven en uit 

te spreken. en daarenboven, zooals ik vroeger gezegd heb. als den weg 

aanwijzende die naar de stadsschool leidt. 

4. De Garenstraat loopt van cle Raamstraat tot aan cle Statiestraat. 

anders gezegd het Oosteindeken. 

5. liet Oosteindeken loopt van de Markt tot aan de Vischstraat in de 

OostveldstraaL Uwe Commissie, mijnheeren, heeft de eer éénparig 

voor te stellen cl1en naam officieel te vervangen door Staliestraat. 

welke nieuwe naam reeds zooveel gehezigrt wordt als het oude Oost

t>indeken, Pn die door zijn bewoners algemeen hoven den ouden naam 

schijnt verkozen te worden. 

n. De Oostveldstraat loopt van cle Statiestraat en de Statieplaats tot 

aan het Ooslveld. 

7. I )c~ Hospitaalstraal loort van de Oostveldstraat lot aan de Lekestraat. 

8. I )f! Vischst raai loop I van cle Stal i estraat in elP Stalieplanls lol aan 

df' ZuiclrnoPrslraal· 

CJ. J),. Staticplaats strekt zich uil van elP. Visrhstraal en de Oostveldslrnal 

tol aan cl~~ Zlliclrnof'r~l raat f'fJ rlc·n Gcnlschc·n steenweg. 

10. I )c~ (~,·nlscht· Steenwel.{ loopt van cle StnliPpla:ds en de 7.uiclrnocr

,tnwl lol itilll 't l.{rollciJ;lPIJif•cl vnn \Vnnr~chnol. 
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1 1. De Zuidmoerstraat loopt van de Statieplaats en den Gentsehen 

Steenweg tot aan de Zandstraat en de Langemoeistraat 

12. De straat leidende van de oude kaai naar het Motjen, nevens het 

Eecloosch Leiken, waarin er reeds één huis slaat, namentlijk de 

herberg bewoond door Vincke-De keyzer. en waarin er zeer waar

schijnlijk door de heropening van gezegd Leiken meer andere huizen 

zullen gebouwd worden. zou een lid uwer Commissie willen benaamd 

zien worden, en het vindt dit noodig ; de twee andere leden. integPn

deel, vinden de benaming nog niet noodig. 

13. De Kaaistraat loopt van de Zuidmoerstraat tot aan de Statiestraat 

14. De Patersstraat loopt van de Zuidmoerstraat tot aan de Statiestraat 

en de Markt. Deze Straat schijnt vroeger meermaals van naam te zijn 

veranderd : immers : men vindt ze hekend onder de namen van Stoof

straat, Zustersstraat. Recollettenstraat, Paterstrai'lt· Uwe commissie is 

de twee namen van Recollettenstraat en Paterstraat niet ongenegen ; 

maar toch is er een lid dat den naam van Kloosterstraat. en nog meer 

dien van O.L.V.Straal zou verbezen hoven eiken anderen naam als 

doende heide deze laatste namen heter hun ambt van wegwijzer zoo 

als de in dezelfde richting loopende straten. namentlijk de Kaaistraat 

en de Collegiestraat (anders gezegd de Hondekotstraat). 

15. De Markt strekt zich uit langs den eenen kant van de Paterstraat. de 

Statiestraat. de Linnendraaierstraat en het kerkplein. langs den anderen 

kant tot aan de Boelaarstraat. de Botermarkt en Trion's straatje. EPn 

lid uwer Commissie. is voor het schrijven van Groote !'-larkt. als zijnde 

deze eene. meer bepaalde aanduiding, en beter het fran~che woord 

Grand'place uitdrukkende. Twee leden zijn voor het behouden van 

Markt alleen. 

16. Een lid uwer Commissie vindt het zeer nultig, ja noodig. het Straatje 

dat uitkomt tusschen de woningen van den kamslager Trion en !'-lmt

We Adolf Bnstien en welke geenen uitgang heeft. te kennm. te 

benamen. daar in dat straatje eenigc huisgezinnen wonen. en dat dit 

straatje de scheiding is lnsschen de t-~Tarkt en de Brugschestm.at. Mt-n 

zou, hij voorbeeld. kunnen zeggen : Trion's stege. Donkersteeg. Boter

steeg, Snuifsteeg, Blinde steeg, of iets beters. Twee leden zijn van 

gedacht de straat niet te lwnamen· 

17. De I Jondekol st raat. loopt van de !'-lark I lot aan de Zuidmoerstraat 

De meerderheid uwer commissie stelt voor dien naam ta vcrvtmgen 

door Collegieslraat. In de oude hcnaming schijnt <'en historiek feit 

opgesloten te zijn. maar wij zijn denk ik het nlien eens, !'-lljnhecrC'n, 

om te bekennen dat de nieuwe voorgestt>lde benaming niet zoo wan-
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luidend is; de niPuwe naam is dt:>fliger, gemakkelijker, en vooral is 

hij hetgeen iedere straat zou elienen te zijn, een ware wegwijzer, daar 

hij den weg wij:>t namentlijk naar het meest bezochte openbaar ge

sticht onzer stad. 

18. Het Sterrestraatje loopt van de l\1arkt tot aan de Vlamingstraat Uwe 

commissie, l\ lijnheeren, Yerwerpt het verkleinwoord, en stelt voor te 

schrijYen Sterrestraat 

i 19. De Vlamingstraat, anders gezegd het Lindeken, loopt van de Honde

kotstraat tot aan de Koekuitstraat 

20. De Cocquytstraat, Cockuytstraat of Kochuytstraat (men schijnt het 

te Eecloo niet eens te zijn omtrent de speling van dien eigennaam) 

loopt van de Brugschestraat tot aan de Zuidmoerstraat en de Lange

moeistraat 

21. De Zandstraat loopt van de Zuidmoerstraat en de Langemoeistraat 

tot aan de Cocquytbrug-

22. De Langemoeistraat loopt van de Zandstraat en de Cocquytstraat 

tot aan den Korten weg, en het Mandewegsken. 

23. Oe Thieltsche steenweg begint aan 't grondgebied van Adegem en 

loopt tot aan de Brugschestraat en de Raverschoot~traat. 

24. De Raverschootstraat loopt van den Thieltschen steenweg in de 

Brugschestraat tot aan Raverschoot. 

25. De Brugschestraat loopt van de Raverschootstraat en den Thieltschen 

Steenweg lot aan Tnon's straatje en de Botermarkt. 

26. De Nieuwstraat loopt van de Brugschestraat tot aan de MolenstraaL 

27. De Spriet, Mijnheeren, is geene straat ; het is ook geene opene plaats 

op haar eigen. Door die benaming, welke het mij toegelaten zij fa

milière benaming te heeten, wil men hier enkel de plaats, het deel 

van die straat of van die opene plaats aanwijzen, waar zij eene spriet

vormige gedaante heeft. Zoo zegt men ook den Bek, de Leegte, de 

R.ooze, 't Snuifmoleken, enz. welke allen geene eigentlijke straten of 

openbare plaatsen aanduiden maar enkel afgeteekende gedeelten van 

stralen of plaatsen. Alzoo verstaal men door Leegte, dit gedeelte der 

B(Jelaarslraat waar zij het leegsic is; rloor den Bek, het uiteinde der 

Stulicslraat eenen Bek vormende ; rlonr Hloemekeng, Rooze, Snuif

moleken, die plaals<m van andere straten waar wederzijds vroeger 

eens den mol<!n d1! Bloem, rle herbPrJ:{ I )e Rooze of het Snuifmoleken 

stonden. IJie lwnnmingen zijn rlus aanduidingen die besluurlijk niel 

mo'!Cn in arht '!enomen worden. ZM. Mijnheeren, dunkt het aan de 

rrwcrd"rheid uwer Commissie, die 11 hij ~evolg voorstelt de benaming 
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van Spriet weg le laten. en de plaats waar de eigendommen staau 

van Jw Eugena Van Damme. Mme We De Vliegher en Mr Ch. 

Oehulsters met de opene plaats daarvoor Le noemen Botermarkt. 

28. De Molenstraal loopt van aan de Botermarkt in d':! Boelaar.;lraat tot 

aan het kerkhof en 't Graf (den Oostendsehen Steenweg). 

29. Aan den steenweg beginnende op 't einde der J"vlolenslraal en loopen

de tot tegen Balgerhoeke. stelt een lid uwer Commissie voor den naam 

te geven van Oostendsehen steenweg. Twee leden deelen niet in dat 

gedacht. en zouden liever dien steenweg nog niet benamen. 

30. Gillebeert 's Beluik : West kant, begint aan de :f\1olenstraat, en eindigt 

aan 't zelfde Beluik, Noordkant· 

31. Gillebeert' s Beluik, Noordkant, begint aan 't zelfde Beluik, Westkant 

en eindigt aan dit Beluik. Oostkant. 

32. GiJlebeert's Beluik, Oostkant, begint aan 't zelfde Beluik. Noord

kant, en eindigt aan de MolenstraaL 

33. De Peerdenkerkhofstraal loopt van de :f\lolenslraat tot aan de Snuif

molenstraat. J'vlijnheeren, ziet daamog eenen naam die zoodanig aan

stoatelijk is, dat uwe Commissie er u met éénparigheid de verandering 

van voorstelt. Doch. uwe commissie is niet éénstemmig geweest in het 

aanvaarden van den plaatsvervangenden naam. Twee leden zijn voor 

eene Peerdenslraat, één lid verkiest de min prozaïsche naam van Hof

straat. Deze is de achterhelft van het oude benamingswoord. hij 

is poëtischer, is korter, en neemt het gedacht weg dal het daar in 

die straal vroeger eens de onaangename plaats was waar men de 

peerden in den grond stak. 

34. Oe Snuifmolenstraat die zal loopen \'an de l3oelaarslraal lol aan den 

kattewegel. is de benaming welke in uwe commissie door een lid voor

gesteld is geweest le geven aan de straal welke Legint .:.an de Boelaar

siraat en eindigt aan den katlewegeL ter plaats omtrent waar vroeger 

het Snuif moleken ~ton <i. Tot hiertoe bezit die straat geene eigene 

henarning, en heeft men ze doen doorgaan als eene wrlenging lier 

Peerdenkerkhofstraal· 
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Maar. J'v1ijnheeren. het is niet mogelijk die sirnat le aanzien als de 

verlenging der Pecrdenkerkhofstrnal, en als met d<·ze maar ééne en 

dezelfde straal uitmakende. 

De kromte te midden dier twee deelen. mcl de nog al groole opene 

plaats claarlusschen. vormt zeer natuurlijk twee wel onderscheidene 

stralen. Uwe Commissie is hl't eens om eenen nieuwen nai\lll te 

gevën non de Straat loopende vnn dl' Boelaar~lrunt tol nnn den 



Kattewegel maar zij stemt niet éénparig in met de benaming van 

Snuifmolenstraal. Die naam dunkt aan een lid wat lang, wal onbe

duidend. en humende eenigzins verward worden met de MolenstraaL 

1\ I en zou volgens hem beter een en anderen naam geven, bij voor

beeld dien van \ Volstraal. F abriekstraal. Velristraat of eene 

anderen. 

35. De Boelaarstraat zal loopen van de 1\lolenslrual en de l'vlarkt tot aan 

de Zandvleugestraat en den Rabautswegel. 

36. De Zandvleugstraat begint aan de Boelaarstraat en de Peperstraat. 

en eindigt aan de straat komende van 't Graf. 

37. De Vrombautstraat begint aan de Peperstraat en den Rabautswegel, 

en eindigt aan het grondgebied van Lembeke. 

38. De Teerlingstraat loopt van de Boelaarstraat tot aan de Kerkstraat 

39. De Prinsenhofstraat loopt van de Teerlingstraat lot aan de Zilver

straat en den Kerkgang. 

40. De Zilverstraat loopt van de Boelaarstraal tot aan de Prinsenhofstraat 

en den Kerkgang. 

4 t. De Kerkgang loopt van de Zilverstraat en de Prinsenhofstraat tot 

aan het kerkplein. 

42. Het Kerkplein strekt zich uit tusschen den kerkgang, de Markt en 

de kerkstraat 

Ziet hier dus. in 't kort Mijnheeren, de naamve~anderingen in de 

nieuwe die, 't zij door één. 't zij door meer leden uwer Commissie worden 

voorgesteld : 

A. Krommewal en Krommewalstraal veranderen in RaamstraaL 

B. Linnendraaierstraal vcranderen ofwd in Lijnendraaierslraal, ofwel in 

Schoolstraat· 

C. Oosteindeken veranderen in StatiestraaL 

D. Paterstraal ofwel hehourlPn ofwp[ verancleren in le Recollettenslraat 

2e Kloosterstraat 3e O.L.V.straat ; 

E. Markt behouden of schrijven Groote Markt. 

F. l!x:namcn of niet benamen het straatje uitkomende op de Markt, lus-

schen rle huizen var1 Mme We Adolf Ihstien en Mr Trion. 

G. llonclekotstraat l,ehoudPn of schrijven Collcgicstraat ; 

11. I )r'n naam van Spriet of lwhoudcn of V(~rvan~en door Botermarkt : 

J. St<.>rn-slraatje veranderen in Stcrrcslraal ; 
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K. Benamen of niet benamen den koninklijken Steenweg leidende naar 

Brugge en Oostende. 

L. Benamen den eigendom van I"v1r Gillebeert-Pyfferoen, palende aan de 

Molenstraat en drie rijen huizen uilmakende die in verschillige rich

tingen loopen ; 

I\ I. Peerdenkerkhofstraat veranderen of in Paardenstraat of in HofstraaL 

N. Aan de Straat loopende van de Boelaarstraat tot aan den Kattewegel 

den naam geven van Snuifmolenstraal of eenen anderen. 

Wat de stoffelijke uil voering bel re ft. I\ lijnheeren, uwe commisSie 

heeft gemeend dat haar de taak niet opgedragen was daorvoor te handelen, 

en laat dus dit punl aan de beslissing van den Gemeenteraad over. 

De V erslaggever, ( Geteekend :) De \V achter. 

De Lesluitseis van het vorenstaande verslag worden verzonden nadr 

eene volgende zitting. 

Registe;r Gemeenteraad 6 oktober 1864 ........., 4 december 1875, zitting 

van 20 mei 1874. 
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11 juli 187-l. ,......... Stemming over de voorgeslelde slraalnaamwijzigingen-

<Vervolgens word er overgegaan tot de bepleiting van het verslag 

der commissie voor het benamen en het aanwijzen der Straten met plak

ken welk verslag owrgeschreven is in het proces-verbaal der raadzitting 

,·an den 20 mei jl. 

i\. Krommewal en Krommewalstraat veranderen in R.aamslraal. 

Wordt met algemeene stemmen aanvaard. 

B. Linnendraaierstraat veranderen ohvel in Lijnendraaierstraat ofwel in 

SchoolstraaL 

De heer De \Vachter. verslaggever. 

l\li;nheeren, ik geloof niet dat er iemand onder u is die door linnen

draaier iets anders verstaat dan iemand wiens ambacht is koorden te 

draaien, dus 'nen koordendraaier, in 't fransch : un cordier. lk geloof dus 

ook dat gij allen met mij instemt dat linnendraaier een onzin is, en dat 

linnendraaierstraat met éénparigheld veroordeeld is om te verdwijnen uit 

onze straatbenamingen. l\ laar mij dunkt. Mijnheeren, dat gij Lijnendraaier

straat :zoowel moet veroordeele:1 als Linnendraaierstraat, alhoewel, ik be

ken hel. wij omtrent deze benaming min streng zouden mogen wezen, 

ware zulks mogelijk : Lijnendraaierstraat, ten minste, is vlaamsch en geen 

onzin. 

Doch. l\1ijnheeren, dat is niet voldoende, wanneer wij geroepen zijn 

om officieel. om bestuurlijk onze straten te benamen. Ik acht het benamen 

der straten al te belangrijk om er zoo maar licht over heen le stappen· 

Drij reden. Mijnheeren, zetten mij bijzonder aan, en moelen ook u 

aanzetten. om Lijnendraaierstraal Ie vervangen door Schoolstraal : 

Ten Perste : l~ijnenclraaierslraal is door weinigen. 'k durf zegge11. hijna door 

niemand mel dien naam genoemd : men noemt ze of wel met den weinig 

poëlisrhen naam van kalverslraalje. ofwel rePels met rlc·n Ilé.lHlll van School

stmatje ; de verandering zal l>ijgevolg voor niemand ongemakkelijk of 

vreemd voorkomPn. i'v1cn zal misschien zeggen dat die siraal zoo (of ten 

minste door I ,inncr.draaicrslraal) op hel belas Ier gekend is. Ik meen von 

neer, ; rnoar warP. dit zoo, clat levert nicl het minsic l>ezwaar op ; want i11 

mc~cstal rlc: nol aride akten van koop Pil Vt~rkoop worden legcnwoor<li!;! 

sleehLs d(· seclie's gcnfwmd. met clPn n" clc~r sectic; __, Een Lwccclc~ rede 

die 111ij Schoolstraat (loet vt·rkiczen voor I ,ijnenclrauicrslraal, Pn clie ook 

rnod ~wJcJ,.n, is ,bt Schoolstraal korter en f.!crnnkkt•lijkcr is om schrijvt'II. 

c:n dil is hijzonclt·r een (.lenlilk c·n voort!Pt•l in lwt lrwzencl•·n van J,ricven 
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ton telegrammen, waarvan het gebruik zee~ toeneemt ; Schoolstraat is 

ook korter en gemakkelijker om uilspreken en daarom zal Schoolstraat 

veeleer in het gebruik komen en blijven dan Ujnendraaierstraat, en zelfs 

dan de volksnaam kalverstraatje ; __, De derde rede is, dat de naam van 

Schoolstraat den weg wijst naar het ~tadsgebouw de school. Een lid uwer 

commissie heeft doen opmerken dal het zou kunnen gebeuren dat de stads

school daar niet altijd zou blijven, en dat dan de naam van Schoolstraat 

ongepast zou zijn. Daarom precies toch niet ; nogtans. indien wij zulke 

gebeurlijkheid moesten te gemoet zien. zou ik den naam van Schoolstraat 

niet voorstellen, maar ik venneen met zekerheid te mogen veronderstellen 

dat voor die gebeurlijkheid niet de minste hoop, of beter gezegd. niet de 

minste vrees bestaat. 

Alles, Mijnheeren, pleit dus in voordeel van de Schoolstraat, niet 

ééne enkele rede vind ik die ons den naam van Lijnendraaierstraat kan 

doen aannemen. 

Mr Neelemans gezegd hebbende dat, builen de verandering in de 

spelling, hij geene andere verandering aan den naam dezer straat, en ook 

aan diegene der overige Straten, zou willen toegebracht zien. antwoordt 

Mr De Wachter daarop dat hij niet had durven denken dat het ooit in het 

gedacht der leden van den Raad zou gekomen zijn dat de Commissie 

geene veranderingen aan de namen der straten mocht toebrengen. en dat 

zij alles moest laten gelijk het was. Indien hij zoo iets had kunnen ver

onderstellen, dan hadde hij den Raad wel bedankt voor de eer van de 

benoemde commissie deel te maken. 

Stemming : 

Voor Lijnendraaierstraat 5 

Voor Schoolstraat 3 slemmen 

C. Oosteindeken veranderen in Statiestraat 

Eenparig aanvaard. 

D. Paterstraal ofwel behouden ofwel wrancleren in 1 e Recollettenstraat, 

2e Klooslerstraat, 3e O.L.Vrouwstmat. 

De heer De Wachter. ivlijnheeren, zoals ik de eer gehad heb u door 

het verslag over te maken, is uwe commissie den huidige naam. en zelfs 

dien van Recollellenslraal. niel ongenegen. 

Ik ben noglans van oordeel. met vele Eecloonaren. dat het vNkies

lijker ware te zeggen : Kloosterstraal of O.L.V.StraaL En vooreerst dL·ze 

verandering moet ons niet afschrikken, daar deze straat reeds meermaals 

is herdoopt geworden. lnlegendef'l, wal moet ons hPwPgen om KloostPr

slraal of O.L.V.Stront in clr plaats vnn Paterstraal of Rccollt-ttcnstrnat te 

98 



stellen 7 Dat de namen onzer stralen Ie gelijkertijd en een gids en een 

ondt>rricht wezen moelen voor de personen die ze doorgaan· 

Nu. waar lt>ich de Paterstraal naar toe '? Naar de Paters ? 
;\leen, de naam is een slechte gids. hij leidt u verloren : hij lt>idt 

u in tegendeel naar de zusters. naar het klooster. naar die plaats waar 

bewaard en vereerd wordt het l\ Iirakuleus Beeld van O.L.V. ten Ooorne, 

plaats zoo zeer geliefkoosd en bezocht. niet alleen door ons Eecloonaren, 

niet alleen door ons District. maar door heel onze Provinlie, door de beide 

\'laandNen. door het naburige Holland. en gekend in het Walenland 

zt>lw. Het ware dus, l\ lijnheeren, onder alle opzichten een wijze maat

regel. en een groot gemak voor de duizende vreemdt> bezoekers van het 

klooster. voor de duizende bedevaarders naar zijn l'vlirakulus Beeld. O.L. 

V.Straat of ten minste Kloosterstraat aan te nemen, te meer nog daar de 

Kaaistraat met de Paterstraat parallcel is, zoowel haren naam draagt en 

dat ik niet twijfel of gij zult straks ook de derde zuster. de hondekostraat. 

een beste nieuw kleed aantrt>kken. 

De heer Temmerman verklaart zich voor de benaming <Kloosterstraat:). 

Oe heer de \Yachter verklaart met die benaming in te stemmen. 

Oe oude benaming Paterstraat wordt voorgeslaan door de heeren 

Roegiers en Neelemans. 

Stemming. 

De heer Voorzitter stelt de vraag <Zal de Paterstraal ja of neen 

haren naam behouden> 

Ja. vijf stemmen· 

Neen, drie stemmen. 

E. Markt behouden ofwel schrijven <Groole l\1arkt>. 

De heer De \Vachter. l\1ijnheeren. ik weet niel wal uw gedacht hier

over is, maar ik vind <de Groote Markt> beier en schooner dan ule Markt>. 

Volgens mij geeft <Groote l'v1arkt> eene meer bepaalde aanduiding 

eu drukt het ook heler het fransche Grand' pi ace uil. Dan, waarom zouden 

wij niel zeggen <Groole ~arkt> daar wij inderdaad een der schoonste en 

uilgesln·kle rnarktplaalsl'll hf>hlwn van gansch Vlaanderen. ik zul zt>g~en 
van gansch Hr·lgië ? Dat anrlc·re Steden en gcmeenten die schier geene 

~1arktplaals of. eene onhcrluidende marktplaats hebhcn. dut die zeggen 

:"-farkt ; zij dot~ll maar wal zij moelen : uon ons, Mijnheeren, is hel loc

gelalen op alle hor·ken onzer uilgeslrektc rnurklplauls te schrijven Groole 

:"-tukt Daar1·nLovcn waarom zollflen wij de bewoners dier plaats niet 

viPien in hunne zeer geo()rloofrJ,. Pi~enliefcle. die hen, ik twiJfel er niel 

1.ta11, lievl'r op cle Cr(Jole l'-1arkt d(wl wonen (lan op rle Markt 7 



Ik stel voor le zeggen Groote Markt. 

Stemming : 

Voor Markt 1 slem. 

Voor Groole Markt 7 Stemmen. 

F. Benamen of niet benamen het Straatje uilkomende op de Markt tus

schen de huizen van Me We Adolf Bastien en Mr Trioen. 

De heer De Wachter. Mijnheeren ik denk te moeten aandringen om 

deze stege, die op de Groote Markt uitkomt, rechtover eene onzer hoofd

straten, te doen benamen· Dees is wel maar een straatje, eene stege, eene 

blinde stege zelfs, maar wat doet dit ter zake als er menschen in wonen ? 

W anl, Mijnheeren, wij mogen niet vergeten dat de stralen ook hoofd

zakelijk benaamd worden om de menschen te vinden rtie eene gemeente 

en vooral een Stad bewonen. 

Doet Mijnheeren, met al de straten van Eecloo, gelijk men het ten 

onrecht zou willen doen met deze Stege, en met nog andere Straten. be

naamt ze niet. waar zullen de vreemdelingen, waar zullen de briefdragers, 

waar en hoe zult gij zeiven de duizende inwooners van Eecloo gaan 

vinden ?Gij moet dus met mij overtuigd zijn, ik twijfel er niet aan, Mijn

heeren, dat het noodig is deze Stege te benamen. De bewoners ervan 

wonen loch niet op de I'v1arkt, zij wonen even min in de Brugsche straat. 

en zoo gij aan die Stege geenen naam geeft. waardan toch wonen zij ? 
Het ware dus niet alleen eene inconsequentie, maar zelfs een misslag, die 

Stege niet Ie benamen en het zal niet gezegd worden dat ik van mijnen 

kant er mij niet heb legen verzet. Om u le toonen, P.1ijnheeren, hoe zeker 

men van ons verwacht dat die Stege zal benaamd worden, wil ik u nog 

zeggen dat, onder anderen, een ernstige en geleerde bediende dezer Stad 

mij heeft gevraagd hoe wij de gangskens gingen benam('n van werterzijden 

hel Stadhuis. Ik zeg u dit niel, P.lijnheeren, om u aan le zetten die twee 

gangskens te henamen : ik vind het volstrekt nutteloos ; maar ik zeg n dit. 

omdat gij ten minste eene Stege zoudet henamen waarin woningen Staan 

en menschen wonen. m die damenh0vm rle Groote P.larkt van de Bmg

scheslraal scheidt. 

Stemming : 

Voor hel henamen 2 stemmen. 

Tegen het henamen 5 slPmmen. 

De heer Timmerman heeft zich van slemmen onthouden. 

G. [ londekolslraal behouden of schrijven Collegieslraat. 

Mr De Wachter zegt dat zijn eerste gedacht inden school der com

missie geweest is ,·oor hl'l amHwnH'n van Gruvcnslruul, welken nnnm hij 
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zelf d<:! eerste heeft voorgesteld. in vervanging van dien van I-londekot

!>traat. maar dat hij, het gedacht gPhoord hebbende van vele Eecloonaren, 

geeindigd heeft met zich aan te ~luiten hij de voorstanders van College

straat. 

De heer Neelemans zegt dat er eene hislorieke traditie aan deze 

Straat verbonden is : hij stelt daarom voor de I-londPkotstraat <Grave

straat> te benamen. 

Stemming : 

C ollegiestraat 7 stemmen· 

Gravestraat 1 stem. 

I-I. Spriet behouden of vervangen door Botermarkt. 

De heer De \V achter. ~vlijnheeren, het dunkt mij niet noodig iets toe 

te voegen bij hetgene het verslag zegt. Volgens mij is het klaar dat Boter

markt veel beter is dan Spriet : Botermarkt is eene juiste benaming, Spriet 

is maar eene onderbenaming, eene ingebeelde benaming zelfs die niet 

officieel kan worden aangenomen. Indien gij Spriet aanneemt moet gij ook 

den Bek. de Leegte enz. aannemen, en te midden uit de Boelaarstraat een 

stuk nemen dat gij afzonderlijk zult Leegte noemen. Gij moet dan het 

zelfste doen met de Statiestraal voor den Bek. en alzoo doende. zult gij 

\·an Eedoo den schoonsten doolhof maken die er ergens zal te vinden zijn. 

Stemming : 

Voor Botermarkt 2 stemmen. 

Voor Spriet 6 stemmen. 

I. Sterrestraatje veranderen in Sterrestraat 

1' let algemcene stemmen aanvaard-

K. Bt·namen of niet benamen den Koninklijken Steenweg leidende naar 

Brugge en Oostende. 

De heer De Wachter. J'vlijnheeren. ik versla wanrlijk niel hoe het 

mogelijk. is dat de meerderheid uwer commissie heeft kunnen besluiten, den 

koninklijken Steenweg, leidencle naar Bmgge en Oostende. niet te bena

men, dan hijzonderlijk wanneer zij den zelf1len steenweg henaamt loopende 

in 1Je richting van Gent. ~'n dit·n loopencl(' naar Thielt. Dat is voor mij 

eerte niet IH·gnjpeli,ke inconsequf'nlie. Ook Lwijf<'J ik niet of die twee acht

ban· hecri'JI zull,,n niet !Jij hun eerste gedacht hlijvt~n. en mel gehet'l den 

l~aad ik hoop hPt. ,J,.n naam van Oostenclschc·n Steenweg, clicn ik voorst PI 
aannemen. 

De h1~1·r Voorzill1·r van d<·n l~aad ~t('lt de vraag : 

.-'/.al uan di!JI Ste<•nweg Cf!n naam (.(<'~cvc•n word(·n '?> 

'/.t·s ~tt·mrnen nePn. 

1 () 1 



Twee Stemmen Ja. 

L. Benamen den l'igendom van M. Gillebeerl-Pyfferoen palendt> aan de 

l\1olenstraat en drie rijen huizen uitmakende die in verschillende 

richtingen loopen. 

J"vlet algemeene stemmen aanvaard de benaming <Gillebcertsheluib. 

door de commissie voorgesteld. 

l\1. Peerdenkerkhofstraat veranderen of in Paardenstraat of in HofstraaL 

De heer De Wachter. De Peerdenkerkhofstraat is in den 8choot uwer 

commissie met éénparige slemmen begraven geworden. Het is nu aan u te 

beslissen of gij Peerdenstraal in df~ plaats wilt. ofwel Hofstraat 

Ik ben voor dezen laatsten naam, die de achterhelft is van den ouden 

naam. zooals Peerdenstraal er ook een gedeelte van is; maar Hofstraat 

heeft dus voordeel : dat hij korter is en poëtischer. Ik denk niet dat er 

iemand van ons er aan houden zal hel gedacht te willer. vereeuwigen dat 

Peerdenkerkhofstraot medebrachl. en welk gedacht ook Peerdenstraat nog 

erinnerl : immers, zoo'n gedacht heeft zeker niets aangenaams, niets 

bevaJligs. 

Aan de stemming nt~men deel acht leden. 

Stemming : Paardenstraat 4, Hofstraal 4 stemmen. 

Dienvolgens hlijft de benaming Paardekerkhofstraat behouden. 

De zilling wordt geheven>. 

Register Gemcenlernad 6 okto!Je-1' 18ó4- 4 december 1875, zi//inq Pon 

11 juli 1874. 



ONZE K\V.'\RTIERSTAAT 

EDUARDL1S LUDOVICUS NEELEMANS 

TELG VAN EEN OUD BRABANTS GESL'\CI:-IT 

BURGE!'>lEESTER VAN EEKLO 

( 1820 - 1899) 

I:-..:LEJDING 

Stamvader Jan Baptist NEELE!'v1ANS. 

De familie Neelemans is in de volle betekenis van het woord een 

<geheel-Nederlandse> of <Beneluxfamilie> te noemen. Zij treedt in de 

geschiedenis omstreeks 1640 in de Baronnie van Breda als typische 

Oud-Brabantse familie. Voor Brabant en Limburg zijn dP. familienamen op 

-mans karakteristiek. zoals hijvoorbeeld Appelmans, Cooremans, Kelder

mans. Lindemans en zo vele andere. Neelemans ( Nelemans) is een patro

niem afgeleid van Cornelis-Neel en werd toen gebruikt in Vlaanderen en 

vooral in Brabant. I )e stamvader is .Jan Baptist Neelemans, en diens 

voornaam was hij de :'\JeeiPmansen een traditie. 

De belan~rijkste figuren uil deze familie zijn ongetwijfeld : .loannes 

Baplisl 111 Neelemans ( 1698-17ó1) burger van 's Gmvenhage en sloten

maker van beroep ; diens zoon loarmes Baptist IV Neeiermms ( 1727-1760) 

geneesheer te Aalter; .lan Baptist VI Neeletmms ( 1785-1860) winkelier 

en later f af,rikant ; I si door Neelf•mans ( 1822-1872) koncessionaris van de 

eerste spcJorwe~ van Eeklo naar Brugae C'll clan ten slotte rliens hroeder 

Edwwlus I ,11cloviru~ Nc·plc·mans ( 1820-189<)) hur~emet>ster van Eeklo en 

b~·h.:IHI hi.•lorikus. wiens kwarlierslaat wc hier [,,•hanclden. 

lltJ wcrrl uef,orcn op 1 <J novemiH'r 1820 te Eeklo als zoon van .lun 

Baptist ( 17R'i-1 H( ,()). winkel tt·r-f alnikanl c•n van I,, tdovica D 'hav{~ ( 1780-

18'>8) c•r• huwc[,. op 10 Hlll!llslus 1R')CJ te lzcucm met 7'-laric i'1athilcle 

(·,.[,.~lil I pfel,vw. clrwhler va u Francisnts .loscphtts Pil vnn :-.larie ThC'rc·sin 

:-..tws. lltj ov•·rkr·cl op r, nr,verniJ('r IHCJIJ lc• l·~cklo. 
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, \ki P 23 <~ pri l I ï 2·1 ' a n de ondertrouw op he t >tadhui5 te 's-Gravenhage van .lan 

Nee lcmons e n ophia G ee rlruyd Loggen . 

~r. ï5ï ., blz . I Ócl\' . R<·chtcrlij k Onrle r l ro uwlcg~cr . ~ G.A. 's-Gmve nh«ge . 

i\ kl<· - me i I :-2~ waurhij Jonnoes N cl<·mons e n S ophiu G erlrud Loggen kerkelijk huwen 

voo r d e R .K. Kerk te ' -Gra,·enhage . 

KN kc lijke reg isters nr. 3<1 blz. 160 ~ G r\ . ·s-Gravenhn~e . 

/\ kt " I <) me i I 72-1 wnurhlj .l ohnnn cs l<'c lrnnns burge r vnn 's· HnvcnhA~I' wordt. 

Nr. IO'i7. bl z. nv. 11(1 r ht Pf ' ·• \ . 's- nwenh ~<' , 
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JOn'fE~ nAPTI , TA :IEELE'IAII 

"'• ft doo- rJ•,. 11 D ...Wr 1 7}.0. t'llt aiJou 
OH r l#fl,lt r/~te :!{) Ja.JUIG,., J 

~ 
I..- Ju:·.-n •rh1 l"n~'m (' n op de uil !':3 ngc:a Y._o beer 

ll• ··- c.a. hacr ~rood io ledt:Jbt•d oic-l Ir' lt" D 

Pao 't' . 31 . 
• ~ U•.• I dif' dt'n •• •el dl'r n t'Off uenilisf!'n rn armea 

l ia df!' k \.-a de dr.s aal de Brer bem .,.,.•oueu. 
Po. 4.0. 

•~ ! l1t'bt bat-r Rf'K'"en bt-IJf'C.D &! ~~e«-rde: G! 
l.eht ' "" 'P ttor rt Jn«"-n nwt tf"l"ninl'"" : q bad het le
•eo .~ ... rg t. ro Cy h f"bt harr da rn ·~rleen.d fnt in 4,, ,.n;a.,.·ÎJJhPid. ru n p baer hoofd 1 tdd f'"Oe kroon 
..-an tri~ Iu• B"~rlr,.otro. P• . 20. 

ltiNtrrn ,.mi ~al C'lk•n ,Jrrrn C"l!k ik u bf"m•od h,.h . 
•• J - \ , ,.r !I 4vd d .. t IJ• u we •Vf'ttt•rpell gf''f'ido. 

uot "P O,.tn alf,. ,. n '" • I uu u drrnrmiPft"'" · 
- , ,. j, !' 'lrl hrid, ltC"bah'e •"d ,,. ht:"ru•nnro, 

dlrnen Ta • · • Ja. u.1. 

R. I. P. 

'-=-
~ Or• 1.'"1 ru• I . IJ. I ~,. /In• ,,. L...N ... '' F ">.IIN. 

o+!r--' ~:~r ·._ .. .::..Ote c:== 

BidpwntjE- \an 

Ludo,•ica D 'havé 

"t Erklo 30- 1-1 ') 

mof'der ' 'an rl r P.urqrmee,[cr. 

'
--~;: .. . h ll lllltolt r.:h• rlu •I I ~ 

,,..._, l h ltiJ •llljtl lu ltr •H"'' ltrdt ''/!: ·, ~~~ .~ 

I Bil) .. ~~ -:~~~~ ''' !'~ ~·; .. , ~.1 EL 

· ISlllOH llS NEE LEMA i\S 
..: ... lllgt·noot 'r!lU \'rnuw 

L IJD"' U i" A•:ll N,\I' T 
:.t••ho rcn lr E.r•t1th t, •l t." n !l f) l'111 l11·r t f\t1 . 

~uti Hut tuigli jk n\'t•rh•tlc:-n , ~l•·u 7 Af!ril JX7'o! 

liD VU DE• STEOE UJH II RAAD VAII EECL OO 
I rn tf t.' \'ufma~lÏJ= t l e- ll•·~ •u•·nlt!r ,lt>r ytcr S fHMJt~t'J-;('11 

' " " EliCI.OO-GEI\"1' en EECI.OO- DIIIJGI;tl. 

(;tj hebt~ o llee r, rit• rb~·· n m ijn~ lf'"e""' kort 
~f"m :•:) l.l , (Ps.) in he t mirlllt·n u tij rwr lotiJtL:tnn, g:. 
tL naa r tic potuien HUl Jt, . l ;:. ~:~1. { I s ·•~). Nu , o 
ll rt·c, tloemet mij ,·olgtns U \\ '4t•lbchagc n en ),f'_ 
\'(•f"l tlta t mijru'! zicl tn \' rt• tl €' Olll\ 'an~;t• n ~·uni" • " nnt 
lwt '' \'nhr mij voort.h.·cliw·r te st en en tlan l ~ n~·· r 
u· lc t f' n . (TtJtu •~ ). 
Z~liR i il l' mf'n rl1 , •I ie dt• 1.\\ t'llin;::rn ,.t> nluldig 

\ Cr.Jr:t.:Jlo:t, n:t brprol'fd u• ziiu, :ral Ju/· (h' ~roo u 
•lee;: In en I· ••Lomen d ie rh: ll ce t Ldou •I ht.·cft .11n 

d('J!f'UI' H 1Jic fh'TH ltf'R\ ÎJUI CII, 

U u·rhnrt" ·~ ~· htgt' IIOOit ' e n k in• l<·r··n . a . .. ti ' I r ' 
IU ffA I lllljn t• Jicrtfl~ 'ltrff hÎ(•t , j(CI1jL. j ~ U lw l\lllllf 

ft f' b o p 1:HJt.•, z.:•l ik u llO~ Le ulii!Ot•rt i u dt' ll ht•luel. 

0 1'1" m:m " 'a ç, ' '' ' 1\\' 0 Utli~ ~ rcdt('d':t/l<'n , ~~~d 
\ rN' I t' n•l r•n :. rlu oriH Y:lll hd l.•·:tctL k I• HI u . 
ilitat rH i j lri) tloor ""r ~ehetl cn , wr•U,.t• ;!'J ·l ,Jfl 

(;o•l \Oh r mij tuit tlorn. l' .u:L al • Ho• ~ . 
Mijn J ••s u~ ~ h.-rmhr 1 t •;:: h c•i• l ! (I OU lbJ.: f'n .• n ,.•Hl 
'l. lwtr l1crt••n \ AI1 J c• ... u~o t•n M:t ri ' • ~·-co.t Ullj lll'll 

tor \Iu• ltt . (3(• ' tl:•~• · u :dl .t3 l ). 

n . I . . .. 
1\i,lpH' ntl< ,~., 

l , icl on~> 1'\ .. ,.1, mc1n > 

Al bankier . 1:: meenteranel ·I iel PO hurgemr _;;lr.r van Ee kl o heeft hij 

e n belangrijke rol vervuld in d g s hi edenis van Eeklo in de lwe de 

hp[fl der l 9do e uw. 

Op cl t· rlem t·nl ernarl. 7ill in~ \'(lfl ok I o lwr IR C) werd er nlf' ld ing 

~CHHJiJkl cl nl hiJ N:n i> lan~riJk his loris h w rk .- G s hi den i'> I r S1:1d 

Ef·cloo ;ao h -tcl llii~CW'V '11 : me 11 sprnk '11 s hr r t• r vo l lor flV r : < liL w rk 

(( •ltll~l t•v •n "I C'r vnn nrlwiJ. ' ltldi g I l'rclh iel , I nl cnl Pn gc~rhiccl - 1'11 

lt•ll r•rk11ncltgc· v1 ·rcliC'n siC ) ( I ) • 11 I hoPk Lt>ldr 2CJ \ blacbijden f'll \\'fl s 

~<·ïll " sl n·1 ·rel mei pril hl i ge· plnl ·n . !lel g fl n , n oogslng op nzc· 
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stad van uil het verste huers verleden tot op onze dagen, en alles is ge

slaefd met hewijsstuks, oorkonden en charters ... >. Dil werk wordt heden 

ten dage nog steeds ter hand genomen door historici, heem- en familie

kundigen. 

7.ijn volledige bibliografie verscheen in 1897 in de d)ibliogmphie 

Nationale 1830-1880 Tome 111 Bruxelles P. Weissenbruch, éditeur> op 

blz. 9 en 10 (zie bibliografie E. Neelemans). 

Op 8 februari 1882 werd hij tot burgemt>ester van Eeklo benoemd. 

l\1aandag 27 februari 1882 was een feestelijke dag voor Eeklo. Toen 

greep namelijk de inhuldiging plaats van Eduard Neelemans als burge

meester der stad Eeklo. Dit fef'st overtrof alles wat men er van verwacht 

had. l\len weet ook op welke manier het lot stand kwam. Van zo haast 

de dag der instelling van de nieuwe burgemeester was gekend. werd er 

een oproep gedaan tot de bevolking en daarbij aan de menigvuldige wel

daden herinnerd door de familie Neelemans aan de stad Eeklo bewezen. 

l\1en opende een inschrijYing en het feest werd ingericht. 

Het was een mooi gevarieerd programma der feestelijkheden dat op 

zondagavonel 26 februari 1882 begon met kanonschoten. Op maandag 

27 februari 1882 om 3 uur 's namiddags vormde men de stoet op de Grote 

Markt. \Ve geven hier dan de volgorde : 
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1. Gendarmen te paard. 

2. Fanfarenmaatschappij < Vereenigde Vrienden>. 

3. Gralianus, graaf van Eeklo. met zijn 2 schildknapen te paard. 

4. Groep ruilers. 

5. l\1aatschappij <Ünderlingen Rijsland> ( \Verkmansvricnden). 

6. l\1aalschappij Kruisjassers <De lijd doel recht>. 

7. l\1aalschappij duivenliefhebbers <d'Eerste t'huis de beste>. 

8. l\1aatschappij Kruisjassers <Tijd doet rPcht>. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

idem wollewevers 

idem venvers 

idem vollers 

idem scheerders 

idem met hunne standanrden. 

l\1aatschappij Kruisjassers <I Ingeland>. 

SchoenmnkersgenoolschaJl. 

l\lnalschappij <Lustige vrienden>. 

Roldersmaatschappij <Keysershanc>. 

KJ ePrma kersgenoo l schap. 

Ralpijpmaatschappij < VriendC'nkring>. 

~lachtersgenoolschap. 
Koninklijke llanclhoogmnnlschnppij <tie 1 ,icvc>. 



18. 

19. 

20. 

:21. 
IJl 

i' laatschappij <De Vereenigde Tooneelliefhebbers>. 

Zangmaatschappij < Ledeganksbroeders>. 

Genootschap < \'ereenigde Armmeesters>. 

1\oninklijke Harmouie St. Cecilia. 

Rijtuig Yan de heer burgemeester. 

Feestcommissie en uitgenodigden. 

Groep ruiters. 

De haag werd ge,·ormd door onze landbouwers te paard. 

Om 3 Y2 uur optocht van de stoet naar de <statie van den ijzeren

weg>. Om .:1 uur aankomst van de eretrein met ontvangst van de heer 

burgemeester door de leden van de Feestcommissie <in de statie». Terug

tocht Yan de stoet naar het stadhuis alwaar officiële ontvangst door de 

heren schepenen. Begeleiding van de heer burgemeester door de stoet naar 

zijn woning. 's Avonds algemene verlichting. Om 7 uur grote fakkeltocht 

en C'\'enetiaansche stoel>. Om 9 uur prachtig vuurwerk op .-le Grote 

~lar kt. af te schieten door de heer H. Gezelle van Brugge. De leden der 

Feestcommissie Borré-De !'-luynck. A. De Schrijver. K. Hou tappel. i'1at

thys-~loens. B. Steyaert. 

Reeds op maandagmorgen begon men de huizen te bevlaggen en werd 

de laatste hand gelegd aan de opschik en versiering der huizen. De c:Statie· 

straat. de i'1arkt en de Rrugschestraat> waar de nieuwbenoemde burge

meester woonachtig was en waarlangs de stoet moest doortrekken was 

langs weerszijden met sparren beplant. Naar de getuil!enis van talrijke 

Heemdelingen die naar Eeklo waren gereisd, was de aanblik der 1'traten 

t verrukkelijk schoon>. 

Omstreeks 2 uur van de namiddag werd (!oor het gebulder der kanon

nen het vertrek aangekoncligrl om de heer burgemeester. die te Gent de 

eed was gaan afleggen. af te halen en hem cle eerste gelukwensen toe Ie 

sturen. Dertig tot w~f'rtig genodigden namen plaats in die trein zoals 

vriendt·n. staatsambtenaren en in het hizonder nijveraars die voorul de 

diensten door de familie Neelemans aan de nijvPrheiJ dezPr stad bewezen 

wtar waarcle wisten le schatten. Na de gewone gelukwensen in het stalion 

te Gent werd in naam van al de aanwezigen cloor cle heer P.J. De PaPpe 

thuîd••vf'llcr ter steel!•) volgencle gelukwens ann cle heer Nf'clemnns lof'· 

gclm1chl : 

( W•·lkom Bmgenwcster I 

Welkorn. vnorslandPr onzer Nijverhcicl 

Aan U. zijn schoonc werken locgewijd 

;v!ijlllwer. wij rnoPicr• clnarvan gcPn IIPwij:~c·n vragl'n. 

N(••·lc·rnarl!!, cliC' vrurhlc•n plukkc•n wij all1· rln~cn. 
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Burgemeester. d 'handelsbron onzer steê. 

I )er-gelijk man was 1\'eelemans-Davé, 

Stad's-hnnk. Fnhricnlie, Caz en Yzeren wegen 

Eedoo is niel onbewust wie die heeft verkregen. 

I )oor diensten en werken van Nut en Vlijt. 

Den sluier draagt Gij van Zijne Majesteit>. 

Om 4 uur werden al d<~ vaandels waarmede dt, eretrein versierd was 

onlrold en begroet door kanonsr:hoten. stoomde hij af. 

Intussen wemelde het te Eeklo : vanaf het Stationsplein tot aan de 

Grote l\1arkl van nieuwsgierigen, maatschappijen, ruil ers en paarden. schil

den en blazoenen, van vaandels en vlaggen. De stoet was gevormd en 

trok de heer burgemeester te gemoei 

Om 4 Y2 uur kwam de lokomotief <Stad Eedoo> als eerste uit Gent 

te Eeklo aan. korls nadien gevolgd door de lokomotief dan Baptist Neele

mans» die als eretrein het slation binnenrolde. Een machtig gejubel steeg 

in Je lucht en de verenigde muziekmaatschappijen fanfarP < Vereenigde 

Vrienden» en de Koninklijke Harmonie «:Ste-Ceciha» speelden de Braban

çonne. Gelukwensen en tal van redevoeringen volgden op elkaar bij het 

<litstappen van de heer burgemeester. Wij willen hier Pen paar merk· 

waardige citaten aanhalen zoals : <Gij, zoon van d'heer lan Bapli~l Neele

rnans, die evenals Bauwens van Gent een l\1anchester maakte. zoo ook 

aan deze gansche streek het leven der nijverheid heeft geschonken en 

overal welzijn gezaaid en rijkdommen. en wier overvloed zich tham menigt> 

zijner navolgers baden» Verder <Gij die zelf. om den nijveraars hulpmid

delen te verschaffen, eene wisselbank ingericht en bestuurd hebt tot voor

spoed en gemak hunner handelingem. Spreker haalde dan het historisch 

vorserswerk aan van de nieuwe burgemeester in volgende bewoordingen. 

<Gij, die met den geesl der welenschap begaafd. na lange jaren de oor

konden uwer gehoorlestad doorzocht te hl'hben. Eecloo's geschiPdenis iot 

immerdurende gcdachl·cnis d('!r vervlogen lijden heht hest-hrcn'rn De 

onlvangsl op het stadhuis was even plechti(! m schoon Ie noem('ll. Over 

rlit alles kunnen we meer vernemen wanneer we de cla!,.!hladen uit die liJd 

raadplegen. zoals <De Eecloonaflf>. <Cnzelle van Eecloo>, waarin ook 

de zo treffende redevoerin!,.! van de heer hurgenwesler \wrd in op!,.!enompn 

nan < l\ lijne Ceach Ie l\1eclehur(!crs>. \ \' e willen dil hesluiten met een lrt·f

fend ~edicht van 01nx Vrienlius door de hur(!emePsler zeil \'•101'-=!edrogm 

111 hel Iatijn ml'l nerlerlnndse vertaling. liet luiddt• nls \'olpt : 
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aro eo atq ue tri E loa. a lul i asylum, 

uper t exilii meta qui · qu m i. 

M ax Vrienlius. 

Lang moael aij a lukk ig be· taan , parel der \ laanderen, 

Eed o verheuad door uwen akker. bloeyend door uwe inwoners, 

eel bezocht door uwen h andel. God en den H emel aangenaam. 

chu ilplaal mijns hPil s en laasl vè rh oopt rust in mijn ballinsch ap. 

M ax O e Vriend. 

Eduard eelemans heeft zijn leven en werk tolani ten dienste ge tr:ld 

zijner geboorte lad Eeklo. Is burgem ees ter behartigde hij haar vooruil

aang en voorspoed. I vorser en historicu deed hij ons de roem en grool-

Gsr.ooFn zrJ JP.sus CuRrsTus. A~mN . 100 dagen allnat . 

-j- lliU \"0011 DE Z IEL VAN DEN H EER 

I~ do uurd-L o u i s Nee Ie 1n u n s 
Echt~tenoot va.n Mevrouw 

M !RIE-M.\ TriiLDE LEFEBVRE 
itlerl.t!3/ich!,.,- ran hPl fJPII OOi schap van den H . Vin cenlLil s 
à Pa11/o. L id raa de d et·de O t·d e valt den H. Ft·atr ciscus . 
11Ci a den H . Ro:,nllrans. t:a11 den gedut"iyen KndSIOPfJ c1• 

roa de f/Od Ut"t<r.hlige l't!t"erml(lllt(l t:att den H . A nlont u"s 
Oud .1-'t"Ot:inclaal R aad.• lid, Of<d /Ju•·amtees l e•· t:aa de 3lad 

8 -.ctoo e 11 R irtde•· de1· Eil't en f (• ·oon . 
GPbOrPn te E Pr./00 de11 17 Not:ernbPr 1820 ea Clldaa•· (JOd 
VI"IICh tv; ouet·!Pd r• n den G NouPmbf'f" 189'J . tra ontvlllt (Jen Ie 

hebben a~ de Rech ten oJtz et· 11/oed••· de H . K m·h. 

lle 'V ijshel,d 1,11 hiJ ole h~jaard e menschen te \"I nden e n de 
voo rzl ch t lg lo eLd i• •Ie vruch t van et!n lnu ~r loveu. Maar <Iu 
laoo ~e•r.e wiJKheld en mach t , z iJn biJ Oot! ; raad eu \"er·• taucl 
z iJn ln ZiJ n l.ezot . (J ou . XII. 12, 13.) 

Geluk k ig la ~e man . die den rand der I!Odde loozen niet 
heeft gevolJ(O, die op den weg der zoudnars nlt!L heeft ge
s taan ; .... maar w lena wil aao de w eL des Heeren vns tgo-
lr.leeCd la. (l's. r, I. 'l .) 

Tot U, Heer , heh Ik miJn hart \"erheven ; miJn vod , op U 
heb Ik miJn betr·ouwen ges teld . Laat niet toe, 0 Heer, daL, 
Ik In beschaming valle . \Ps. XXI, 56.) 

Vaartwel. geliefde E chtf)enoote, on bern nde KltHler en, 
Ik sterf ; maar z ij t verzekerd dat miJne liefde nie t a an den 
b oord van een duister gra f geê lndlgd la ; neen, Ik heb U 
bemind op narde, Ik .ui U ook bernlonen In den Hemel . 

(GELUK . J. BBRCHJo!AN8.) 
MIJn Jeaus . bermhertlgheld . (100 dagen a llut.) 
Zoet Har t van Maria; weea miJn toevluch t . (300 d . all .) 

R. I. P. 

D e p!Uhll(l~ L(lltdû n st :-al plaat• hebben tn de pa.ro · 
chiate lterlt van E ecloo Woen1áag !2 Not~mtbcr. em JO 
ur6n '1 mor(Jtnd~. - Btn tweede ptecltlt(Je L(Jitaic.w·t In 
.v. Mrlt á~r EH. PP. ft!lntlcrbroederl , JJoadcf'da(J :t3 
November, om 0 uren . 



heid van Eeklos verleden kennen en liefhebhen. Als mens was hij de wel

doener der minstbedeelden onder ons volk. de loonslaven uit de grote 

crisisperiode der jaren 1840. Kortom we kunnen uil volle borst meezingen 

met de jubelscharen der feestende Eeklonaren die volgend volkslied in de 

fakkeloptocht zongen 
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d lij is van alle mannen 

De trouwste aan eer en plicht. 

De vriend van arm en rijke. 

Van vrijheid en van licht 

Hij is der Burgren vader 

Hij mint de zoele vreê, 

En strijd voor roem en eere 

Van Land en Moedersteê. 

Dat elk dien naam vereere 

Mei loof en bloemenkrans, 

Lang leef ons Burgervader 

Lang leve Neelemans». 

Wilfried STEEGHERS. 



13löLIOGRAFIE V.\N EDU.\RD NEELE!'-IANS (2 ) 

1. ~ \'an de pligten der menschen. RedeYoering aen een jongeling door 

SilYio Pellico Yan Saluzzo. Uit hel ltaliaensch verlaeld. Gent. Wc 
\'ander Schelden, 1850. ln-12, 180 p 

2.- Geschiedenis der stad Eecloo. Gent, J. en l I. Van der Schelden, 

1859. ln-8°, 296 p., 6 pl. gekl. 

3. ~ Geschiedenis der stad Eecloo. Verzameling van charters, chronyken 

en andere geschiedkundige stukken. Tweede deel. Gent. Vyt, 1865. 

ln-8°, 643 p. 

-t. ~ Tijdrekenkundige naemlijst der baljuws, greffiers, tresoriers. burge

meesters en schepenen der stede. keure en vrijhede van Eecloo en 

parochie van Lembeke. van den jare 1249 lot 1796. benevens die 

der commissarissen, door den vorst benoemd ter jaerlijksche ver

nieuwing \'an het magislraet. alsmede de oorspronkelijke zegel der 

stad Eecloo en de zegels der schepenen van Eecloo en Lembeke. l\1et 

de afbeelding van 198 zegels. Brugge, 1866. ln-8° 174 p., fig. 

5. ___. Geschiedenis der gemeente Lembeke en der vrije heerlijkheid vau 

AveschooL 1'1et platen. portretten en oorkonden. Gent, C. Vyt: 

Eecloo. Ryffranck en Ryffranck-Goethals. 1872. In-8". Vl-325 p .. 

kaart en plan. 

In medewerking 

6 . ..........- Redevoeringen en gedichten bij de inhuldiging van Lcdeganck's ge

denkteeken uilgesproken 1894. 

7. ~ Negen merkwaerdige voorzeggingen. Gent. J. en H. Van der Schel

den. ln-24, 48 p. 

8 . ..........- Negenrlaegsche oefdningen ter eerr~ van rleu lleyligen Aloysius 

Conzag a, bestaende in negen goclvmchl i ge OVI'rdenkingen op de by

zondf!rsle deugden van dezen heiligen. Sini-Nicolaes, Landrien -

Fovel. 18">6. In-32, ó4 p. 

9 . ..........- Ncgcnrlaq~sche rwfeningcn lot rle 11. i\lphonsitH cle Liguori - Roese

larr~ Van I lee. 18)8. 108 p. 

12) Bif,lio~truphk Nattoraalc: 1830-1880 Torrw 111 Brux.,JicJ 1897. P. \\'e1sscnbruch., p. 9-

10. 
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DE AFPALING 

\ 'AN DE KEUI{E VAN EEKLO IN 1240 

De plaatsnaam Et>klo duikt eerder laat in de bronnen op : de oudste 

wrmelding is slechts van 1220 ( 1 ). In de twaalfde eeuw was de omgeving 

v;::m Eeklo nog grafelijk jachtgebied en praktisch onbewoond. Enkel op de 

wijk Raverschoot-Balgerhoeke was er reeds een kern van bewoners aan

wezig. In het begin van de dertiende eeuw verandert dat : gravin Johanna 

van Constantinopel begint met het grafelijk jachtterrein Aalschool, dat 

voor het grootste deel uil woeste grond bestond. le verkavelen en te 

vercijnsen. In 1233 verkoopt zij ongeveer 750 bunder woeste grond te 

Aalschoot ( 2 ). Oe kopers krijgen de grond toegewezen legen een jaarlijkse 

cijns van 2 sol per bunder. De gravin verleende aan de kolonisten het 

voorrecht dat zij enkel te Ra,·erschoot of te Aalschoot mogen geoordeeld 

en veroordeeld worden ( 3 ). Dit voorrecht was de aanloop lot een meer 

uitgebreide keure die de gravin in 1240 verleende aan Eeklo en Kaprijke. 

In die keu re worden de grenzen van het <Novum Eclo> aangegeven ( -t). 

<Tennini aulum sunl tales: Nordhosthoec apud lchtevelde 

<De grens-punten zijn de uolgende : de Noordoosthoek bij lchteuelde-

voorde an Caprick. de lchtevelde voorde versus Suit per drieboom super 

uoorde aan Kaprijke, van lrhtevelde-uuorde zuidwaarts in rechte lijn naar 

domurn Brunrtus filii Lamkins. cl de clomo Rnmrms per unarn viam 

lwt huis uart Rrrlftrtus, zoon va11 Lamkinus, rn van het fwis van Brunnus 

extendenlem se Zuijfhvard usque ad aquaecluclum qui dicilur Oudeleet. 

langs/wen ern weg die zir:h widwaarls uilstrekt lol e.en wu/erloop, Oudeleed 

IJ} Ar.-hi<·f ( ;ro~>t sr·minari•· 1\ru~t~•·. Cnrl ulorium E,,.:khoult•) nr. 179/ I ':i I fo 48 v" 

(2) L. STOCK1'>1AN. Nof/ pro/,/,.n".n fwllc//undn ,\nlsclwol, In Appeltjes von het 
~edjc~lund. nr. IR ( I'Jt,ï) p. l)r,, 

13) 1.. STOCKMAN. tbtrl•·m. p. 120. 

( 4) Wtj llchrulk<·ro ht"r ,j,. u1L11uvc vun E. NEEI.Etv!ANS. Gt•sc/Jtcrlenls van Eccloo, 
IJ,,c[ I. p. 13'i nr,. 
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et ab hinc juxta aquaeducturn usque moert> domini Allardi de Hole, 

genoemcl, en vandaar langs de waterloop lot de moer van heer Alard IJan 

Ilol!', 

quem aquaeducturn dominus Allardus de Hole focli ft:cit, in quo termino 

welke waterloop door he!'r Ala.rcf van I luie wercl gegrauen, in dit grenspunt 

in majorem evidentiam cmx de novo posita est, el hinc \Vestward per 

werd opnieuw goed zichtbaar een kruis geplant, en uandaar westwaarts in 

driebom usque Nordhende de Zoutweghe. el abhinc usque ad inferiorem 

rechte lijn naar het noordelijke einde uan de Zoutweg, en uandaar in 

crucem mori hospitalis sancti Johannis Brugensis per drieboom. el ab 

rechte lijn naar het onderste kruis uan de moer van hP-t Sint-/onshospitaal 

hinc super unam viam, quae venit de Cleempilte usque Houvelde, 

uit Bmgge, en vandaar naar een weg die komt van de l\leemputle11 naat 

1 fouuelde, 

ubi eliam ad evidentiam termini crux posila est, et abhinc Nordward 

waar eveneens een kruis als grenspaal werd geplant. en uandaar Noord-

usque Zuythende de Molengracht et abhinc secundum qnae se extendit 

waarls naor het zuidelijk einde van de Molengracht en !'andaar :zoals de 

Molengracht per Balgherhoucke usque ad Noordmoer, 

Molengracf1t zich uilstrekt over Balgerhoeke tot de Noordmoer, 

ubi similiter in termino crux posita est, el abhinc per driebom usque 

waar op dezelfde wijze een kruis als g·renspao/ werd geplant. en 

ad 1\ibecke an Caprick. et abhinc Oostward usque ad terminas libertatis 

uandaar in rechte lijn noor de Rielwek bij Kaprijke, en mndaar Oostwaarts 

de Capriek usque lchlevelde voorde. 

naar de grenspunten vcm cle prijheid van Kaprijke tol lclltevrlde-voorde. 

De grens af paling van de keure van Eeklo begint dus in de noord

oost hoek bij lchtevelde-voorde Ie 1\aprijke ( .~). Dit toponijm is mr niet 

meer bekend, maar die voorde mod gelegen hebben op de Lembeekse

lsabelleheek. daar waar ze de grens Kaprijke-Bassevelde snijdt. Van 

lchtevelde-voorde loopt de grens zuidwaarts naRr het huis vRn Brunnus. 

zoon van Lamkinus, en verder viel cte oostelijke grens sRnwn nwl een \\'Pg 

.:exlendentem se zuydwarcl usque ad aqwwtluctum qui <licitur Oudeleet>. 

( 5) De plaatsnaam lcht<'vclde wijst <'f op dut lwt grf'nsgebi<'tl 1\.nprtjkf'-fiuss~,·dtlt' oor

spronh•lijk uit woeste grond lwslond. Bnss<'vt•l<l<· Is trouwen' ook <'t'n Vf'ld-toponljm. 

Een voorele i:< een Joorwnudhnrf' pluals In een ri\·IN of h<'<'k, zotint \\'<' lcht,,vcldc

voordc op de Ll'mhceksc lsub<'llc heek kunnen slttwren. 
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De ligging van het huis van Brunnus is 1liel meer Ie achterhalen en even

min vinden we nu nog een weg op de grens mei Lembeke en Oost-Eeklo. 

De < Oudeleel > mogen we vereenzeh-igen met de Bur~gravenstroom. want 

bij de grensscheiding tussen de keure van Eeklo en de Oudburg ·Van Gent 

in 1572 noemt men dit leed <ooc de vaert streekende naer rle voorseide 

stede van Eecloo> { 6 ). 

De zuidelijke grens van Eeklo valt dan samen met die waterloop lot 

de moer van Alard \·an Hole. Dit komt niet meer overeen mei de huidige 

toestand. want de Bu111grawnslroom vormt slechts een tweelal kilometer de 

!!rens met Lembeke en \\' aarschooL De wijk Koude Keuken I en noorden van 

die waterloop ligt op het g-rondgebied van Waarschoot ( 7 ). De moer van 

.-\lard van Hole moet in dè omgeving van de Pokmoer gesil ueerd wor

den { 8 ). Het Oude Leed werd ctus op initialief van Alard van Hole 

gegrawn. Hij was als grafelijk hoornblazer betrokken bij hel verkopen van 

de grafelijke woeste gronden te Aalschoot en omgeving ( ~). Bij de moer 

van Alard werd een kruis geplant. Van dit km is loopt de grens westwaarts 

in rerhte lijn naar het noorderlijk uileinde van de Zoutweg. De Zoutweg 

was een oude verbinding van Eeklo met Zomergem die gedeeltelijk over 

hel grondgebied van Waarschoot liep ( 10
). Op de grens van Eeklo sloot 

(6) E. NEELEivL\NS. Geschiedenis van Eecloo, Deel 11. p. 1-14 

( 7) Dit was reed; zo in 1572 : een stuk meers wordt gesitueerd <in vVaer>choot bij 

der CauwNkuekene ... zuyt 't Eedoots vacrdekin ... noordt Onse vrouwe meersch>. 

Algemec·n Rijksarchief Brussel. Rekenkamer nr. 45193 r· 107 r0
. Heel dit grPnS

gehied was Z<'N watPrrijk. zodat dit Oude Le.,d waarschijnlijk in de bedding van 

een hestaande waterloop werd uitgegraven. In 1572 treffen we een >luk meers aan 

<up 't gesc:he .. de van L .. mh<·ke ende Waerschoot bij steenenpale ... zuyl 't Eedoots 

vaerd,.kin>. ARA RK nr. 45193 h 113 r". Volgens hel landbo,.k van 1638 van 

Eeklo behoorde •·••n blok land van onw·v<·Pr 11 ha. gelegen l<'n zuiden van de 

Klinkr·l>traal nou tot het jlronrljl<•bied van de slad Eeklo. Dit ~tuk komt ovcn•pn mcl 

h..t tweede beloop < Be~inn<'nde suytoosl ciaerbij op de suylsyde van cle Clincker

slraete ,.nde op de ooslsyde van de voorno<'md., Cloosterclr .. ve comm<'ntle suyt 

teghen tg••sch•·•·t van dez,. kt·un· ,.n<f,. prochiP van \\' oerselaoot en<l<· oost l<'ql'n 

L:,mb .. ke van ,(,.n oosthouck inne>. Stadsarcht<·f E .. k\o nr. .)84. 

(8) Volg .. m r],. gr<'nssrheidinq van !(,..JA wns ,,(,.n moN vnn .lonch<'<'r Aln<'rrl de llolc 

paelend<' andP voor•eide vaNI oft•· waiPr(.!anrk>. E. NEEI.E:"-11\:'-JS. Geschif'.IPnis 

pon t;,.c/oo. )) .... ] 11. p. 14?. 

I•J) 1.. STOCKI'-IAN. I h• {",.,,.,." """ ;\ol/t•r, In Aprwitjes van lwt 1'-l<'<'ljesland. nr. 

2fJ (196'J) p. 137. 

IlO) I )i<· W"ll f,..~int. htj lwl ~rr·11•punt E<·klo-AdPt.("lll Üo>lwlnk .. l en loopt dwnmloor 

lwt I p<·n nrlilr ,J,. \V•·•blranl in WaarselanoL Ov<"r Stokl<·vl(ver. !lal men kon m .. n 

diJro ZomN~•·rn fwwlk•·n Op J,. F<·rrnrtsknurl is dit• vNhtndinl! uoq zeN dui<l.,ltrk 

nilnl(•·t.t••vvn. In lwl J".l!in w1n .J,. VPNIIPrulc Pt·uw lwlol \VoutN van ,fen Spik<'re 

< ~ f.l. lan•l• illr.J,.n Soutw•·• \,. in W nnrsclwot. Nnl,tj ,h,.zrlfrJ., Zoulw<•Q lwznt 

Johart vnn Glwnl .,.,.n uhcmd w""•lln • Pll<l<· .lnt·r up so lwtft hit- ,\nchlor( doen 

,J,.]v..rr>. RIJ•,.I. Ar•hlvn NHLI<HIIll•·• H 1388 ( 12H21>1>). 
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hij aan bij de Bogaartmoerstraat, een straat gelegen bij het Leiken ten 

westen \'an het l\ lot jen. \ 'an het uileinde van de Zoutweg loopt de grens 

naar het onderstè kruis van de moer van het Sint-lanshospitaal uit Brugge. 

Dit hospilaal bezat in die hoek van Eeklo tien bunder moer dat het van 

gravin Johanna van Constanlinopel had gekregen ( 11
). Dit stuk van tien 

bunder \vas afgebakend door verschillende kruisen, waarvan er centje als 

grenspaal voor de keure dienst deed. 

Volgens een legger van 1520 van het goed Altena in Adegem bezat 

het hospitaal op die plaats 7 g. 89 r. de «cruuce sticn genoemd. die met 

het oosteinde aan de <C ruusslrale» paalden (1 2
). Die straat wordt ook 

soms de Pateet5kmisstraat genoemd omdat het grenskruis de naam kreeg 

van Pateetskruis (1 1
). Die naam is afgeleid van de familienaam Pateet, 

want in 1334 bezat een Wouter Pateten grond in de Zuidmoer die paalde 

aan de eigendom van het Sint lanshospitaal ( 14
). 

Het volgend kruis wordt geplaatst op de weg die van Kleempulle 

naar Houvelde loopt. In 1648 loopt die grens daar <tol op d~~ slraele 

commende vanden Appelboom ( alwaer ooc compt den wech van Hou

velde) naer de Lieve> (Is). Die weg liep dan verder over de Lieve langs 

:'\!ieuwendorpe naar Eeklo ( 16
). Houvelde is te vereenzelvigen met Hone

velde dat zich uitstrekte langsheen de grens Eeklo-Adegem ten zuiden van 

(IJ) In januari 12J2 bevestigt gravin Margareta die gift van haar zuster. Op de rug 

van de oorkondP staat : <dit es vanden Zudmoere~. T. LUYKX. Joltanna 11an 

Conslantinope/. gr<win van Vlaanderen en Henegouwen. Antwerpen-Utrecht 1946. 

p. 619-620. VERHA.\JO. KON. VL. ACAD. BELGIE. Klasse der Letteren nr. s. 

(12) Archief Sint Jamhospitaal Bru11ge, E 2. Leg~Prs nr. 21 f• 3 r". 

( 13) M. GI.JSSELI~G. Bijdrage lol Eek/o's middeleeuwse Toponymie, in Hel Konink

lijk AthcnPum te Er·klo vi..rl zijn tweede lustrum, p. I I 3 nr. 97 : in 14 58 : te 

Pateeh crusc. 

( 141 Archir·f Sint .lan.hospitaal Brul-!1-!e. oorkonde nr. 464 : < ... van enen nlven ghcm<'te 

moNs licht .. likr· min of mPc·r licl-!hencl" up d"n suulmocr In che scvene ende lwintich 

l.ur·nw luuchc·n l'i<·l<-r d .. n MoPnc vors. an die hoeststdc <'nde Wouter Pat .. ten 

c·ncle Pi..tl'f d .. n Nevc· an eh,. westsidc enclc die van Sinlc Janshuus ten bceden 

<·nrlcn>. 

(t'i) E. NEEI.EMANS. Gt·.dllt·clc·nl.• rmn Eedno, J>,.,.( 11. t'i3-t'H. 

( tf,) Volur•m I )nnli:f Vr•r•tn ... lr· wo~ rht <'<'11 ouclc vNhlnchnl!sWPil m<'l rle Oude Brui!SI' 

lwNw<·l-! : hiJ vl'flrok vun VijvNc·kr•. clwarslc· lwt v,.I.I. vormcle de ur<'ns luss!'n het 

,f,Hn•·ln van l'upln11ln r·n rlc• lwiciP vnn I )ronu<'n. vi<'l dun Wml'll md cl(' OnciNdtJk· 

•tm11 t. lic·p clan r,vr·r ,(,. AprwlllflfHII lc· ;\,(,.ll<'rn <'n fwt \Vnmbuh I<' E"klo. D. 

VEI<STI~r\ETE. ( )w{,. \V•w·n. In i\ppr•(lj,., vnn fwt Mec·LJ•·slnncl. nr. 1 ( 1949) 

p. 19. 
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/~averschool ( 17
). Kleempulte is d<' wijk van Adegem gelegen ten Noorden 

van de On(lt>rdijkslmal, die over de Appelhoorn vPrder naar ( )nderdijke 

!{>Opl. 

\' anclaar richt zich de grens noordwaarts naar het zuideinde van de 

:rvlolengracht. en langsheen die gracht over de wijk Balgerhoeke naar de 

Noord moer( straal). De l\ lolengracht is vermoedelijk tijdens he! graven 

van de Lieve verdwenen, want in de bronnen komt hij nergens meer 

voor. Op die plaats was de grens niet zeer nauwkeurig bepaald. want in 

1648 zal de grens met ambacht lvlaldegem opnieuw vastgesteld worden. 

In 1648 vertrekt men le Balgerhoeke «derthien roeden ende ViJl voeleil 

en half» len oosten van het middenpunt van de brug, vandaar loopt de 

grens naar het mieleien van hel Doorntjesrabat op de Lieve. Vanaf dit 

rabot ligt de grens ten westen van de Lieve en volgt de «scheetgracht van 

den cheyns der stede van Ghent ende tlant van dheer Abraham van 

Doormaeb (1 8
). Ter hoogte van de Blakstraat ligt de grens 27 roede en 

10 voet len westen van het midden van de Lieve en hij de Raverschoot

straat bedraagt die afstand 22 roede en 1 voet ten opzichte var. het 

midden van de Ra verschootbrug ( 19
). Vandaar loopt de grens zuidwaart~ 

tol aan het kruis op de weg naar de Appelboom. 

Opmerkelijk is dal in 1240 geen gewag gemaakt \Vordt van de Lieve 

en dat de grens niet sanwnvalt mel dit kanaal zodat we mogen aannemen 

dat de Lieve op het Eekloos grondgehied een kunstmatige waterloop is en 

niet werd uilgegraven in een hestaande \Vaterloop. Te Balgerhoeke komt 

wel een molengracht voor. maar die ligt echter reeds ten noorden van de 

hoogterug vnn RavPrschoot-Balgerhoeke. Van Balgerhoeke loopt dt> grens 

dus naar de Noordmoer waar een grenskruis werd geplaatst. Dit kruis 

moet op cle Boterhoek gestaän hebhen, op het einde van de Noordmoer 

(straat). De noonlerlijke grens wordt gevormrl <I oor ctP ?ijdelingen. di,.. ln 

1240 echl<·r ni<>t vermeld \\'orrlen: men Zf'gt gewnon d~tt \'andaar dt> 

( 17) De oudst!' schrijfwljzr• is • Outlr•vr•lrl<'> volg<'ns rl<' n•kming vnn 12tN vnn ''" 

Bri<'V<'n vnn 1\ss!'n<'rl<'. 1\rchid ~lnl lnnshospilnnl Brugg<'. DoM \'nrin roh·r•k.•ning 

nr. 8. llo~rlNcl jnor ln!Pr noi!'Nt mc·n in dl'z<'lfcl<' rekr•nlng : <On<'\'l'ld<'>. AIR<'· 

mi'Pn Rijksnrchid Bruss<'l. Rt•k.•nknnwr nr. 783-1 n·k.·nlng vnn 131'() fo I v". In 157'..! : 

< ... in E"'·loo t<' Ra\'t'schoot clncr mPnt lwd tlloom·<'lt ... ;:malt ,J,, ( )ndt·n~ifck
sirnt<'> .. '\lg<'ffi<'<'n Riiksarchit•f R<'kr•nknnwr nr .. Jijtt)-1 f" :"I v". 

( 18) E. NEELE!'vli\NS. Gr•sclti<'tJ..nis r•urt F;,.,·/oo, I )pp) 11. p. 152-t :\3 .. lonklwN .\hrnhnm 

I )orc•mlll<' b!'zat 8 gr•mcl lnncl in hPt 57sll' bt•gln \'On het lnndho<'k vnn Ef'kln. Dlt 
J, .. ~in lnJ! t<•n wPstPn \'iln cl<' Liev<'. Statlsnrchtt·f vnn E!'klo. nr. 3S-I-3Wt Lnndbnf'k 

vnn t638. 

( 1CJ) E. Nl·:l~l.f-:i\1:\NS. c;.,,.,./t;, . ./,.";·' """ Eo·c/oo, J),.,.] 11. p. t'i3. 
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grens <per drit>boom:. loopt naar de Rit>lwek \'an Kaprijke ( 2
"). Het gebied 

begrepen tussen de f'.loerstraat en de Zij(lelingen bPhoorde dus ldt de 

keure Yan Eeklo. maar parochiaal Yalt een gedeelte van die strook onder 

Sint-Laureins ( 21
). Oe Rit>beek lag voor het grootste gedeelte op KapriJks 

grondgebied en liep noordwaarts naar het Rijselhof toe. Het stuk land 

waardoor de Riebeek loopt werd in 1572 de « Rybecq» genoemd ( 22
). 

Op de grens Eeklo-1\.aprijke paalde die beek aan het Vrouwestraatje ( 2
'
1
). 

\' an de Riebeek loopt de grens oostwaarts «ad terminas libertatis de 

Caprijb : zij valt dus samen met de zuidelijke grens van Kaprijke tot 

lchteYelde voorde. Om dit stukje grens terug te vinden. moelen we ons 

steunen op de gren~afbakening van de keure van Kaprijke. Die grens be

gint bij lchtevelde voorde en loopt dan westwaarts naar de zuidwesthoek 

van het land van Bouden Pil. Dan volgt men de zuidelijke kant var. eea 

(20) Drieboom is een landmetersterm die <in rechte lijn> betekent. Het werkwoord 

<driebomen> is e,·eneens bekend zoals blijkt uit de volgende tekst van 1619 : 

< ..• zoo hebbe ick als lantmeter voornoemt mijn istrement ghenomen ende hebbe 

tzelve af ghedrieboomdt alzoo dat behoort>. E. NEELEMANS. Gesr.hiedenis van 

Eecloo. Deel 11. p. 158. 

(21) Algemeen Rijksarchit>f Rekt>nkamer nr. 45193 ro 64 r0 < ... P<'n ght>met busch lig

ghencle inde lune van E,.cloo inde prochic van Sente Laureyns hij de Zyelinghen.> 

(anno 1572). Archief Sint Jamhospitaal Brugge, 05 - onder de rubriek .In Sinte 

Lauwereins cbeins> . c ... 1 ymet busch ... licghendc binder ambochte van Eeclo 

<>nd<' bindf'f prochie van Sinte Lauwereins an die noordsiele van der l'1oerstrate ... 

hoofdende melh·n noordh<'nde up clic> Zicl<'linghe ende metten zuucllwnde up die 

Moerstrate>. I anno 1409). 

(22) Al11em<·en Rithnrrhi,.f Bruss<'l. nr. 451'10 f" 39 r0 r'j'j r .... inden Rybc>cq zuudt 

de \V c>ststrate ... > 

( 23) J )i! \' rouwc•nstraal Ï" kwam in 1 322 in het hPzil van dc> abdij vnn Üost-EPklo Joor 

ruiling met c·r·n ander straal)<'. Rijksarchief G<•nl. abdij Oost-Eeklo. oorkon<le van 

24 juni 1 322 • Als h<·l wos a lso dat mijn lwr<• von·n ghPn<"umt li~~hendc had de 

<·n<· aurl<· slml<· in ,J,. prochy,. van Caprick.· tussch<'n miir vrauw<>n riN Ahcl<'ssen 

lanr!P <·n<l<' <rnnvr·nl• van cl<'f ah<lijP vnn ( )Mt-Eclo nn lrrl<' sirle rndP .Jhan< Gos

•in' MJon• land<· ;m ciaruiN >i< I<' I Wf'<' hond<·rt vijf ro<•cl<·n lanc ende vijf rO<'dPn 

J,r."·l 'ln•rk<·nrl,. vonrlr·n J{i<·l"'''b' lol<· on cl<· strnl" di<' j;la<•l van d<'n Bcnlhill<· totc 

tl•·n l!lJothuu•m<wr<·. End,. die· s<"lv" slrnl<· r•• <·rul,. was I!IH"h<"lrn ,],. \Vulhusrh ... 

wl .. <·l<·n wtld,. •·ndc· l!lw,·c•n ,1,. "<·lv" ~lrnl<' onHn<• f'f\<' nn<lrr sirniP dl<' slj hnrl<l<'n 

h 11111".nd•· 111 rlc· .,.[v,. prodry•• rwvrn 'Jo./illr·m• hu<" vnn ;\k.·n stn•ck<•rHl<' lol<'f 

llttll!h<·n lw•· lrrmrl•·rl <'n<l•· '"·hl<• rrH'cl<'n lnnr f'ncl, . .lri<· rof'CI<•n brrf'l). Ann WP!'fS

Zijdr•n VIJn dit Wulbu.d,.truulj•· lw:wl clc· nhtlij van Oosl-E"klo lan<l<'rljPn. Rltks

llr< hJ<of (~c·nt, l'oncl, K•opriJk<·. nr. 33. l'ounclc•rluH"k vun Ir, Ui ln lwt 2'1<1<' Jl!'loop <'n 

In lwt 30•1•• lwlo<Jp. 
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stuk woesline van 250 bunder en dan gaal hel <per driehoom> naar het 

westelijk einde van de Riebeek ( 24
). 

We stellen vasl dat men bij de afpaling van cle keure van Eeklo niet 

altijd nauwkeurig te werk ging. Vandaar dat laler meer dan eens grens

betwistingen ontstonden, vooral als de bewoning dichter werd en de be

hoefte ontstond . om precies Ie weten lot welke keure of ambacht de 

percelen grond in de grensgebieden behoorden. In de dertiende eeuw liep 

de grens dwarsdoor nog onbewoonde en ontgonnen gebieden ·zodat het 

nog niet zo nauw stak hij de afpaling. 

Binnen de keure van Eeklo liggen er twee parochies : Eeklo Sint 

Vincenlius en Lembeke Sint Egidius. Verder hebben we vastgesteld dat 

een klein stuk van de parochie Sint l...,·mreins in de keure van Eeklo lag. 

De heerlijkheid van Aveschool was weliswaar volledig omsloten door de 

keure van Eeklo maar behield toch haar eigen schepenbank en was vol

ledig onafhankelijk gebleven. De keure van Eeklo verklaarde trouwens 

uitdrukkelijk dat de «hospites manenles in waslina dominat> ]\ lathiJdis de 

I-lag a> niet lol de keure en de wijheiel van Eeklo behoorden ( 25
). 

LUK STOCK]\ 1AN 

(24) Di<' hcgrcnzinl! l!<'b<'url als volgt : dchl<'velclc vort lt•n WP~tlwn<lt•, suilwl'sthot'c 

de tNr<' Boirlin Pil mqu<' cul W<'slc·nd<'. 1111 cli<' suilzicl.-- quousqul' duef'nln f't 

quin'lungintn honPrin cluranl>. L l~ILLIOI >'1'~-\':\N SE\'EREN. Couhm~t•s d,·~ 
pay_ç t'l corn/ó ,if, F/onch, (~unrtiPr tl<' Bm!!CS, Tom<' 11. p. 51. 

(2'i) E. NEFl.F.JI.1ANS. Gpschlt••lt•rais l'on Eec/oo, D""l I. p. 1·1~!. 
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HET GOED TEN i' IOERE TE EEKLO 

De broeders van het Sint .lanshospitaal uit Bmgge hebber. tijdens de 

vroege middeleeuwen een belangrijke bijdrage geleverd tot het ontginnen 

van de woeste gronden in het l\1eetjesland door het oprichten van enkele 

grote hoeven. Te .\degem in de wijk Veldekens werd hun goed Altena 

een belangrijk uitbatingscentrum voor de omliggende bossen, vanuit hun 

hoeve te l\ laldegem-Donk werden de woeslinen ontgonnen en te Eeklo 

werd het goed Ten l\'loere in de Sint Jansdreef het centmm van turfuit

bating en later een bloeiend boerenbedrijf. ln onze bijdrage willen we 

pogen het ontstaan van het goed ten Moere te achterhalen en een idee te 

geven van de ontginningsgeschiedenis van het gebied rond de Sint lans

dreef. 

DE OORSPRONG 

In 1244 verkopen Boudewijn Wandelaard en zijn vrouw Elizabeth 

29 bunder woeslinen gelegen le Aalschoot ( 1 ) aan de broeders van het 

Sint lanshospitaal uil Brugge ( 2 ). Die 29 hundPr had Boudewijn Wan

delaard in 1240 gekocht van de Eekhontahrlij uit Brugge e). In 12so 

kopen de hroE:clers 18 hundPr woestinen. gelegen in de nabijheid van 

Eeklo, van de abdij van Spermalie (''). In de oorkondenverzameling van 

het Sint lanshospitaal koml ook nog een oorkonde voor van een verkoping 

van 37 hunder woeslînen, gC'Iegen Ie AalschooL aan l\1argareta. weduwe 

(I) Voor de juidr• hrHiinll von ll<'t 1-!fflfcliik clomc•in Anischool 7.1c : L. STOCKI'vfAN. 
lft,l gra/••lijk hru Aa/~cfwof. In App<•ltjcs von het 1'1f'r•lj<'>loncl. nr. 1(l ( 1965) p. 

l"J'J-203, en lrlr·m. Nog prr,[,/"""'" hdre//<•nrlc Ao/.,dwof, In Al\1 nr. 18 ( 1967) 

p. 132-135. 

12! Archl,.f von h•·t Sint .lnn•hn•pilnnl ( voortnnn ofl!•·knrt Ar. SJ! 1B) Oorkondcnver-
7.1Hn•·linll nr. 35. 

I 3 J Ar. S.JIIB OorkonJ,. nr. 2r, Zie· l,iilnR•· I. 
(4) Zir· b1tln11" I. 
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van Willem Brune uil Brugge, Thomas Nicholaus en Lambnus ( 5 }. 'Vv' c 

hebben geen oorkonde gevonden van een voortverkoop aan de broeders 

van Sint Janshospilaal, maar we mogen loch aannemen dat die 3ï bundPr 

in hun bezit gekomen zijn, daar die oorkonde in hun verzameling steekt.. 

Dil is trouwens ook het geval voor de aankoopsoorkoncle van Boudewijn 

W anclelaard van 1240 ( 6 ). 

In 1250 beschikte het Sint Janshospilaal over 84 bunder woeslinen 

le Eeklo. In 1289 krijgen de broeders 10 bunder en 1 lijn woestinen ge

lygen «lusscen zente .Janslande ende den leene dat was mijn here Osts 

van W edergraet» { 7 ). In 1291 kopen ze dan nog 7 gemet land bij die 

gelegen zijn ten noorden van de watergang en palend met de :tuidelijkc 

kant aan hun woestinen ( 8 ). In 1296 volgt nog een belangrijke gift van 

ongeveer 8 gemet land en woestinen ( 9 ). Dit geeft dan een lotaal bezit 

van bijna 100 bunder te Eeklo. Dit cijfer benadert \Tij l!ûed het getal \'Uil 

307 gemet, opgegeven in een inventaris van 1300 en). 

ONTSTAAN V:\N DE LANDBOUWUITBATING 

Alhoewel de verkoopakten nergens expliciet spreken over moergron

den, moelen we toch aannemen dat bepaalde stukken woestinen in hun 

ondergrond turf bevatten. Vo~reersl krijgt de hoeve elP kenmerkencle naam 

den Moere» ( 11
). Bovendien grenst de noorderlijke kant ,·an hun bezit

tingen in cle Sint .lansdreef aan de (Noord)-moerstraat. die het moer

gebied van Sint Lameins omsluit. Tenslotte vinden we reeds in ctP oudste 

(5) Ar. S.JIIfl Oorkonrl<' nr. 28. Zi<' bijlag<' I. 11i<' 37 bundN war<'n gdei!C'n dn :\lscot 

(6) 
(7) 
(8) 

qui se cxtcndil ex una pnrlc US<JU<' ad morurn ('( <'X alla patlC' mquC' nd viRm>. 

l\1.a.w. lussen <Ie (Noord)moerstrnal Pn cl<- Bnlgt-rhm•btr;~nt. 

Ar. SJ! IB Oorkonde nr. 2(i. Zie hi;lagc I. 
Ar. S.JI liJ Oorkon<lc nr. 152. 

Ar. SJ] JB OorkontiP nr. 177 nlvc hinwl<' lnnls 22 rot>dl'n ... <'nel<' dat lant 

leghet IJPnonl<'n walNgnn~lw IPn suutll<'ndP vnn ><•nt,, .lmlZWO<'>linC'> Pn oorkond" 

nr. 178 : chc<'n him<'l lanls lwt• lirwn end<' 57 ropdc·n ... lwt>lk(' lant J,,ghd b,,_ 
· nordPn wniNgnndw bPoslPn s<'ni<' .lanslnnclt> Pn l<'n sumllwndt• von «'nl<' Jnns

wocstinc>. 

(9) Ar. SJ! IB OorkondP nr. 2'30 : , vlj[ hinwim Pnclc <'<'n virmdt•f'l daN ht up wot•nt 

end(' lwc himetc pnc]<' t·Pn ha][ WO('slin<'n clnl'f hPnolliPn silll'll huP.<>. 

( 10) RiJkSnrthicf i3rugge '(voorlrtnn nf11<'kort R;\B). :\nnwiml<'n nr. fi51 t : <Tt'll l\l,'t'~'<' 
bPhoord lllc \'11 gpmclPn lnnds>. 

( 11) Ar. SJ! m n·k. 1280 : sprr·Pkt 0\'C'f q]p curli ,],. l'loro·-. dus l'l'n hol'\'(' in de· 
moeren. 
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rekeningen delf- en vervoerkosten van turf diP gpwonnen werd vanuit ten 

;-.Ioere ( 12
). De turfgronden zullen echter hoofdzakelijk op het einde van 

de Sint .lansdreef hebben gelegen. Dit wordt bevestigd in 1337 door de 

bP;;chrijving van een rentegrond van het hospitaal: < 14 V2 g. 40 r. lands 

ende I huns datter up staet ligghende van Ser Jansleet zuudwaerd tol•~r 

Zidelinghe. dat wilen hiet Sente .lans houdL'n moPo ( 1'T 
\ \' P denken dat de broeders van het Sint .lanshospitaal rond 1250 

begonnen zijn met het exploiteren van de turfgronden Pn dat ze een hoeve 

hebben opgericht die als uitbatingscentrum dienst cteed van de omliggende 

gronden ( 14
). Zij hebben een dam ( = Sint Jansdreef) dwarsdoor hun 

woestinen en moPren aangelegd. Daardoor werd «:die hart>wech van Bal

gerhoee> (1 5
) verbonden met de NoordmoerstraaL Die dam was een 

wrhoogde Wel! doorheen het nogal laag gelegen gehied van de Eeklose 

watergang ( 16
). Hij werd het uitgangspunt voor de ontginnmg van dt~ 

turfgronden en de woeste gronden. 

In de rekening van 1280 noteert mPn opbrengst van 30 p. «rle curti 

de !' loro> ( 17
). terwijl er in de rekening van 1279 sprake is van een 

<rector de l\loro> ( 18
). Die reelor is waarschijnlijk een broeder van het 

hospitaal die de leiding had van het goed ten l\loere. 'V-.,1 e vernemer, ook 

nog dat hij 10 s. uitgeeft <de aqueducltu. Die uitgave slaat vermoedelijk 

(12) Ar. S.Jl IB r<>k. 1271) : •rro turbonibus nostris lucrandis apuol Eklo 49 p. 11 ,1. : 
de turbonibus vr·hendis rle Ard<>nborch usrrue Rrugas 27 p. ( s. ; item de Moro 

usque Arrlcnborch 21 p.>. In ('<'n studie rli(' zal \l('Wijd zijn san rl" verspr<'iding 

van rl(' moNgrond<'n in h<·t M('djesland. zal uitvo('rig gehandeld worden over cle 

turfuitbating rloor hr•! Sint lanshospitaal vanuil hun hofslr·den t.en :--1oere ('!\ 

Altena. 

( 13) Ar. SJHB Rr>ntcho<·k van 1337. rer>ks D nr. 2/2 f" li2 v0
• 

( 11) I )e ZusiNS \'iJl\ cle abclij van Oost-E<·klo haclrf,..n r<>Nis in 1250 C<'ll ho<'VC op~<'
rirht t<' Aal~choot. Zie L. STOCKMAN. /let '\of.<lpoerl Ie T:cklo, AM nr. 17 

(I <Jfjl)) p. 6. Ook de La za rij van Gent lwzat re<' els <'<'n hoeve ( hPt Inter<' Groot 

Goed) lf• E··klo in 12')1). Zi<' RA (;<'nl Rtjk<' Gasthuis. Ec·n oorkonde van 12.'i/) 

silurf'ft e••n half bunc!N lancl <rlc via qul <'Xtcnclitur vr·rms aquilon<'ffi ,J., domo 

clidrJrum fratrum <'I •omrum sitn in parrorhia clc \V<'~t-Eclo pPrl<•nsum secundum 

lnnQituclinc·m INw lpsorum il,idc•m rlomin•· r\,. Eyn<'>. 

(I 'j) I Je h<•tJfW<'II van Bahwrhcwk<· wrmlt V<'rm,.lrl In Iw i rPniPho,•l vnn hPl hospilrllll 

VfHI :vlalriPII<'nl. Ar. SJIIB rr·c·k. I>. nr. I [" )'i r". 

I lf1) L. STOCK~1:\N. I Jom·/oponiJrYI<m Ie• ~~o/tc•r r•n f,. f:,.~/o, In HiPkorf I {}(,7, p. 3-12. 

EN• •luk wnlc lancl \'IJfl lwt Sin! lnnshospllnitl ltl!l • hupclrn w<.lr••l!nnr <'nrt<' hoefcl

c•nclr• anclc• l,rlll/1/lw ,,f w•·~lh;,l[ onzr>n clnmm<'> r•n \PIIl<'r nol! <onz<•n rlnm vond<'n 

lwvc• J"uht INI wr••tJ,"nd<·>. RAB Aanwlnsl<'n nr. 19Hl [" IPI. 

( 17) Ar. S.lllll rek 1280. 

(lH) Ar SJIIH r•·k. 1:.!7'1 

Ar Sll In rr·l. 12711 

<rP< hrl rlr J\1oro x s. ,J,. nrqwuluchl > 

<11<'111 pr•·clir lo vlij ~. IIIJ rl. ,j,. lmmtj!h,.IJ<'>. 
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in verband met de Eeklose watergang die dwars door de eigendommen 

van het hospilaal loopt ( 19
). Ook betaalt hij 8 s. <brantghelb : dat is 

een vergoeding voor hulp hij het blussen van een hran(l. 

Uit 1300. 1310 en 1315 beschikken we over een inventaris van de 

veestapel en bebouwde gronden van ten Moere. In 1300 bedraagt de 

totale oppervlakte van de hoeve 307 gemet. Daarvan waren 48 gemet 

bezaaid met rogge, 95 gemet met evene ( = haver) en de resterende 

164 gemet werd als weide gebruikt. Na 50 jaar hadcten de broeders van 

het Sint Janshospitaal reeds bijna de helft van hun woestinen te Eeklo 

tot ontginning gebracht. De overblijvende woeslinen dienden als weide 

voor de 238 schapen en 62 runderen van ten Moere. De hoeve hesehikte 

ook nog over 10 merries en een hengst voor het hewerlen van het land 

en misschien werden ze ook wel gebruikt als reispaarden (2°). Opvallend 

is wel dat er geen zwijnen in de inventaris voorkomen. ln 1310 worden er 

wel vijf varkens op de inventaris vermeld. J'vien kweekte dus maar alleen 

varkens voor het eigen gebruik op de hoeve. 

Rond 1300 bracht de hoeve gemiddeld 30 p. per jaar op. Tien jaar 

later stijgt die gemiddelde opbrengst hoven de 300 p. per jaar. We kunnen 

moeilijk aannemen dat die opbrengst uitsluitend van het landbouwbedrijf 

afkomstig zou zijn. Ook de turf moet een aanzienlijk bedrag opgebracht 

hebben voor het Sint .lanshospitaal ( 21
). Wellicht verklaart een afgenomen 

turfwinning het kleiner bectrag aan inkomsten uil de jaren 1323-1327 ( 22
). 

Tot 1328 baalten de broeders van het Sint Janshospitaal het goE>d 

ten Moere in eigen beheer uit. Er waren dus bestendig een of meer 

broeders op hun hoeve te Eeklo aanwezig ( 23
). Hun aanwezigheid te 

Eeklo oefende een zekere aantrekkingskracht uit op de bewoners van Eeklo 

en omliggende parochies. want we stellen vast dat verscheidene personen 

uit Kaprijke, Oostwinkel en EPklo hroPder geworden zijn te Brugge ( 2 ~). 

( 19) Heel zekN is dit niet, dnar het hospitnul ook no~: 3 s. wute'l!cld aan Jan \'an 

J'vlorwcghe belunit als btjdrnRc in de wat!'ring van Eeklo, di<• de Eeklose water

gang onder zijn beheer had. 

(20) Zie bijlage 11. 

(21) In 1329 noteert men een bedrag van 250 p. <\'Un omen ho,·e te Erlo mids d<'n 

moere>. Ar. SJIIn rek. 1329. 

(22) In 1327 daalden de inkomsten lol 26 p. 

(23) In de rekr·ning van 1291 noteert mt"n ePn uilgnve van 5 p. 12 s. voor de <fnmlhc 

de 1'1oro>. Ar. SJI m rPk. 1291. In 1293 l'll 1294 komt tclkl'm ('t'n bNiral1 \'311 

30 s. voor <Int uitgegeven wrrd voor <Ie dnmihc d<' 1\·loro>. 

( 24) \V<' v!'noem('ln sl<'chts \\'illl'm vnn Knprijke. .lnn van \ \' lW~twlnklc. \ \' out!'f 
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In het renteboek van rond 1300 slaat een stuk rentegrond van 1;2 bunder 

ingeschreven dat <cam int huus met broeder .lanne Boids zone van 

Eeklo> ( 25
). Hd noeste ontginnings\wrk en de caritatieve arbeid van de 

broeders moet dus een zekere invloed gehad hebben op de Eeklose jeugd 

van rond 1300. 

ln 1329 werd het goed ten f'.loere vercijnsd, en het vee wordt te 

gelde gemaakt : de koeien worden verkocht voor 30 p., de merries en de 

wagens voor 6 pond. De hoeve werd in dat jaar ~amen met de moer 

wrpacht en bracht 250 p. op ( 26
). Het volgend jaar werd de hoeve alleen 

verpacht voor de som van 119 p. 10 s. 9 V2 d. Dit is een aanzienlijk 

bedrag vergeleken met de jaren 1325-1327 en die som lag blijkbaar le 

hoog want dit bedrag daalt tot 30 à 60 p. in de jaren 1340-1348. De 

grond in de Sint .lansdreef was veel te zandig om grote opbrengsten 

mogelijk te maken. Die m~gere grond was wellicht ook een var. de redenen 

waarom de broeders van het Sint Janshospitaal zo vlug de hoeve uit hun 

eigen handen hebben gegeven. De turfuitbating en de houtexploitatie 

behielden ze echter wel want dit bracht nog intere~sante bedragen op : 

in 1343 noteert men een bedrag van 143 p. 12 s. «van torven van Eclo» 

en een bedrag van 9 p. 10 s. 8 d. «van hou te van den Moere> ( 27
). 

Het hospitaal bezat ook nog een andere bron van inkomsten te Eeklo 

nl. de erfelijke renten en de cijnsgronden. In 1327 ontving het hospitaal 

30 p. 12 s. <rente in Edo> en 12 p. 6 s. <ceinse in Eclo:. (28
). ln 1352 

brachten <de erveliker renten in Eclo> 68 p. 4 s. 11 d. op en de <lant

cheinse in Edo> 199 p. 11 s. 2 d. ( 29
). In dit bedrag zit ook de pacht 

van het goed ten ~1oere dat in 1351 een oppervlakte had van 166 gemet 

en verpacht was voor 11 s. 3 d. per gemet zodat de lotale pachtsom 

93 p. 7 s. 6 d. bedroeg ( 30
). 

(25) RAB Aanwimten nr. 1918 fo t8t v0
• 

(26) Ar. SJHB rPk. 1329 : <van ons<·n hove te Eclo mtds den fl.loerc 250 p. 

c Item van Jeselven hove van mcrricn en< Ie van waJ!hcnen 

6 p.~. 

<ilern van onsen hovc tcclo van cocn 30 p.~. 

(27) Ar. SJHI) rr·k. I 343. 

(28) RAB Aanwinsten nr. 190G rek. 1327. - Een hclnn~rtjk deC' I van dtc renten 

kwam voort uit rle ..rf(·nl~ van knnunntk Arnout van MniJc~cm Jte <'CO l{rool d<'cl 

van zijn ct~"ndnnom<·n aan lwt ho~pttanl ovmmaokte : chPm do, lrado, ctdcm om

n"' rr·drlttus nwo~ quo~ hnb<'o In Ecloo quos estlmo n<l valorem Jccem cl octo 

lthmrum flandwn•lum nnnunlirn~. Mndnmc I >E I.ALAJNG. Ma/deg/H!m, la Loyalo, 
l)ruuel 1849. p. 370. 

129) Ar. SJIIB rek. 13'j1. 

(3o) Ar. SJIIB Reeks IJ nr. 3. 
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l\lerken we hier op dat hel bouwland len opzichte van 1300 lichtjes 

is toegenomen : van 1-13 gemet naur 1 ()6 gemet. 

DE EERSTE PACHTERS VAN TEN MOERE 

Vanaf 134--l verschijnen de namen van de pachters in de rekeningen 

van het hospitaal. .Jacoh Gheraerd is de eerste bij n.tam gekende pachter 

vun de hoeve : zijn nuam komt voor op de lijst van de personen dk met 

hun pacht ten achter stonden ( 31
). Verdere bijzonderheden ontbreken 

echter over Jacob Gheraerd die tol 1370 pachter blijft. 

In die periode gaan de inkomsten <:van houte te f\loere> voortdurend 

de hoogte in: in 1352 : 34 p. 12 s.; in 1358 : 83 p.; in 1374 : 139 p·. 

12 s. Die hogere houtopbrengst is ongetwijfeld een ~evolg van het aan

leggen van bossen op de resterende woestinen van ten Moere ( 32
). In 1366 

schrijft men een ontvangst van 24 p. 8 s. in <van ouden essehen end? 

ouder abeelen le l\1oere» ( 33
) en in 1362 ontvangt men 33 s. <Yan twee 

eekenen die upl hof ten ]\"loere stonden die de grote wind velled en> ( 31
) 

Naast essen, eiken en abelen trof men ook nog wilgen, elzen en tronk

\vilgen aan op de hoeven en lunderijen van Sint Jans te Eeklo ( 35
). 

Dennebossen waren op dut ogenblik nog volledig onbekend in onze streken. 

De gebouwen van de hofstede bleven de eigendom Yan het hospilaal 

want we treffen regelmatig een rubriek in de rekeningen aan Yan <coste 

ghedaen te~ l\ 1oere>. In 1355 bedroegen de reparatiekosten I 1 p. 17 s. ea) 
en in 1368 meer dan 53 p. ( '17

). Jammer genoeg zijn die rekeningen :n 

algemene Iermen opgesteld zodat we geen overzicht krijgen van de he

slaande gebouwen op ten l\loere. 

(31) Alhoewel hij niel uitdrukk<'lijk als pnchl<'r verm,,ld slaat, Zi<'n we tod1 In h<'m t•cn 

pachl<'r van ten fvloere daar hij sle<'ds m<'l grol!' b,,drng<'n < landclwinsc te Eclo) 

t<'n achtPr slaat. 

( 32) In 1365 noteert de rekenin~ : • vnn dat de lll<'<'Stl'f <'mie ie warPn te Eccloo om te 

bcsicnc onsc moer end<' bmch \'Nl<'fl l'l S.> .\r. SJI m rC'k. 1365. 

( 33) Ar. SJI IB r"k. 1366 f" 3 v". 

(34) Ar. SJIIB rC'k. 1362 ro 3 v". 

( 35) H<'l hout van goNI Alt<'na hrncht ook <'<'ll nnr<li~c ~luin'r op in 1366 : <\'On 

lroncwulghcn l<' /\ltPnu I I p. I '2 s. : \'UI\ t'l~houl<' hvt'lk<' ~loC'! nn <'nt' dl'('\'<' tc 

Altena 4 p. 10 s. ; vnn oud<'n upgnPndt'll wulglwn i<' :\ll<'nn ct<' wel kC' stnectt'n 

ht der leglwlrtje ó p. 8 s. 6 d.> .'\r. SJIIB r<'k. 1366 f" 3 v". 

( 36) Ar. SJI m n'k. 1355. 

(37) Ar. SJI 113 rPk. 1368. 
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Hoeve op de westzijde van de int lansdreC'f 

Foto R. T ondat. 

O e broeder· begaven zich regelrna li g naar Eekl o. waar ze zitdagen 

hield en voor h et innen ,·an de pachl en d e erfelijke renten en voo r het 

beh eer van hun eigendomm n C18
) . In 1399 komen ze ,, aa r ten ~loer ..! 

om mel G ill is D e Vulre een nieuw pachtkontrakt a f Le sluiten c~). 

Gill i 0 V ulre mo t rond 1390 pachter va n d e hofslcd l' geword en zij11 

waar h ij W ouler de iVIoen fs J an opvolgd e. 

D aar we uil de jaren 1350-1390 enkel het achtersta llig bedrag va ~1 
de pachtsom kennen, kunnen we on mo ilijk e<'n oorde , [ vormen over 

de opbreng t van h t landbouwb drijf. \V I mo ·l di 01 breng t in stij

gende lijn g gaan zijn want heL acht rsla ll ig b drag vurt Wouter d e 

oen ligl 30 h 50 p. hogf'r da n d a t va n zij n vad er .J an d e !oen . In 

13 b dro•g d pachU.om 1 p . 6 . H l i e hl r go d mogelijk d a l din 
grote acht r la llig b d rag n n g volg zij n van d nt ' o rlo~ die 
lus n I 78 ·n 13 4 ov r he ,1 V laa nd en•n wo dd . I • laJ E kl n 

Ar. J l In rr·k. 13 (} f'' 2 1 r'' : <Von dot wiJ wnr •n ou>lwlwrd t• m n gh •n udcn 
lr·rdoo r•nJ,.. lorrlrnhurl(h omm<· on c zi tdog hen . 1'11 rr k. 1392 : < an dol te was 

l.l·Prlo •1m land r·ndt• hof lt•d•·n tr· 1·~ h ·ndomt'n .,, 

(y; I Ar .• JIIB rrk . 13 I) r· 28 v" : • V on ro lt·n ht lil la dr ulrc al wiJ on e voor-

Wiwrd • m1w lcn v .ndr:n 1!<1 J,. l·n Mor;rc IJ •· • 
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omgeving moet tijdens die oorlog tegen Loclewijk van Î' 1ale verwoest zijn 

geworden want de grafelijke molens te Eeklo en te Kaprijke werden vcr

brand in die periode ( ~ 0 ). De hoeven len Moere en Alten a zullen even

min aan het oorlogsgeweld ontsnapt zijn zodat Wouter de Moenc nog 

onmogelijk de jaarlijkse pachtsom kon bijeenbrengen. 

Met de weduwe van Gillis De Vulre krijgt het Sint Janshospitaal 

moeilijkheden in 1402 zodat het tot een geding kwam voor de wel van 

Eeklo ( 41
). We kennen de uitspraak niet. maar ze mag in elk geval op 

de hoeve blijven wonen met á Jannek en haer kint> voor een Jaarlijks<! 

pachtsom van 68 p. 6 d. Het hospilaal leent haar zelfs geld. want in 

1407 betaalt haar zoon Jan De V ulre. 34 p. 10 s. terug .r:van gheleende 

ghelde> ( 42
). De broeders schijnen zich dus het iot van de anne weduwe 

aangelrokken te hebben en haar niet in de steek hebben gelaten ! 

In 1416 noleren de rekeningen heel in het kort de pachtvoorwaarden 

van Jan De Vulre : «Item inde prochic van Eclo Jan de Vulre fs Gillis de 

jonghe van onsen goede dat men heet lgoet ten Î'1oerc wesende 238 g. 

lands lichtelic meer of min ende es huute ghegheven ten tween liven, 

tsiaers omme 60 p.» ( 43
). Het landbouwland is dus gestegen van ongeveer 

150 gemet in 1310 tot 230 gemet in 1416. De pachllermijn is hier niet 

gebonden aan een bepaalde datum. maar geldt den tween Jiven) : zolang 

de weduwe Gillis De Vulre of haar zoon Jan zullen !0ven! 

In 1419 betaalt hel Sint Janshospitaal 42 s. aan de weduwe Gillis 

De Vulre wegens schade in een bos die haar toebehoorde ( 44
). Na haar 

dood verpachllen de broeders hel goecl ten Î''loere aan haar zoon Jan voor 

60 p. die op het hof blijft tol aan zijn dood in 1447. 

In 1447 wordt een uitvoerig pachtkontrakt opgemaakt van het goed 

ten l'vloere. Het kontrakt zelf zit niet meer in het archief. maar in de 

( 40) L. STOCK1'1AN. De gra/e/iik<' molens I<' Et•k/o, K.oprijk<' "" \Vnnrgfwol (1357-

1456) Al\1 XVIII (1967) p. 222-223. 

( 41) Ar. SJI-IB rek. 1402 f• 69 r0 
: <Item van costen dat Broeder Piet('r vanden H('cke 

ten tween werven ghcsljn lwtft nnde wet van Eclo omme te vulbrtnghc de Wl"tte

lichede vander wPd<'we Gillis \' ulres. ons lit-(h•n .lncromm<' te costen gheweest 

48 s.>. 

<Item van eencn bcsegh<'lcl<'n brtcve vnmlen vonnessc dnt on~ ghewijst was \'an

der wet vnn Edo>. 

(42) Ar. SJJIR rek. 1108 [0 117 r". 

( 13) Ar. SJIIB rek. 1-116 f• 44 v•. 

(44) Ar. SJHB rek. 1419 r· 90 y
0 

: <Vnn !'enen compo~ltlc glll'lllllL'cl hl Jnn cf,, Vulre 

tcclo vnn zekere scnde rhe de w!'dcwc Gillis Vulres ~,~h.,hndt hndd<' Int Jnt'r 18 

vnn eencn bussche lo!'behort•ncle nu lt•r tljt der vors. W<'dt•wc. Ot' welke broPdt•r 

Loy cochlc jegens de vors. wedcwe Pnt!c ltctt'nc stncn <'t'n jnrr hoven tij I>. 
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rekeningen staat de korte inhoud zodat we loch nog iet~ vernemen ovèr 

de pachtvoorwaarden ( 15
). Dt> hoFstedt' omvat nu 236 g. 2 l. 71 r. land 

die verpacht worden voor 198 p. De bossen die een oppervlakte van 33 g. 

-l r. beslaan. worden niet mt'e verpacht. Evenmin trouwens ctls «de wil

demt>ssen > die nog een oppervlakte van 33 g. 1 I. 90 r. beslaan. De lotale 

opper':lakte van ten i' loere met de bossen en de heide bedroeg dus onge

wer 303 g. Na twee honderd jaar ontginning was nog een tiende van hun 

bezit te Eeklo heide geblewn. Het valt op dat rond de Sint lansdreef 

weinig bossen groeiden en het landbomdand in gwte male overwoog. 

Ten i' loere was dus bijna volledig ingericht als boerenbedrijf en bijna niet 

voor het winnen van hout ( ·16
). 

In 1-t-18 laat het Sint .lanshospitaal een mieu scaepcoh oprichten 

<up de zuudzide vamler scuere» en worden «dandre lmsen ghestopt en 

ghedect daert van noode was» ( .t7). Daarvoor betaalt men «van stoffen 

ende wercb 126 p. 16 s. Drie jaar later voert men opnieuw belangrijke 

werken en reparaties uit op ten i'loere : <Van dat an tgoed ten Moer~ 

ghemaect es. Et>rst over het temmerwerc bi bestedinghen in taswerke va:1 

zekere stallen lanc zijnde 8 ghebinden beghinnende ten nieuwe scaepstalb 

zuutwaerl gaende toot den stalle dat westwaert strect met een cntepel 

ghespanne, ende het stal westwaert gaende zal hij maken loot der berderen 

weech vanden paertstalle al van wijdden dat nieuwe scaepst.al es, end~ 
twee voeten hoogher clan tselve scaepstal es, Joke. dueren. veinstren ghe

ghrouft al omme de somme van 32 p. 8 s. par. Item van rebben slilen 

breke balken Pnde dat claer an deeft te zaghene van latteil theen bande

roeelP naghPicn gley ghehanghen mei (latter an cleeft ende vanclen ouder 

stalle te brekene ende ontdeckene ende al van stoffen ende wPrke alzoPl 

bi parchPelen bewijst es~ ( 48
). ~ijrnocn Danckaerl, pachter ~edert 

( -1'5) Ar. S'.JIIII rdc I-I ~7 f" 1·1 v" : • End~ mids der riool vundPn voorn. Jannc den 

Vu In· zn <'5 I •clve gor·rl vr·rpacht md 23G J!. 2 I. 71 r. land enen Gillis lleyneman 

den INmijn van 'J jaren. I >a<'rof d<'Nsle Ou~st Int juN ·18 omm<' l(i p. I 0 s. gr. 

hi,ll<"rs zond<'r J,. wilrlr·rnr•ss<'n ~root zljnrlr· 33 j:!. I I. ()() r. di<' in pnchlo' lweft 

l'iPif"f Zr,..laNI <,mm•· 18 s. ~r. tsliwr>. End<' zontl .. r de hu>schr·n rhe thospltncl 

tlu·IJIWIH'rl houd omm•· I,. hauw•·nr•n di<· 11rool zijn 33 J!. ·I r. i'-kt welken goede 

,J,. voorn. ( ;iJh~ als pachlr·r In lr·r·nljn~lwn hei ft In bescH'lhedl'n Pnrle nml<'rs Je 

•omrn" vnn I(, p. 7 "· I d. 11r. rh•· hi of zlne IHJr11hr• lPn lwnrle vnnrlc-n voor~. 
pa< ht•·n 'lullen hdnlr·n uflf'liit "'" ,J,, brir·vr·n ,Jfro ,Ja .. r nf zijn ondN zckPrc unrlcrc 

P''inl•·n r·nrJ,. voorwa,.~•lr·n w .. l v .. rduNzr•n >. 

( .J(,) I }j[ •111111 dan In lrrwmtr·lhnu Jnf'l hun lwr•f'rlr· lw .. vc Alt('rt<l. rite rwdurcndc 

•·euwNl rlr• • houlrnljl> v<1n Iw! Sint .lnnslwspttnol znl zijn. 

(47) Ar. S.IIIB wk. H·IB f" f,r, r". 

(4!'i) Ar. SJIIB rek. 11'il f" 71:! v". 
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1450 e9
)' beschikt!~ dus over verschillende hoevegebouwen: een schaap

stal. een paardestal en een stal van «8 ghehindem. Die ~tal moet lamelijk 

lang geweest zijn ; als we een onderlinge afstand van 4 m lussen twee 

gebinten aannemen, komen we lol een lengte van 32 m r 
Voor de jaren 1452, 1453 en 1454 betaalt Symoen Danckaert sleehls 

de halve pachtsom «mids den oorloghe die gheregneert heeft bijder welker 

ledich ende onbedreven gheleghen heeft ende zop uuter note comen es 

dat niemende up de helft deraf ghenemen wilde> ( 50
). Intussen wordt 

de nieuwe stal verder afgewerkt en begint men met het bouwen van een 

nieuwe schuur ( 51
). Die schuur werd reeds gedeeltehik in metselwerk 

opgetrokken want de rekening maakt gewag «:van eenre nieuwer scuere 

lemmeren, medsen, plaeslren>. \Ve treffen hier wel zeer vroeg een 

gemetste constructie aan r 
In die lijd waren bijna alle hoevegebouwen in hout opgetrokken en met 

stro gedekt. Vermoedelijk werd die schuur, zoals de stallen, nog wel op 

de traditionele wijze in geraamtebouw uitgevoerd. maar werden de wanden 

opgevuld door metselwerk dat een bepleistering kreeg. Bij de vernieuwing 

van zijn pachtkontrakt in 1466 is Symoen Danckaert verplicht <Ie potene 

een duust helziin plandsoenen ende vichtich eek en plandsoenen> ( álbi.•). 

Na de eerder moeilijke beginjaren verging hPt Symoen Danckaert 

zeer goed op ten J"vloere. De pachtsom zal dan ook geleidelijk aan stijgen 

van 120 p. par. in 1455 lol 156 p. par. in 1--184. Vier jaar later begint 

echter de Brugse opslanel tegen i''laximiliaan van Oostenrijk zodat de 

hoeve «niet ghehruucl» wordt «daernu up tgoedt Ie l\'loere twuenhum 

verhranl es vanden runters van oorloghen> ( 52
). Vanaf i --193 keren de 

kinderen van Symoen Danckaerl terug op de hoeve en zal het landbouw

bedrijf opnieuw gaan floreren. In 1503 ""ordt de hoevE' gesplitst Pn ver

schijnPn er twee pachters op tPn J'vloPre : Jan DarJCkaert en Jan Van der 

(49) J\r. S.JIIB wk. 14')0 f" 5-1 v" : <Symol'n Dnnckat'rt es conwn up !.voors goed 

[pn rvloPrl' ind<' stede van Gillis ll(')'nl'mfln Pndc zal bdall'n 0\'l'f Gillis voors. 

den pacht van desPn jaren micls pri~<' van gnpde bi lwm \'an Gilli~ ovNghcnomcn>. 

(50) Ar. SJIIB rek. 1454 f" 59 r". 

( 5 i ) Ar. S.IIIB rek. 1454 f" 82 r" : < ... lt•n I' loPre bij Eecloo ~:hcwrorhl rs binnen dt'n 

jan• 52. 53 ende 54 mids zaghPrH' \'!In balken. r<'bbcn. cmbt•t•lcn. platen. !uh•. 

dm·r<'n, vcnslrl'n lPn niell\\'t'n stallt•n mids den wNke nn Je houdt• lmusen, stoffC'n 

dn<'rloc verbezichl vnn lwrd<'rl'n. gleyt• ende andrl'n znken darhhueren, [('crcostcn 

102 fl· i s. par.>. Idem rPk. 1·155 f" 8() r". : < ... ghPwrochl es inl t!C'rkl'n \'ondt•n 

nicuwcn slnll<' end<' van l'<'nt'n hend<' van <'<'nr<' nit•uwl'r scul'r•' lt•rnmeren. nwd

scn, placstrC'n mctgadt·rs aldc stoffc dncrloe ~:hclevNt \'lln glcyc, bnnderol'tk thcC'n, 

i;:Prwl'fke 97 p. 18 d. par.>. 

(5ibis) Ar. SJ! li3 Reeks D, nr. 21. 

(52) J\r. SJ! li3 n·k. 1·191 f" 53 r". 
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Eecken. die elk on'r eigen hoevegebouwen beschikkeu vauaf 1510 ( 5 '
1
). 

De nieuwe woning. de nieuwe koestal en het nieuw bakhuis van Jar. van 

der Eecken waren met dakpannen bedekt. Dit bevestigt andermaal het 

feit dat het Sint Janshospitaal hun hoevegehouwen le Eeklo in duurzaam 

materiaal liet bouwen. 

Ook in het beheer van hun goederen te Eeklo trad een WIJZigmg op : 

in plaats van zelf alles te regeiPn, stelden de broeders een ontvanger aan 

voor het innen van de pachten en renten en voor de verkoop van het 

hout uit hun bossen ( 54
). 

In de eerste helft van de zestiende eeuw stijgen de pachtsommen 

lamelijk snel : in 1512 betalen Jan van der Eecken en Symoen Danckaerl 

168 p. par. voor 235 gemet ; in 1566 betalen Jan Danckaert en Aernaudt 

Daens 660 p. par. voor 222 gemet. De pachtsom is dus in 50 jaar meer 

dan ver-viervoudigd ( ;.;; ) . Die pachtsommen waren echter geen zuivere 

winst \'OOT het Sint Janshospitaal. want een deel ging naar de reparalie

kosteu aan de hoewgebouwen. In 1540 hetaalt het hospilaal .:van repara

tie ght'daen up tgoedt te l\ loere daer Cornelis Oanckaerl ende Victor 

Dhane up woondt bedraghende bij twee biglietten 158 p. 4 s. par. boven 

desen bij Joos Wittebroodt maetsPnaere 34 daghen met 2 qhesellen aldacr 

ge\\Tocht beede al !samen de somme van 176 p. 9 s. par. ( 55
). Vier jaar 

later betalen ze nogmaals 87 p. 1 ï s. 6 d. par. aan Jacoh de Hond! en 

aan hun pachter \'iclor Dhaue voor een nieuw pannendak ( 57
). 

In de rubriek «:onlfanc van huschcoope> komen geregeld posten voor 

van hout verkoop uil de hossen rond rle dreef van len J'vloere. In 1552 

( 53) Ar. SJIIR rck. 1510 fn 53 r" 

lc :VIocrc an<lc huu!<cn daer Jan \'an der 

woonhuus. een nku roPstal <·n<f,. <"<'n nif'u 

18 s. 9 d.). 

van rcpnracit·n glwdnt•n up ons gocdt 

Eecken up wuenl. midtgadcrs een nieu 

hovr·nhuus met leghelen ghcd<"ct 125 p. 

ld<·m · <andc huuscn <la•·r Sym<wn Dancknert up wu ... n.ll mielts een nieu melcnmcr<' 

ghemaccl l 0 p. l l s.>. 

(54) Ar. S.JIIB n·k. 1512 f• 185 r" -l~·lnell .fen onlfnnghNc vun Eeclo voor mo<•ylc 

van ontfangh,·n<• I Fl p. 1-(r. Pn.l" zijn mrwyl" van ,f,. lwrnt)n11he te bcslicrnc 18 p. 

gr.>. 

("i5) I)" •llfllllll/ van ,j,. par l.t.onmwn b ('f'll nlu<·rnc•c•n VPrsrhijnsel Davtri n,. Snwdt. 

p'!rht,.r van lwt Aal.tl!<ll'<l. l"•lualcl., In I 'i ll 210 p. pnr .. lNwijl Vincent V nn <l..r 

Bc·kr· c•n Mart,.n I),. 1\;H'l' in I 'j(,'j 'i2•1 p. pnr. ll<:lodlrl<'n voor 1·1'1 Q<'nl<'l lnncl. 

1.. STOCKMAN. Jl,., Atrlstqrwd ,,. E"/do, Al\1 nr. 17 i 1%rl) p. 23. 

(r;r,) SAB XII nr.IWJ wk. I'W!-I'HI f" l)'i r". 

117) SAB XII nr. 1'1'' wk. l'i·l1 t'H'i f• 12·1 v" : <fi,·tnr·lt vnn ,,.parnttc uhecln,.n up 

on~ ll"'·dt lc- 1\lw·rc: dar·r Vldoor I >haw· up wnont Int clr:ckr·n vnn d<·n lc!lhcl<lfike 

l,tj Jnr:ol, <I<· ll•mrlt ,.nrfr· ,.,," <nu pc• <'nel•· In ti,•VN<'n vun lnlll'n. vannt•c·lcn, vucr,[con 

•·nrl•: buuwcllc n >. 
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brengt «de hau van een pareheel busch groodt ootrent 3 g. 2 I. 44 r. 

ligghende ande westsijde vander dreve van onsen goede te Moen' oudt 

9 jaerem 97 p. 4 s. par. op ( 58
). liet volgend jaar verkoopt het Sint .lans

hospitaal 54 eiken die op en om ten Moere stonden voor 672 p. 10 s. 

par. ( 59
). Dit is een aardig sommetje, maar we moelen daarbij bedenke11 

dat eikenhout het voornaamste constructiehout van die tijd wa~ ! Ten

slotte noteert men in 1554 een ontvangst van 372 p. par. «over den coop 

van 12 g. I I. 11 r. busch ligghende thender dreve van onsen goede ie 

Moere» ( 60
}. Op drie jaar Lijd hetekende dil dus een ontvangst van meer 

dan 1140 p. par. door de verkoop van houl en eikenbomen uit de Sint 

Jansdreef. Dat gebeurde natuurlijk niet alle jaren. maar di! hoog bedrag 

onderstreept toch het belang van het hout ah brandstof en constructie

materiaal in de middeleeuwse huishouding. 

Juist voor de godsdiensttroebelen voert het Sint lanshospitaal nog 

belangrijke herstellingen uit en betaalt 82 p. 1-1 s. 9 d. gr. de anno 71. 

72 ende 73 int maecken van een nieuwe hoochcaernere ende andere noot

zaeckelicke reparatien over huusen, schueren ende stallen> ( 61 }. 

Bij de graantelling van 1565 bezat de weduwe van Comelis Dan

ckaert 8 lopen tarwe, een zak rogge, 5000 ongedorste roggeschoven à 

4 maten het honderd en 4500 roggeschoven à 3 maten het honderd. 

Amout Dhane bezat 2 lopen tarwe. 2 mud boekweit. 2500 ongedorsl!:' 

roggeschoven à 3 maten het honderd. 800 ongedorste roggeschoven à 

4 maten het honderd. 600 ongedorste gerstesehoven à 3 maten het honderd 

en 200 bonen ( 62 ). 

De ontvangsten over de jaren 1578-160-1 weer,piegelen zeer goed de 

toestand te Eeklo tijdens de godsdienstlroehelcn. In het begin van de Cal

vinistische overheersing te Eeklo hetalen Cornelis Danckaert en Arnout 

Daens nog hun volledige pachtsom. voor het jaar 1582 krijgen ze Pen 

vermindering van 6 p. gr. krwijl de pacht voor het jaar 1583 hPIPnHlal 

niet meer betaald wordt ( 6 :
1
}. Op 18 oktober 1583 wt·rd een eindf' flan 

de Calvinistische overheersing Ie Eeklo gesteld door AIPxander Far-

(58) SAB XII nr. 191 rf·k 1552-1553 [" q;- r0
• 

(59) SAB XII nr. 191 rek 1553-155..J [" 98 r". 

( 60) SAB XII nr. 192 rek. 1554-155'5 r• 9(1 v0
• N('~('n jo.~r latrr tn 1563 bracht dtr

zelfde <hmch ltggh!'ndc inde longlw ,Jrcv!' l!'n lwndr vandt' voors. dl'('vc m<'ltt'n 

noordthend<· onde Mocrstral<'> nogmaol:> d<' rond<· som \'tin 3QO p. por. op. ~:\11 

XII nr. 193 r<'k. 1563-1564 [" 96 v". 
(61) SAB Xll nr. 195 rek. 1573-1574 [" 122 v0

• 

(62) RAG Rood van Vlonnder,.n. nr. 723 r• 62 r". 

(63) SAB Xll nr. 197, rek. 1581-1584 f" 98 r0
• 
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nese ( 6 ·'). Bijna de ganse Eeklose hevolking was gevlucht en de gronden 

lagen onbebouwd en verlaten ( 65
). Ook de pachters van ten Moerè hadden 

hun landbouwbedrijf in de steek gelaten zodat de ontvangst nihil was. 

Slechts vanaf 1595 komen er enkele inwoners van Eeklo temg zodat het 

hospitaal erin slaagt een pachtkontrakt af te sluiten met vijf personen die 

<elc voor andere ende een voor al:• het goed ten J'vloere per gemet 

huren ( 66
). De 222 g. 1 I. 50 r. worden de drie eerste jaren voor 2 s. 

6 gr. per gemet n·rpacht en de zes volgende jaren voor 3 s. 4 gr. per gemet. 

De ontvangst van ten i'loere werd echter gebmikt om een schuld van 

600 p. gr. af te betalen aan Lameins Croes, hun voormalige anivanger Ie 

Eeklo. Ook is het slechts vanaf 1604, na de val van Oostende. dat de 

wederopbouw van Eeklo emstig kon aangepakt worden en dat de Eeklo

naren zich definitief in hun stad konden vestigen. 

TE;\! \IOERE NA DE GODSDIENSTTROEBELEN 

In 1604 pachtten de weduwe van Joris Corthals. Charles Teerlynck. 

Joos Uutterschout . .Joris \Valdack en Joris l\laertens het goed Ten Moere 

opnieuw voor negen jaar à 3 s. 4 gr. per gemet. In 1613 wordt de toestand 

weer normaal : Joos Standaert wordt pachter van de hofstede op de west

zijde van de Sint .lansdreef terwijl Charles Waldack de hofstede op de 

oostzijde voor zijn rekening neemt. .loos Standaert betaalt 33 p. 13 s. 4 gr. 

voor 101 g. en Charles Walclack hetaalt 3ó p. gr. voor 120 V2 g. 

PACHTER JOOS WALDACK 

Charles en Joos Waldack ondertekenen op 14 mei 1622 een nieuw 

parhtkontrakl voor negen jaar voor de oostzijde van het goed ten Moere ( 87
). 

Zij modt•n op hun eigen .-cosle ende pericle> ePn huis en hoevegebouwen 

LrmrnN<·n. (fie het hospitaal, van zodra het vrede in heL laml wordt. zal 

O\'f'rnemen. Zij rnog~>n t•rhtt·r (Ie rrmlige Loml'n vellen voor het oprichten 

van (l(' gf'horrwcn. J )e pachtt·rs ffi(H•Icn voldoenelP <<'Pckcn hoomern polen 

(rA) A. DE VOS. Gnd.,Jt,.,,.tf".",..rl••n 11• r,,,kfn lljtl••n.~ J,. XV/e reuw, In ,\M nr. 12 

( I 'JIJ I ) p. 1)2·9~. 

(m) SAH XII nr. 11J7 wL. l'i~4-1'3A'> f" 10 v". 
( r,(,) SAB XII nr. 200 rr·L 1 <;CJB·I '>'J'J f" r,r, v". 
(67) Ar. SJIIB Vcrmm•!hnu pnchlhrl•·vN• nr. r,q_ 
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voor de vervanging van de eiken op de oostzijde van de Sint .Iansdreef. 

Charles \Valdack moest ret~ds krachtens de voorgaande pachtbrief (25 eec

ken plantsoenenl> polen en <houden groyen>. Het slaghout wordt in negen 

hauwen verdeeld zodat ze elk jaar over een hau hesehikken voor het maken 

van hrandhoul. Voor de andere plantsoenen die Charles en Joos \Valdack 

op het goed zullen planten, zal het hospilaal een vergoeding uitbetalen : 

de opghaende van hart hout lol 10 gr. Lstuck ende dE- Ironeken lot 5 gr. ; 

d'opghaende van zocht hout tot 5 gr. ende cle Ironeken 2 gr. 12 mijten,. 

Uit het pachtkontrakt blijkt een zeer grote bezorgdheid voor de bomen 

en het hout. We denken dat tengevolge van de oorlog veel bomen ver

nietigd en verbrand waren zodat men dug moest aanplanten want op df' 

hoeve had men veel branelhout en timmerhout norli(!. 

liet oprichten van het huis en de hoevegebouwen viei dus ten laste 

van de pachters daar het hospitaal blijkbaar niets meer durfde investeren 

uit vrees dat die gPhouwen andermaal zouden verwoest zijn geworden ! 

Joos Waldack blijft tol aan zijn dood pachter op ten l'-1oere. Bij zijn 

overlijden in 1650 wordt een uitvoerige staat van goed opgemaakt ( 63
). 

Joos Waldack bezat drie paarden, l\vee slieren, 8 koeien. drie kalver~. 
4-Cen rendeken op ha er tweede jaer», drie varkens en drie biggen. Ten 

l\1oere was vanouds een schaapshofstede : de kudde telde in 1650 7-1 

schapen <onder audt ende jon eb. Voor het houden van die schapen 

betaalde hij 3 p. 2 s. 6 gr. «schaepghelb aan de stad Eeklo. In de schuur 

lagen «.ses duist onghectossen cooren, neghen duisPnl !:'\'ene, twaelf hondert 

taerwe schoovem. Tezamen met hel hooi. het stro. het kaf en de mest in 

de stallen verlegPnwoordigde dit een lwdrag van 221 p. 10 s. gr. De 

navelle en hel labeur werd op 73 p. 12 s. 10 gr. gepr<'zen. Het hatig salclo 

van de staal van goed lwdroeg 336 p. 2 s. 10 gr. zodat Joo~ \Valdack 

onder de hegoedPn van f:pkfo mag gerekend worden. ~lij hezat troll\\'l:'llS 

een hofstede in EPklo-hinnen nl. in de \Veslslnlfll ( = P.lolemtraat). :\Is 
hijzondcrheid slippen we nog aan dat hij als pachter· van ten P.!OPrP 

vPrplichl was een vondt•ling te onderhouriPn ( 69
). 

Rond 1670 hereiken de pachtsommen van ten i' loere hun hoogsiP 

waarrle van de zeventiPnde ePuw: Guill!:' \'on LaerP en .lan \VittPwron

ghPI lwtalm 68 p. gr. voor 101 gem<-'l land en ~<'gcr Dt> Ron hPtanlt 70 p. 

gr. voor 120 1!2 g. land. ~eger De Roo kon rlie pacht gt•makkelijk np

brengen want uil zijn slaat. opg(>maakt op 11 fehruarr 1 67ó, blijkt dal hij 

~en zeer vPrmogend man was : hij zijn 0\'t•rlijdl-'n lwzat hij t'E'I1 Yermogl'l1 

(68) Stadsorrht .. f E<·klo ( = S/\El nr. 1012 fo 71 v0 tot 73 ,.". 

(m) J\r. S.lllll r<•k. 16·13 f" 50 \' 0 
: , ... l•ov<'n .Int ht] snl nnd .. rhotulrn P!'n l'oml<'llncL.). 
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Foto R. Tondat. 

an 115 1 p. 9 . 7 gr. er). Zijn staat va n goed gee Ft· ook een zeer goed 

overzicht van de geteelde gewas en : 

koren 

<naer oor n> 

ho kweil 

h aver 

lijnzaad 

wort 1 n 

11 

4 

11 y~ 

9 Y2 

1 

gemet 

gemet 

gemet 

g mel 

1em t 

g m t 

In lotaal maakt dil 3 g m l v ld vrucht n f ong•ve r en derd van 

d lolal opp rviakte van het ostelijk ged ell 1o r . D e r t 

w rd dan g hruikl al w ide voord 9 ko i n, vaan. n , tw kalver , 109 

. f'hap n n lamm rC'n . rd r be lond d v e tap I nog uil <vijf groote 

k n nd Lh i n big~? n > n l n loll nog tw paard n voor h t w rk 

op h l land. 

o r de· vla hPw rking J" chikl h L g zin van , gcr l <' Roo v r 

pinn wî lm md hun loPiwhorPn 'n n ha p ·1. In h L st rfhui s 

b vindm 7ich 1 '3 pnkk n g 7.wing lel vin . . 23 lukk n grauw lijm and n 

( 7(1 I . 1\E nr. I() I (j ro '37'i tol 3 . 



een fijn vlassen laken alles ter waarde van 87 p. 10 s. gr. Een weefgetouw 

wordt echter niet vermeld in de inventaris zodat we niet weten of dat 

laken Ier plaatse wercl geweven. 

In de slaat van goed van Guille Van Laere. pachter van de westzijde 

van het goed ten Ivloere, komt wel een <weefgelauwe met de bobijnen) 

voor ( 71
). Voor het spinnen beschikte Guille Van Laere over <vier spinne

wielen met een bobijnwieL stantrocken ( 72
). gaerewinde ende haspe) e,). 

Voor de vlasbewerking gebruikte hij c:boothamers» e1
). twee <vlascheckeiS> 

en twee «spineckels::. ( rs). Or c:den dilt» lag voor 1 p. !Zr. ongeboten vlas 

en er waren 264 roeden land met vlas gezaaid. Op de hoeve werd dm 

het vlas geleelcl. bewerkt, lol garen gesponnen en tot laken geweven. 

Guille Van Laere liet zijn weduwe met een schuld van 72 p. 12 s. 

achter zodat het niet verwonderlijk is dat hij slechts <met de middelbaeren 

dienst» ter aarde werd besteld ! 

Pi eter Dherckere, pachter van de oostzijde van ten ]\ loere, waarvan 

vijf jaar later een staal van goed werd opgemaakt. was er veel beter aan 

toe, want na aftrok van de <commeren» bleef t>r nog 810 p. 7 s. 4 gr. 6 d 

over als batig ~al do {' 6
). ~lij was zelfs gedurende vijf jaar schepen ge

weest van de stad Eeklo ( 77
). I-lij bezat 5 gemet land te Eeklo. 7 g. 100 r. 

te Waarschoot en in de RoPsela re- en Oost polder 3 gem el poldergrond. 

--------

(71) SAE nr. 1020 fo 124 v". 
(72) Dit <slanlrockPn> is em slaanel spinrokkPn. liet spinrokk<'n di<'nde voor het he

vestigen van een zwachlc•l spingoed dat dan gesponnen wPrd tot ~aren. Vandaar 

hPt spr<'Pkwoord : tde <'n<' rokkPnl wat ele ander<' spint} ( = de enen blaast in wat 

de andt•rc nilvoNL). I )il sprc,-,kwoord WPrd in bt'eld gebracht door Bru .. gel in de 

pr<'nt d)e wijZ<' <'n d<' dwaz!' maagden>. Zie .1. \\'EYNS. Bii Bruege/ in rle leer 
voor lwncleml- en een clnrwlijkse dingen, in Ons ll<'em. jrg. XII nr. ( 196(}) p. 120. 

In lwt lied \'an llnb!'ftus \\'aclrant ( 1517-1595) .-\Is ick U Pinde wordt het spin

rokken nis typisch vrouwPliik attribuut vPrnwld 

!\Is lek U vind<' 

lll<'l u ~pil en >pinrock 

met u schoon hnneiPn e•n elP roei<' wnngh<'n 

dan vind lek dnt lek ben van U ph<:'vnugh('ll 

(73) J)p ~Psponn<'n clrnnd of r.IHPn W<'rd om elP hnspPI ~<:'wikk.·ld om lwm hij cl<' hnard 

lP latPn drol!e•n . .J. \\'EYN~. ibid<'m. p. 107. 

(i·l) ]'v[cL cl<' hoothnnwr W<'nl lwt !!<:'root Pil ~Pdrnogd vln~ ~Piuokt•n . .1. \VEYN~. tbi,!Pm. 

p. I 0 i. 

(75) ])<' hPkPI wNd p<'hruikt om lwl \'In,: tt• knrnm<'n Pn in 7.<'N fiJn<' \'NPls lt· \'<'1'

cl"l"n. J. \VEYNS. ibicl<'m. p. tos. 
( ï6) S/\E nr.l 020 f" 332 ,.• <'n yo]~<'ndP. 

(77) De st nel E<'klo hlij[L lwm nop !'Pn som schulelil! W\'N r<'>lt• \'Oil \'ilf jnNt'll kPirt•l 

lneckPns el<'n ovt'flPel<'nP l!<'<li<•nl lwblwnel<' nis schPp<'ll<' el<'>t't ,:lt•tlt• vnn E<'t'loo>. 

SAE nr.l 020 f• 333 v•. 
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De staat van goed beschrijft de vruchten op het land in de herfst : 

17 g. is met koren bezaaid. -l g. ligt nog in .:de naervette>. 15 V2 g. wa3 

<gewrocht met twee veuren> of <met een veure> en 200 r. was met klaver 

bezaaid. Het landbouwland was dus volledig bewerkt en klaar gemaakt 

voor de volgende oogst. Die totale oppervlakte bedraagt 37 gemet of bijna 

een derde van de totale oppervlakte van het oostelijk deel van ten !'-'loere. 

Dit bevestigt de cijfers die we in de staat van goed van Seger Oe Roo, 

die 25 jaar vweger overleed. ,·onden. Het overige gedeelte was dan weid~ 

,·oor de schapen met hun lammeren. voor de zeven koeien. een stier. een 

<rent>. en drie kalveren. In de paardestal trof men dwee baeyde merrie

peirden en een ,·eulen ,·an twee jaeren> aan. 

In het sterfhuis bevonden zich ook een «ghetauwe>, drie spinne

wielen. spin- en vlashekels. 

Zijn zoon Boudewijn. die hem als pachter op de hofstede opvolgde. 

kende heel wat minder \'oorspoedige jaren op ten !'-1oere. Bij zijn overlijden 

op 4 januari 1709 laat hij een schuld van 312 p. gr. na e~) ! SimoPn De 

Coorebijter. pachter van de westzijde. heeft bij zijn dood in de meimaand 

van 1710 een schuld van 80 p. gr. Oe laatste acht jaren voor zijn dood 

had hij maar de helft van zijn pacht aan het Sint Janshospitaal kunnen 

betalen. Bovendien moest hij nog 53 p. 6 s. 6 gr. ommestellin~ betalen 

voor het jaar 1708 en \'oor het jaar 1709 nog 71 p. 10 s. 3 gr. 6 d. Ook 

bleef hij het hospitaal nog 83 p. 6 s. 6 gr. schulclig mver de staende 

laetijnghe van hautwas vanden nomhre elf duyst een hondert en tsestich 

Ghendtschf'n mutsaert> (1 9
). 

Die katastraf ale toE" stand werd veroorzaakt door rlf' Spaanse successie

oorlog clie van 1702 lot 1713 in volle hevigheid 0\'E'f onze sireken wof'cldP. 

De bevolking stond voortdun~nd aan plundering en brandschatting bloot. 

De velrlgewassc>n werden door de voorbijlrekkende legerhenden vemielcl 

en verbrand ! Om zich toch enigzins te vrijwaren van de soldaten bctaaldE"n 

de parochies een contributie aan de hevelhebher van heL f ranse leger. 

De pachter van h·n !'-1oerc krijgen clan ook geclurc>mle de periode 1702-

1712 een vc>rmimlerlng van cc•n vierelP van hun parh I som omwille van clif' 

cont rihutielasl f•n. 

I~Pt·ds lijrkns rle eer-de coaliliP-oorloa tegpn Frankrijk ( Hî74-ló78) 

werd dr· pachtsom van .lan WitiPwronghc.J. Cui\lmmw Vo11 Lnt•r<' en cl,. 
kindt·rt·n Scger De l~oo mr·l een vi<'rrJ,. vr·rminclc·nl weacns ,j,. franse 

I ïk) S;\E nr. !fl.22 f" '3 Jij r" r•n voljlr-rul<·. 

( 7'1 1 SAE nr. 10.2 3 f" 5G v". 
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contributie ( 80
). Tijdens de laatste jaren van de !wec>de co a lil ie-oorlog 

tegen Frankrijk ( 1688-IW7) wPrd de pachtsom zelfs met een derrie ver

minderd. 

Die zwarP contributielasten hadden lot gevolg dat de opbrengst van 

ten Tvloere voortdurend daalde: in 1685 betaalden Cuillaume Van Laere 

en Jan Wittewronghel 66 p. gr. voor de westzijde van ten Tvloere. terwijl 

de weduwe Simoen De Coorebijter en Frans Van den Berg he in 1708 nog 

40 p. gr. betaalden. Di! is dus een daling van ongeveer 40 % 1 

PACHTER JAN PIESSENS 

In 1708 komt Frans De Rijcke op de oostzijde van Ten ~ loere en 

pacht de 120 lf2 g. voor 45 p. gr. HiJ maakt nog de laatste jnren van de 

Spaanse successie-oorlog mee zodat hij geen fortuin zal maken op ten ;-v[oere 

Hij overleed op 16 september 1724 en volgens zijn staat van goed be

schikte hij slechts over één paard, Ierwijl rle voorgaande pachters minstens 

twee paarden bezaten ( 81
). Dit feitje illustr<->erl zeer goed de verminderde 

activiteit op ten J'vloere tengevolge van de oorlo(!somstandighedPn. Alhoe

wel hij het elP laatste jaren van zijn leven het wat beter had, geeft de staat 

vnn goed van Frans De Rijcke loch no(! een nadelig saldo van 2 p 6 s. 

6 gr. I-lij moest onder meer nog 33800 «ghentschen mutsaert ende fasseel:. 

ter waarde van 219 p. 14 s. gr. aan het hospil aal vPrgoeden en had ook 

nog een achterstallige pacht van 180 p. 17 s. 8 gr. Rovendien mot>st hij 

nog 8 p. 10 s. gr. «aen dheer Nidays Clé, ontfangher van de eerwaerde 

heeren van het cappiltel van Ilnrelheke over thienderacht vander. jaer 

1723> betalen ( 82
). 

De weduwe van Frans De Rijcke hertrouwt mei .lan Piessens ( 83
). 

De familie Piessens was nfkomslig uit Knprijke, waar .lan op 8 augustus 

(80) SAB XII nr. 206 rek. 1676 f" -11 \' 0 <ontfu<'n 1673. 11<'ffiiiN gh!'corl <'<'11 vi!'fdc 

over de swat>rc franschc conlrihulie>. 

(81) Zte htj]agc V. 
( 82) SAE nr. 1025 fo 73 v". 

(83) SAn XII nr. 217 rek. 1725 f" ·1·1 v" : dan PiPs!'m in huwhrh nwl w!'duwc 

François De· Rljck<'>. Reeds m<'crmanls lwhlwn W!' vnslgPsl<'ld dat d" \\wluwP vnn 

1'1'11 parhl!'r \'fin <'1'11 groot hof g!'mnkkl'lttk lwrlrmt'vd<'. zt·lfs ml'l 1'<'11 jon\:l'f<' 

hoer r Dit \VHS missrhi<·n ('!'11 Jl!'mnkkl'lilk midcl('l om pnch!C'r op !'Cn h .. Jnnl!rtjl!' 

hoeve Ie wordt•n. SimoPn De Coon·htjl!'r was ook op dit• tnani<'r pnchh'r op l<'n 

J'vfocre g!'\\'ordcn : hit lromvd<' md ,[,, w!'duWt' \'an Gutllnunw Vnn Lnt•rt•, H..t
zclfd<' gcbC'ttrd!' ook mi' I de w•·duwt·n dt<' op lwt . \nlsl~O<'tl alle!'n ncht.•rh!,•v<'n. 

Zie L. STOCKl\1/\N, lf.·t .-\ulstuu•·.J to Eeklo. :\l'l nr. 17 ( 19li6) p. 2t. 
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1 :-oo werd geboren als vit'rde kind v<m Joannes Piessens en Oigne Pie

terss ( s.,). Jan Piessens was blijkhaar een ondememend man die niet aar

zelde om met een oudere weduwe te trouwen om op ePn groot hof pachter 

te kunnen worden ! Lang leefelp zijn eerste vrouw trouwens niet meer want 

op 19 juni I 731 hertrouwt hij reeds nwt Christophom Daenens. 

L1it de pachtbrief van 1739 blijkt dat hij de hoeve met de 120 V2 g. 

pachtte voor 40 p. gr. Het hospilaal moet het watergeld bet alen, maar Jan 

is gehouden <te doen Yt>rlegghen met sijne toebehoorten twee hondert 

bonden geley ende oock te voeren alle de materialen noodigh tot de repa

ratien van de selw hofstede> ( 85
). liet hospitaal had dus rteds d~ ge

bouwen O\'ergenomen zodat enkel het onderhoud nag ten laste van de 

pachter bleef. Belangrijke repara I i es betaalde het hospitaal z~lf. want in 

1754 noteert men in de rekening een bedrag van 50 p. 14 s. 6 gr. «over 

gedaene reparatien aen d'hofstede» ( 86
). 

Zijn tweede \TOUW ontvalt hem op 19 februari 1754 ( 37
). Op dat 

ogenblik beschikte Jan Piessens reeds over twee paarden, 8 koeien. 

<2 veersens en 5 swijntjes>. Christophora Daenens spinde en weefeit vlas 

want haar staat van goed vermeldt een weefgetouw. drie spinnewielen en 

7 pond vlas. De familie Piessens verbruikte reeds aardappelen, want in 

de kelder lagen nog <20 sacken aertappels>. In de schuur bleef er nog heel 

wat winterwerk te doen : 4000 schoven koren. en 1400 schoVPn haver 

dienden nog gedorst te worden . 

. Jan Piessens stond nog voor 62 p. gr. pacht en voor 169 p. gr. over 

lating van 33.800 gentse mutsaart in het krijl hij hel hospitaal. Verder 

diende hij nog 38 p. 14 s. 1 gr. 8 d. ommestelling te betalen. Ondanks al 

die schulden geeft de staal van goed een batig saldo van 348 p. 4 s. 7 gr. 

zodat onze ondernemendt' Jan Piessens op clertig jaar tijd een wPivarPncl 

man was geworden. 

Oe 120 g. 1 '10 r. die hij pachtte. hestoncl uit land. hos en <velt ofte 

marwr landt> ( ~s). Vanaf 1758 Legint het Sint .lanshospitaal de slechte 

5olukken Ie bebossen. want de pachter moel <aghL gc~rnetcn mager lanl van 

westen het Veleleken rlaer riP gaypPrsf·n opstacJn overlaten aan hel hospi

taal. In 17'19 moet hij reeds 1 'j g. 2 I. 78 r. latm liggen. waarvan een 

(A4) \\'. STEI·J;j IEI~S. v{)(JI'Zflll'll ,[,.,. ''"'/ F,,.k/os·· /mnilie l'ifS<I'Il.< '" R•Ufi[JP, In 0n~ 
I lo-<·rn, jr(l. XIX I 1%';) p. 'l(l7-2(,H "n ook In Ons llr<'rn. jrg. XVIll ( 196'3) p. 79. 

\\'~: <fHnLrn \\'tffrlt·rf St<'<'(/lwr' voor zijn lnli<·htinl!<'ll betr<·ff,.nJ,. Jr. fnmtflt• 

Pt<•Uf•JIA. 

(85) Ar. S.IIIB VNzarnr·linll pnchtf,ri<>w·n nr. 47'i. 

(Hr,) SAH XII nr 22·1 r•·k. 17'i1 17'i'i f" 7'1 v". 
(87) S,\E r.r I 0) I ru : . .!3·1 r" lot 2)7 v". 

(AH) SAB XII nr. 22'i rr·k. 171'1 17r,o f" 'i3 r0
. 
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deel al «:begonst es beplant le worden mei eecke slecken, bosch die sullen 

vergroyen in proffijle van het hospilael:» ( 89
). 

De bedrijfsoppervlakte van het oostelijk deel van len l''loere wordt 

opnieuw verminderd met ongeveer 10 g. tol 94 g. 244 r. hij het vernieuwen 

van hel pachtkontrakt op 6 augustus 1773 ( 90
). Dil belet echter niet dat 

de pachtprijs stijgt lot 83 p. gr. in 1782. Bovendien moet de pachter <Vi~r 

dagen met sijn peerden ende waegen benevens sijnen knegt. sijn ten dienste 

van het hospilael tot eenigh labeur» ( 91
). Uil die pachtbrief blijkt ook dat 

op len 1\1oere geen schapen meer worden gehouden want de pachter moet 

« tsijnen cosle onderhouden het dack ende haulewerck van het schuerken 

voor desen gedient hebbende voor schaepstah. Het vt~rdwijnen van de 

schapen slaat ongetwijfeld in verhand met hebossen van het restPrende 

mager land in de Sint Jansdreef. Op minder dan 15 jaar beboste het 

hospitaal 25 g. slecht land : dat is een vijfde van het oostelijk deel \'an 

ten Tv1oere. Het hospitaal gaal verder met die aanplanlingspolitiek : in 

1794 bedraagt de bedrijfsoppervlakte nog slechts 77 g. De resterende 

landen «sijn beplant ende besaeyt met hosch ende queeckerije in proffijte 

van het hospitaeb. In een periode van twaalf jaar wPrden er dus opnieuw 

17 g. met hos beplant. Dit geeft dan een lotaal van 42 g. voor een tijels

spanne van 35 jaar I 

Jan Piessens sterft op 27 oktober 1773 : hij was meer dan 50 jaar 

pachter op ten Moere. waar hij een rijk man was geworden want zijn staat 

van goed geeft een batig saldo van 745 p. 16 s. 10 gr. (~ 2 ) ! Hij beschikte 

dan reeds over drie paarden en in de stallen stonden <7 melckcoeyen. 

3 veirssen. twee calvers mei een hippelijncb. Door zijn nfstt-rven in de 

maand oktober krijgen we een goed overzicht van de geoogste veldvruch

ten : op de zolder liggen « 11 sarken gt,irsle. 2 sacken rogghe. 63 sarken 

schooven hoerquyl. 12 meukens lijnsaet. 8 pont raepsaeL I I steen en ghe

swijngelt vlas>. In de pulten liggen 21 zakken aardappPIPn en op het wiel 

( 89) S!\B XII nr. 22:ï n·k. 1759·1760 f" 53 r". 
(90Î Ar. S.JIIB \'PrznmPiing paehthriPVPJ\ nr. ó1R. \'oll!cns tic pochtbrteven \'1\n 1773 

ht>vat clc hofstede op cle oostzijelP von de clrcl'f <nlle cf,, lande op dl' noortzijde 

van dl' zelve hofstede tot end<' met dPn ~rool<'n Wfll<'rgnnrl Ir. 38 pnrtil'n hPloopt 

tot 5-1 - 0 - 8 r. 
voorts d<'n hlok l!<'nn<'mt de SPventhi<'n hilck<'n g<'ll'gt'n ovN rfpn 11rootcn wntl'r

gnnck beslam in I G pnrti<'n 27 - 0 - 36 r. 

voorts aght stucken liQg<•nrle n<'v!'ns elcnndl'r<'n jlcnnPml d" !1tnshtclt'n noort Mn 

de nil'UWP drevc dtc loopt na<'r d!' hofstc'd!' vnn DhnPsl' groot Int 13 - :2 - 0). Dtl 

gc<'ft Jon PPn totnlc opjwn•lakt<' van 94 g - 2 I · +I r. 
(91) Ar SJI m VPrznmPiing pnrhthriP\'t'n 111'. :-.t7. :\fgpsfotf'n nwt vttlun .lnn Pit'SSl'llS 

In 1780. 

(92) S:\E nr. 114Y. 
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staan nog 7000 roggeschoven, 1200 tarweschoven en 400 haverschoven ~n 

nog «4 Y2 g. aver in schoovem. Tenslotte liggen nog 1 S 1 honden grauw 

vlas, 250 bonden stro en twee voer hooi op het land. 

Jan Piessens teelde dus verschillende graansoorten . tarwe, rogge. 

haver, gerst en boekweit. Het gewonnen vlas werd op de hoeve zelf be

werkt en lot laken geweven. I lij was ook pachter van de Lienden van Je 

tweede wijk van de Beoosterede want hij stond nog voor 28 p. 9 s. 11 gr. 

tiende in het krijt bij de ontvanger van het kapittel vön Doornik. 

Petronelia Beckhaert, zijn derde vrouw, zal samer.. met de tweede 

zoon Joarmes-Benediclus het heelrijf verder zellen ( 93
). Joannes-Benedictus 

Piessens zal meer dan 50 jaar op de hoeve als pachter blijven. In 1839 

begint hij zijn laatste pachttermijn van zes jaar en betaalt dan 1900 F 

voor 35 ha. 38 a. 50 ca. landbouwland. Hij was in 1791, 1792 en 1793 

schepen van de stad Eeklo. De pachters van het Sint Jansgoed behoorden 

dus lol de voorname ingezetenen van de keure van Eeklo. Zijn zoon 

Angelus zal eveneens bijna 50 jaar op ten !'- loere ai~ pachter verblijven. 

In 1884 pacht hij 36 ha. 77 a. 37 ca. voor 3100 F voor een termijn van 

9 jaar. Dit is zijn laatste pachttermijn en hij zal daarna nog tien jaar gaan 

rentenieren in een huis in de Rrugsestraat te Eeklo-binnen waar hij op 

18 september 1903 overlijdt. Zijn broer Serafien Piessen.> werd priester en 

later kanunnik benoemd van de Sint-Baafskathedraal. Een zuster Rosalie

Therese werd begijntje in het begijnhof van Sint Amandsberg. 

De familie Piessens verbleef ongeveer 170 jaar op hel oostelijk ded 

van ten Moere. Jan Piessens was 52 jaar pachter. zijn weduwe 14 jaar. zijn 

zoon Joarmes-Benedir:tus 54 jaar en zijn kleinzoon Angelus 46 jaar! Die 

termijnen liggen ver boven het gernidclelcle van 30 jaar. Door een toeval 

was het gewoonlijk een der jongste zonen clie opvolgde zodat tliP rePels 

jong pachter werd ( 9{). 

IJE WESTZIJDE VAN TEN t'-IOERE 

Alhoewel de lwdrijfsoppervlakte van ht'! westelijk dePI van ten !'- loPrE' 

kleiner was dan van het oostelijk deel vinclt'll we loch twee pachters op 

(93) .loanncs-Br·m·dictu~ Wt'rd op 13 juli 17'57 geboren zodot hiJ pos 16 JOOr wos toen 

zijn va<l<'r overl<'ed. 

( 94) 1\·r verduid<'lijking ~even we hier het gehoorlc- en O\'t•rliidt•ns)nor \'lUl de drie 
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.lan PiPssens fs .lan,; (I 7'00-1 773) . 

.loanncs-Br·n<'rliclus PiPssens fs .luns ( 1 ;-5;--1851) 

i\ngdus Piessens fs. .loonnes-B<·ne<l. ( 1819-1903). 



dit deel tot 1773. In I 72ö pachtten Fruns \' an den Berghe en Jacobus 

\\'illems 101 g. land voor -lO p. gr. Hel woonhuis wordt betrokken door 

de familie \'an den Berghe. lt>rwijl de schuren en stallen door beiden 

worden gebruikt ( 9 s). Cillis \Villems. misschien een zoon van Jacobus. 

lrom\i met Petronelia \\'iltewronghel die weduwe was geworden na hel 

overlijden van haar man Frans \' an den Berg he. Lang ovedeeft ze echter 

haar eerste man niet wanl drie jaar later in 1727 sterft ze reeds. De vee

stapel van de westzijde van len ]\ loere was in dat jaar niet bijzonder uit

gebreid : <vier coebeesten. twee renders ende twee calvers» en slechts één 

~werckpeerdt> ( 97
). Zoals veel pachters van ten Moere bezat ze een maai

meers in de Balgerhoekse meersen ( 98
). Haar staal van goed geeft een 

batig saldo van ongeveer 1 16 p. gr. Die van haar eerste man daarenlegei1 

wrtoonde nog een nadelig saldo van 2 p. gr. 

Guillaume \'an den Berghe fs Frans en Gillis Willems baten dan 

verder samen de hofstede uit. In 1747 vervangt Jooris Grootaert Gillis 

\Villems als pachter van de helft van de westzijde voor een pachtsom van 

10 p. gr. l 1iteindehjk zal Jan Van den Berghe alleen als pachter van de 

gehele hofstede 0\'erblïjven. Ü\·er het algemeen was het wel zo dat de 

beide pachters bloedverwanten of aangetrouwde familie waren. 

Het westelijk deel van ten Moere kende natuurlijk dezelt'de ongelukken 

en tegenslagen als de oostelijke hel ft. \Vel blijft de bedrijf soppervlakte 

constant wanl in 1804 pacht Jan Van den Berghe nog steeds 101 g. of 

44 ha. 71 a. 70 ca.; de pachtsom is echter gestegen tot 80 D. gr. Sleehls in 

het midden van de negentiende eeuw vermindert de grootte van de west

zijde van hel Sint .lansgoed tot 36 ha. 18 a. 10 ca. W cd uwe .looris Rou

gies hetaalt dan 1200 F pacht per jaar. 

Sedert 1919 parhten leden van dP familie De Groote het westelijk 

deel van ten Moere. waarvan cle huiclige opp<>rvlakte ongcvePT 30 ha. 

bedraagt. Het oostelijk cleel wordt nu gepocht cloor de familie Huyghe 

sedert 1911. Op 28 decemlwr 19l''5 hedroeg de hcclrijfsoppervlakte 26 ha. 
30 a. 70 ca. l-londerd Jaar vrcwgt•r was oostelijk tc·n J'vfoerc· nog llijna 39 ha 

groot. 

(95) nr. 102') f" 1()3 v" <... O\'<'r rlr·n prij~ von lwt woonhuys mPl rlhclrt \'and<'n ho\"<'n 

(%) SAB XII nr. 21'' u·k. 17'30·17'~7 f" 'i2 r" <Gtllts Wtll<"ms 11<'1rauwl rn<'L clc 

w•·rluwr• Frnnr·hot• \'an rlr·n lkrlllw>. 

(9r,) SAH XII nr. 21'J f" ')2 r" .Gtllt~ \VtllrmJs l!f'lmuwl 111<'1 ,1,. WPrluw<' Prnnchots 

V1m rlr•11 fkr11h•·•· 

( 'J71 SAE nr. 1 02'ï r" 275 r" lol 276 r". 

( 'JI-! J ~.\E nr. ICI2 ·, f" 27f, r" : <... V/111 het lilliS vnn vijf ghcmPl<"n mayrncNsch Inde 

B.,JIIIwrlwr·r:k.< Iw rne"rudwn ... > 
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liet i.~ mogelijk dat tengevolge van hel aanleggen van een nijverheids

terrein het oude Sint .lansgoed volledig uil het langschap zal verdwijnen. 

Daardoor zal opnituw een groot deel van het landelijk E<~klo aan de 

industrie opgeofferd worden. 

Reeds een deel van het oude ten îY1oere werd verkaveld als houw

grond. Waar eertijds de schapen van het Sint .lansgoed rustig rondzwier

ven, ligt nu een riante villawijk. Straks komen misschien roker,cte fabrieb

pijpen en het geraas van een autoweg de rust van die moo1c omgeving 

verstoren. Laten we hopen dan de vroede gemeentevaderen van l:eklo een 

meer geschikt terrein voor de nodige illCiustriegronden zullen l'inden ! 

BESLUIT 

Op de woestijnen die hel Sint .lanshospitaal van Brugge in hel midden 

van de dertiende eeuw kocht. hebben de broeders reeds vroeg een hofstede 

gebouwd. Tol 1329 hebben zij die hoeve zelf uilgebaaL Üp -:lat moment 

was reeds een derde of ongeveer 150 gemet van die woestijnen in kultuur

grond herschapen. In het begin van de vijftiende eeuw bedroeg de opper

vlakte van het landbouwland reeds 230 gemet, 33 gemet was bebost en 

33 gemet bleef nog heide. Na 150 jaar ontginning bleef er nog slechts een 

l i ende heide over. De opbrengst Viln het landbouwbedrijf nam gestadig 

toe zodat rond 1500 reeds twee families een hesla«n op ten Î' l0ere konden 

vinden. In het miekien van de achttiende eeuw zal hPL hospilaal de laatste 

stukken heide en het slechtste land laten lwhossen. 

We mogen dus besluiten dat de ontginning rond de Sint .lansdrt>ef 

reeds op het einde v«n de veertiende eeuw nagen0g voltooid was. Slechts 

een tiende bleef nog te ontginnen in de acht tiende eeuw. Die vaststellin;t 

geldt ongetwijfeld voor het hele gebit·d van het grafelijk domein Aalschoot. 

waarvoor volgend ontginningschema mag ««ngenomen worden : oprichtinl! 

Yaii de hoeven rond 1250. t•t•rsle en lwlangrijkste onlginningsactiYitt'iten 

lol 1400 en een tweede beperkte ontginning ron~ 17'10. 

liet goed ten j\ loere wa,, een van de HHlffHiamslt' pachthoven hintwn 

de keure van Eeklo: het mng op een lijn gt•steld wordPn met het Groot 

Goed. het Aal~tgoed en de hoeve v«n de Sint .'\ndriesahdij van Bmgge. 

liet was een belangrijk centrum \'an turfuitbating lot 1350. Op dit 0gen

blik zijn die twee hoeven nog belangrijke l«nclhouwuitbntingcn te Eeklo 

I )e kans is echter groot dat ze «llehei ten offPr zullen vallen l'l10r hd 

aanleggen van een nijverheidstcrrein. 

Llll\ STOCKl\ 1.'\N 
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BIJLAGE I 

OORKONDEN 

I 

12-W. maart 

\\' altt>r, bisschop van Doornik, verklaart dat de abt en de abdiJ van 

Sint Bartolomeus van Bmgge met zijn akkoord 29 bunder woestinen gelegen 

in Aalschoot voor 210 p. d. aan Boudewijn \ Vandelarel verkocht hebben. 

Brugge. archief van het Sint lanshospitaaL oorkondenverzameling 

nr. 26. 

W. Oei gratia Tomacensis episcopus, universis presenles litteras 

inspecturis, in Domino salutem. 

Noverit universitas vPslra quod G. abbas el convenlus beali Bartho

Jomei in Brugis de auctoritate nostra et consensu vendidE:runt pro ducentis 

et decem libris Flandriae Balduino \Vandelard. oppidano Brugensi. viginti 

et nowm boneria wastine jacentis in Aelschoet in parrochia Sancti Vincentii 

de Eclo. Et eundem Balduinum in vantam possessionem ejusdem wastin~ 

induxerunt. Idem vero ahhas et convenlus confessi sunt coram nobis se 

dietam pecuniam plenarie recepisse et in usus ecclesie sue rnagis neces

sarios prout nobis constitit converlisse. 

In cujus rei testimonium presenles lilleras ad preces dicti abbalis et 

convenlui et corarn dicti fhlduini Wandelani sigilli nostri rnunirnine duxi

rnus rohorandas. 

Actum anno domini rnillesirno clucentesirno quadragesirno mense 

]'vlartio. 

ll 

1240. augustus 

Willem Hloc In rlerints r·:lias maken lwkr•flrl cl at zij in nptlrucht Vllll 

d,~ graal' r·n rle (.!ravin vnn Vlaanrlf'n·n. 17 IHtnrlc-r woc•slincn te Anlschrml 

"'~rkorhlen aan Mar~nfl·la. Wf'rluwt• van \Villc111 Brnlll' van Hntl.t~:!e. Tho

mas Nicholaus en I ,arnkinns. 

/.;,. uilgave in Til. I ,lJ'r KX. /ofwnnrr Prrn Con$/mdirropcl, qrnPin l'flll 

Vfawuf,,"." 1'11 /{C'rwwnwlc•rr. AnLWN[H'II Jf!,ló. p. SSó-587, VEI~IIANI ). 
K( )N. VL ;\C;\1 ). I~EI ,CIE. Klass,. rlr·r I ,dlr·rc·n nr. 5. 
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1244, september 

Walter, bisschop van Doornik, verklaart dat B11udewijn Wandelarel 

en zijn echtgenote Elisabeth 29 hunder woestinen gelegen Le Aaischool aan 

de broeders van het Sint .lanshospilaal uit Brugge verkocht hebben. 

Brugge, archief van het Sint .Janshospitaal, oorkondenverzameling 

nr. 35. 

W. Dei gral ia Tomarensis episcopus, presenles litteras inspecturis in 

vero sa! u lar i universitali veslre. 

Noturn facimus quod constiluli in presentia nostra Balduinus dictus 

Wandelard et Elyzabeth uxor ejusdem vendiderunl legitime fralribus hos

pitalis sancti Johannis in Brugis viginti novem boneria terre jacentia in 

Aelschoel et eadem boneria dictis fralribus tradiderunt legifime s~cundum 

morem palrie approbatum guerpiverunl promiltenles fide et juramento 

corporaliter inlerpositio quod nee per se nee per alium contra dietam ven

ditionem venient nee dietos fratres per se vel per alium super dictis rebus 

venditis molestari procurabunl. Nos quod dietam venditionem ralam ha

bentes ipsam aucloritate pontificali confirmamus et eandem dante dicto 

cum requisiti signo faciemus inviolabiter. 

In cujus rei testimonium presenl,es lilteras sigilli nostri munimine duxi

mus roborandas. 

Datum anno Domini M" CCo XLo quarto. mPnse Seplembri. 

IV 

1250, augustus 

Abdis en abdij van Spermalie Vt'rklaren dal Zt' mel akkoord van de 

abt van Ter Ooest, 18 bunder grond. Wostina genoemd en geiPgen nabij 

Eeklo, aan de hroeders van het Sinl .lanshospitnal te Brugge vcrkocht 

hebben. 

Zie uilgave \an E[!. I. ~TRUBBE. Errirlius van Rrerdene (11 .. -

1270), wafelijk wnl>tenaar en slic!Jier van de al><lij T'OTI Spemwlic. Bntg\!<' 

1942. p. 333-334. 

Wc danken Griel l'luréchal. nrchivori>-pnkoi!HIUf. dit• zo vri<·ndt•liJl wn> !'en nnntnl 

oorkond!'n voor ons ovN te sduljV!'Il. 
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IJIJLAGE 11 

Grootte. be:::auide oppt>rPlakte en peestapel Part ten Moere 

In 1300 : Ten ~lot>re behoord lllc \'11 gemeten bnds. Daer of es ghesail 

met rugghen XLVlil gemeten. ende met evenen XCV gemeten, lander 

es wede ende woestine. 

Item daer zijn X merien ende I hinxt. Item XXXIX melker coen ende 

XXIII gheelder beesten. Item CVIIl ouder scaep en CXXX lammer. 

In 1310 : Ten ho,·e te :"-1oere behort lllc ende 11 ghemeten lands. Daer 

of es ghesait XLll ghemelen met rogghe. ende C ghemelen met 

even en. T ander es weede. 

Item daer zijn IX rnerien, ll velken ende I hinxt. Item daer zijn 

XXXVliJ melc coen ende XXllil ghelder sterker. Item daer zijn C 

ende VI ouder scaep ende CXII lammer ende V zwijn. 

In 1315: Ten hove ten 1\loere hehorl lllc X g. lands. Oaer of es ghezait 

met rogghen XLV g. mel evenen XCV g., tander es wede ende 

woestine. Item daer zijn VIII merien, 1 hinxt. XXXV melker coen. 

XXII ghelder, CXX ouder scaep, C ende XV lammer ende VI zwijn. 

:\f.B. ,........., Evene = haver; ghelder beesten = onvruchtbare dieren ; 

velken = jonge hengsten ; sterke = jonge koe. die nog niet gekalfd 

heeft. Zie in dit verhand het 1'1iddelnederlands \Voordenboek. 

Oe slaten van 1300 en 1 310 worden bewaard in het l~ijksarchief le 

Brugge in de Aanwinsten nrs 651 1 A en B. I )e staal van 1315 bevindt 

zich in een doos Varia, rol nr. 19, van hel. archief van het Sint .lans

hospitaal te Brugge. 
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BIJlAGE liL 

Opbrengst van het goed Len Moere onder het eigen beheer van de 

broeders van het Sint Janshospilaal. 

1280: 30 p. 1311 : 346 p. 

1281 : 8 p. 1312:329 p. 7 s. 

1284: 45 p. 11 s. 1313: 302 p. 

1285: 43 p. 1315: 309 p. 2 s. (1) 
1289: 28 Y2 p. 1316: 702 p. 18 s. (1) 
1290: 29 p. 16 s. 1318: 315 p. (I) 
1292: 54 p. 1320: 338 p. 11 s. 

1299: 51 p. 6 s. 1321 : 150 p. 

1300: 23 p. 6 s. 1322: 183 p. 4 s. 

1305: 159 p. 1323: 195 p. 15 s. 

1306: 170 p. 1325: 65 p. 3 s. 

1307: 170 p. 1326: 52 p. 12 s. 

1309: 273 p. 4 s. 1327: 26 p. 

1310: 310 p. 18 s. 

Opbrengst van het goed ten Moere na de vercijnsing. 

1329: 250 p. (2) 1343: 51 p. 17 s. 

1330: 119 p. 10 s. 9 Y2 d. 1344: 52 p. 12 d. 

1332: 119 p. 10 s. 9 Y2 d. 1345: 60 p. 8 s. 

1333; 119 p. 10 s. 9 Y2 d. 1346; 64 p. 

1339; 32 p. 19 s. 1347: 64 p. 10 s. 

1340; 33 p. 3 Y2 s. 1348; 41 p. 19 s. 

1341 ; 24 p. 14 s. 2 d. 1349; 12 p. 7 s. 4 d. (3) 

1342; 35 p. 12 s. 1351; elk gemet 11 s. 3 d. 

(I) < Vanden hovc ten f'.!oerc ende i\ltcnu>. 

(2) <Van onsen hovc te Eclo mids d<'n mocrc>. 

(3) <Van dl·n hove vund{'n f'.·!ocr<' luchter>. 
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Vanaf 1352 wordt de opbrengst van ten Moere niet meer afzonderlijk 

genoteerd. maar in een gemeenschappelijke rubriek : <Landcheinse in 

Eeclo>. Dit heeft lot gevolg dat slechts de pachter en de achterstallige 

vacht konden terug gevonden worden. 

1354: Jacob Gheraerd 52 p. 15 s. 

1355: > > 62 p. 12 s. 9 d. 

1356: > > 108 p. 6 s. 9 d. 

1357: > > 54 p. 

1359: > > 80 p. 8 s. 

1360: > > 72 p. 6 s. 9 d. 

1361 : > > 53 p. 19 s. 

1369: > > 44 p. 14 s. 3% d. 

1371 : Jan de l' loene 35 p. 18 s. 8 d. 

1372: > > 67 p. 13 s. 

1373: > > 73 p. 7 s. 4 d. 

1374: > > 100 p. 7 s. 4 d. 

1375: > > 18 p. 14 s. 8 d. 

1381: Wouter de fvloenc fs Jans 68 p. 8 s. 

1382: > > > 97 p. 12 l;, 

1383: > > > 126 p. 16 s. 

1384: > > > 156 p. 

(de pachtsom bedraagt 148 p. 

6 s.) 

1385: > > > 135 p. 4 s. (~) 

( 1) nu. or:hlr·r•lr•l l.ltjft Lol 1 "'i'J 1 111 dr· r,.k,.ntnur·n ll<'rtnlr·r·rrl. In 13CJ2 clnnlt rite ~om 
lol 'J(J I'· 3 a., nrn rlnn h,.f,·mnul I•· vNrlwijn<'n. 
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Pachters en pachtsommen van het goed ten Moere 

1390-1391: Gillis Oe Vulre, 90 p. 

1392-1397 : Gillis Oe Vulre. 60 p. 

1398-1401 : Gillis De Vulre. 68 p. 6 d. 

1402-1406 : de weduwe Gillis Vulres ende llannekin haer kint>. 68 p. 

6 d. 
1407-1415: Jan De Vulre, 60 p. 

1416-1423: .Jan De Vulre fs Gillis de jonghe. 230 g .. 60 p. <ten tween 

liven>. 

1424-1447 : .Jan De Vulre. 230 g., 60 p. <ten live van .lan de Vuhe>. 

1448: Gillis Heyneman (in 1450 Symoen Danckaert) 23r> g. 2 I. 71 r .. 

198 p. 9 jaar. 

1455-1456: Symoen Danckaert. 236 g. 2 I. 71 r .. 120 p. par. 

1457 : Symoen Danckaerl. 236 g. 2 I. 71 r.. 144 p. par. 9 jaar. 

1466: Symoen Danckaert, 236 g. 2 I. 71 r .. 156 p. par. 9 jaar. 

1475: Symoen Danckaert. 235 g., 156 p. par. 9 jaar. 

1484 : Symoen Danckaert. 235 g., 156 p. par. 9 jaar. 

1494 : Cornelis en Jan Danckaert, 235 g., 156 p. par. 9 jaar. 

1503: Jan Van der Eerken en Jan Oanckaert (Symoen vunaf 1508) 

235 g., 132 p. par. (drie jaar) en 144 p. par. (zes jaar). 

1512 : .Jan Van der Eecken en Symoen Danckaert. 235 g., 168 p. par. 

(elk 84 p.) 9 jaar. 

1521: Vidua .Jan Van der Eecken, en Victor Oaens. 236 g., 192 p. par. 

9 jaar. 

1530 : Cornelis Danckaert fs. Cornelis en \lictor Daens, 222 g., 240 p. 

par. 9 jaar. 

1539 : Cornelis Danckaerl en Victor I )aens, 222 g., 196 p. + 204 p. par. 

9 jaar. 

1548: Cornelis Danckaerl en \'iclor Daens, 222 g., 226 p. + 234 p. par. 

9 jaar. 

1557: Cornelis Danckat•rt Pn Aemoudts fs. Viclor IJaens, 222 g., 588 

p. par. 9 jaar. 

1566 : .Jan Danckarrt en At>rnmi<It Daens. 222 g., 660 p. par. 9 jaar. 

1575 : Cornelis I )anckaert en Aernoudt I )aens. 222 g., 66 p. gr. 9 jaar. 

1583-1595 : onverhuurcl en verlaten. 

1595 : Yerpach t per gemet aan \'ij[ personen : Joris Corthals. Charles 

Teerlijnck. .loos Uutt>rscout. Joris Waldack m Joris ~ lartPns. De 

drie eerste jaren 27 p. 16 s. 3 gr. ( 2 s. () gr. per genwt) en de Z<'S 

laatste jnn·n 37 p. 1 s. 8 gr. (3 s. 4 gr. per gcrnPI). 222 g. 150 r. 
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1604 : \'erpacht per gemet aan \'ijf personen: Vidua Joris Corthals. 

Charles T eerlijnck. Joos Uuterscout, Joris Waldack en Joris Har

tens : voor 37 p. 1 s. 8 gr. ( 3 s. 4 gr. per gemet), 222 g. 150 r. 

9 jaar. 

\V estzijde 

1613 : Joos Standaert, 101 g .. 33 p. 13 s. 4 gr. 9 jaar. 

1622: Joos Standaert. 101 g., 37 p. 17 s. 6 gr. 9 jaar. 

1631: Joos Standaert. 101 g., 52 p. gr. 9 jaar. 

16--10: Joos Standaert d'oude en de jonge en Cornelis \Vittewrongel, 101 

g., 75 p. gr. 9 jaar. 

1649 : Joos Standaert d'oude en de jonge en Corneli~ \Vittewrongel, 10 l 

g., 68 p. gr. 9 jaar. 

1658: Joos Standaert en Jan WittewrongheL 101 g., 60 p. gr. 9 jaar. 

1667: Guille Van Laere en Jan WittewrongheL 101 g., 66 p. gr. 9 jaar. 

1676: Guille Van Laere en Jan Wiltewronghel, 101 g .. 68 p. gr. 9 jaar. 

1685: Guille \'an Laere en Jan \\'ittewronghel, 101 g., 66 p. gr. 9 jaar. 

1696: Simoen De Coorebijfer en Jan Wittewronghel, 101 g., 52 p. g:. 

6 jaar. 

1702: Simoen De Coorehijler en Frans Van den Berghe, 101 g., 52 p. 

gr. 6 jaar. 

1708: Weduwe Simoen De Coorebijler en Frans Van den Berghe, 10\ 

g. 40 p. gr. 6 jaar. 

1714: Weduwe Simoen De Coorebijler en Frans Van dPn Berghe. 101 

g. 40 p. gr. 6 jaar. 

1720: Weduwe Frans Van den Berghe en .Jacobus \Villems (vanaf 

1724) 101 g., 40 p. 6 jaar. 

1726 : François Van den Berg he en Jacobus Willems, 101 g., 40 p. Ij jaar. 

1734: Gillis Willems en Guillaurne Van clen Berghc. 101 g., 20 p. + 
18 p. 6 jaar. 

1737: Gillis Willr·rns en (~uillaurne Van rlen B.·rghe, 101 g., 19 p. gr. 

+ 18 p. gr. 6 jaar. 

1717: .Iooris Grod;wrl 1710: Gllillaurne Van rlen lkrghe. 101 g., 11) 

p. gr . + 19 p. qr. ó jaar. 

1755: .I oor is ( Jroel<wrl 17'35: Guillaume Van clr•n Berg he. 101 g .. 20 
p. gr. + 20 p. gr. ó jaar. 

17ó7 : .looris Crodw~rt 171J7 : Guillaum.. Van rlt•n B~"n:rhe, 101 g., 25 
p. 5 s. gr. + 2') p. 5 s. gr, ó jaar. 

177') : (~Hillaumr· Van rlr·n B,·rJ.!h<'. 10 I g., ')() p. I 0 s. gr. I) jaar ( + 'i/1/ 

1773). 
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1774: Jan Van den Berghe fs Guillaume, 101 g., 75 p. gr. 6 jaar. 

1780 : Jan Van den Berg he fs. Guillaume, 101 g., 75 p. gr. 6 jaar. 

1786: Jan Van den Berghe fs. Guillaume, 101 g., 80 p. gr. 6 jaar. 

1792: Joannes Van den Berghe. 101 g., 80 p. gr. 6 jaar. 

1798: Joannes Van den Berghe. 101 g., 80 p. gr. 6 jaar. 

1804: Jammes Van den Berghe. 44 h. 23 a. 68 c. 1088 F. 

1811 : Pieler Van den Berghe. 44-71-70 1088 F .. 9 jaar. 

11320: PielerVan den Berghe, 44-71-70 FJ. 600. 9 jaar. 

1829: J\1artinus Mortier, 44-71-70, Fl. 750, 9 jaar. 

1835: Weduwe Jooris Rouges, 44-71-70. 1200 F. 9 jaar. 

1844: Weduwe Jooris Rouges, 36-18-10, 1200 F, 9 jaar. 

1853: Weduwe Jooris Rouges. 36-18-10, 1200 F. 9 jaar. 

1862: Augustinus De Roo, 36-18-10. 2500 F, 9 jaar. 

1871 : Augustinus De Roo. 36-18-10. 2800 F, 9 jaar. 

1880 : Augustinus De Roo, 36-18-10, 2200 F, 9 jaar. 

1890-1895: Edvvard Van Kerrehrouck. 22-29-60. 1500 F. 9 jaar. 

1895-1899: Pieler De Graeve, 25-64-39, 1360 F. 9 jaar. 

1899-1908: Pieter De Graeve, 25-64-39, 1625 F. 9 jaai·. 

1908-1919: Kinderen De Graeve, 30-14-75. 2100 F. 9 jaar. 

1919-1926: René De Groole, 30-14-75. 5025 F. 

1926-1935: I~ené De Groote. 30-14-75. 6250 F (later 9200 1~.). 

1935-1944: René De Groole, 30-14-75, 11500 F. 

1945-1955: René De Groote, 30-14-75. 

1955: Adie! De Groote. 29-69-65. 

Oostzijde 

1613: Charles Waldack. 120 Y2 g., 36 p. gr. 9 jaar. 

1622: Charles en Joos \Valdack. 120 Y2 g., 36 p. gr. 9 jaar. 

1631 : Charles Pn .loos Walflack. 120 Y2 g., 51 p. gr. 9 jaar. 

1640: Joos \Valdack, 120 Y2 g., 75 p. gr. 9 jaar. 

1649 : Joos Walflack. 120 Y2 g., 68 p. gr. 9 jaar. 

1658: W('(luwe Joos \\'nldack en C'hnrles \Valdack. 120 V2 g .. 60 p. gr. 

9 jaar. 

16()<) : 7:egher De Roo, 120 Y2 g., 1 sle jaar 35 p. gr. volg. 70 p. gr. l) jaar. 

1678: Jan De Roo, 120 Y2 g., 60 p. gr. () jaar. 

1ó84: Pieler Dherckere, 120 Y2 g., 60 p. ~r. 9 jaar. 

1696: Weduwe Piett~r Dherckere. 120 Y2 g., SO p. gr. 6 jaar. 

1702 : Bauduyn Dlwrckert>, 120 Y2 g., 55 p. gr. 6 jaar. 

1708 : François De Rycke. 120 Y2 g .. 45 p. gr. ó jaar. 

1714: Fmnçois De Ryckc, 120 Y2 g., ·1'5 p. gr. ó jaar. 

1716: Frnnçois De l{yckc, 120 Y2 g .. 'IR p. gr. 6 jaar. 
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1722: Jan Piessens. 120 Y2 g., 45 p. gr. 6 jaar. 

1728 : Jan Piessens. 120 Y::! g., -15 p. gr. 6 jaar. 

1734 : Jan Piessens. 120 Y2 g .. -10 p. gr. 6 jaar. 

17-10 : Jan Piessens. 120 Y2 g., -10 p. gr. 6 jaar. 

17-tó: Jan Piessens. 120 Y2 g., 40 p. gr. 6 jaar. 

1755: Jan Piessens. 120% g., -12 p. gr. 6 jaar. 

1759 : .lan Piessens, 104 g. 1 I. 82 r., 39 p. 6 s. 8 gr. 6 jaar. 

1767 : Jan Piessens, 10-1 g. 1 l. 82 r .. 50 p. gr. 6 jaar. 

177-t: \Veduwe Jan Piessens, 94 g. 1 I. 54 r .. 80 p. gr. 6 jaar. 

1782 : Weduwe Jan Piessens. 94 g. 1 l. 54 r.. 83 p. gr. 6 jaar. 

1788: \VPduwe Jan Piessens. 89 g. 1 l. 74 r., 82 p. gr. 6 jaar. 

1794 : laannes Piessens. 76 g. 2 I. 97 r.. 70 p. 11 s. 8 gr. 6 jaar. 

1800 : Joannes Piessens. 35 h. 38 a. 50 c., 995 F, 6 jaar. 

1806: Joannes Piessens, 35-38-50. 1306 F. 12 c. 6 jaar. 

1813: Joannes Piessens. 35-38-50. 1450 F. 9 jaar. 

1822: Joannes Piessens. 35-38-50, FJ. 730. 9 jaar. 

1831 : Joannes Piessens. 35-38-50. Fl. 730. 9 jaar. 

1839: Joannes Piessens. 35-38-50. 1900 F. 9 jaar. 

1848: Angelus Piessens. 35-38-50. 2200 F. 9 jaar. 

1857: Angelus Piessens. 38-87-77. 2ó00 F. 9 jaar. 

1866: Angelus Piessens. 38-87-77, 3000 F. 9 jaar. 

1875: Angelus Piessens. 38-87-77. 3100 F. 9 jaar. 

1884: Angelus Piessens. 36-77-37, 3100 F. 9 jaar. 

1894 : August Beelaert. 35-79-52. 2400 F. 9 jaar. 

1902 : August Beelaerl. 35-79-52. 2500 F. 9 jaar. ln 1909 min 7 h. 48 a. 

40 c. en min 510 F. 

1911 : Karel Huyghe. 28-30-12. 2825 F. 9 jaar. 

1920-1925 : Karel Huyghe. 28-30-12. 3000 F. 

1926-1928 : Kawl Huyghe, 28-30-12. 8800 F. 
1929: Kinderen lluyghe, 28-30-12. 14.000 F. 

1929: Kindereli f-!uyghe. 28-30-12. 15.000 F. 9 jaar. 

1938: Arseen Huyghe, 28-30-12. 15.000 F. 9 jaar. 

1947: Arseen lluyghe. 26-30-70 (op 28/12/ó5). 
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BIJLAGE IV 

Pachtkontrakt van Charles en Joos Waldack van 14 mei 1622. 

Archief van het Sint Janshospilaal _____, Verzamelinl! pachtbrif'ven 

nr. 68. 

Heden 14e Meye 1600 tweentwintich hebhen de voochden neven 

den ontfanghere van St Janshuus in Bmgghe verpacht zoo zij doen bij 

desen an Charles ende .loos Waldack. Oe welcke oock van hemlieden 

kennen ghepacht thehhen d'een voor dandere ende elck voor al in solidum 

ende zonder duuse eene hofstede groot een hondert ende twintich ghe

meten en half landts ligghende binnen der keure ende vrijhede van Eecloo 

noordt ande dreve ghenaempt tgoet ter Moere zoo zij jeghenwoorctich zijn 

ghebruuckende ende dit voor eenen termijn van neghen jaeren achtervol

ghencle. ten prise van zessendertich ponden groon den hoop tsiaers te 

betalen tot Bmgghe. Waervan teerste jaer van hetalijnghe vallen ende 

verschijnen zal Ste Maertensmesse 1600 lweentwinlich. Ende voorts alzoo 

jaerlicx dese pacht gheduerende boven ende met de naerschreven condi

tien. Alvooren zijn de pachters ghehouclen op de zelve partie te temmeren 

zoo zij daer wiJlen wonen endie tonderhouden themlieden coste ende 

pericle. Nemaer moeten de verpachters dezelve temmeraige ov<>rnPmen ten 

segghen van lieden van eeren hun dies verslat>ncte zoo haest als trefn·s 

oft paeys wesen zal. Behoudens dat de selve temmeraige zeer behoirli;ck 

ende ghedaen wert met hemlieden consent ende zal de portee van diere 

alsdan ande pachters valieleren op hemlieden pacht ghevallen ende Ie 

valien, afslach de prisie vande hoornen rtie hemlieden daerloe ''ancien 

Gocltshuuse gheleverl zijn ende zullen worden. Voorts zijn de verparhters 

verhonrten tslachout te hf'delen in neghen hauwen alelies jaerlkx eenen 

hau thebhen enrle thomlen rties clanof de srhotf'n lf' lwwaN'n ten lwhouw 

vanden Gorltshuuse ten fijne rtie niet hPflorwn en worclen op peyne van 

rties te hetalen srharlen enctf' intresten. Voorts zoo moetm 7.ijliedPn poten 

alsnerke ePrken hoornen alsser van noodt> zijn op ctp ooslzijrte van ctt' sPlvf' 

dreve die zij Vf'rmoghen thalen inde hosscht•n vanden 7.1'fven Godtshnuse 

enfle dat nl zonrter prejurticie vamle vijfventwinlich ef'clen pl«ntsoenen 

flie den voomoemele-n C'harles Walflack gheholl(len w«s jnerlicx te pole11 

ende houden groyen ghedPurende fle m•dlC'n jnerPn vnn zijnen \'oorgh«Pnde 

pncht vamle voornof'mde hofstertc. Voorls zijn oock ghehonrtPn IC' Je,·erf'n 

nulwegh an Gillis enfle PieiPr De Pnu lol ghehmncke van het landt dat 

zijlif'cten van flesen Godthuuse in pnchte zijn houdmde. \'oorts sullt'n dt> 

VPrpnchters nnclc parhlers goet rloen Pnde hetRellen nlsnlcke plant~Mnt'll 
als 7.ijliedf'n op df' hofstcrlP planten zullen hown dP f!henPn hin hoven 
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vermeit ten adw·nantie te wetene de opghaende van harthout tot thien 

groote tstuck ende de Ironeken tol vijf groote midtsghaders d 'opghaende 

Yan zocht hout iot vijf groote ende de Ironeken twee grooten twaelf mijte!l. 

Ende \'oorts alles inghevolghe ende op de conelitien ghedreghen bij (Ie 

costumen slandts vanden Vrijen op! sluck vande landpacht ghemaeckt 

voor tvolcommen Yan alle twelcke de pachters ghehouden zijn te stellen 

borghe ende principael tot ghenoughen \'an de verpachters tallen tijden 

dies ,·ersocht zijnde. Ende dit al onder tverbandt hun pe1soons ende 

goedijnghen op heerlicke executie ende peyne van pachtbraecke indient de 

wrpachters belieft. Voorts te wetene dat dese pacht zal wesc-n nul negheen 

ende uten onweerden indient de verpachters belieft zoo verre de pachtef5 

niet en hetalen (zo zij beloven bij desen de voorghaende kunnen pacht 

van den jarE' 19, 20 Pmlt> 1600 eenentwintich te weten tjaer 19 endè 

twintich outhiet ende Lichtmesse eerstcommende ende tjaer 160() eenen

twintich binnen den half jaer daernaer). In kennessen der waerheit hebben 

de contractanten dese onderteeckent. 

15!i 



V
I 

O
I 

B
IJ

LA
G

E
 V

 

V
ee

st
ap

el
 v

an
 t

en
 M

o
er

e 
op

ge
m

aa
kt

 a
an

 d
e 

h
an

d
 v

an
 d

e 
st

at
en

 v
an

 g
oe

d.
 

-
-

L<
\A

R
 

-- 16
50

 

16
76

 

16
89

 

16
94

 

17
09

 

17
10

 

17
24

 

17
24

 

17
27

 

17
54

 

17
73

 

PA
A

R
D

E
N

 

3 2 2 

2 
+

 1
 

V
. 

2 

2 
+

 I
 

v
. 

2 3 

K
O

E
IE

N
 

8 14
 7 7 8 4 7 5 4 1

0
 

10
 

N
.B

. 
0 

=
 o

os
tz

ijd
e 

va
n 

te
n 

M
oe

re
 

\V
 
=

 w
es

tz
ijd

e 
va

n 
te

n 
M

oe
re

. 

v 
=

 v
eu

le
n.

 

(1
) 

SA
E

 n
r. 

10
12

 f
o 

72
 

v"
. 

12
) 

SA
E

 n
r. 

10
16

 f
• 

38
5.

 

(3
) 

SA
E

 n
r. 

10
20

 f
• 

12
4 

r"
. 

(4
) 

SA
E

 n
r. 

10
20

 f
• 

3
3

6
 t

>.
 

(5
) 

SA
E

 n
r. 

10
22

 f
• 

3
2

0
 

r".
 

(6
) 

SA
E

 n
r. 

10
23

 f
• 

54
 

t>
. 

ST
IE

R
E

N
 

K
A

L 
V

E
R

E
N

 
R

E
N

D
E

R
E

N
 

V
A

R
K

E
N

S 
SC

H
A

PE
N

 

2 
3 

1 
6 

-
2 

-
15

 
15

9 

-
2 

-
2 

I 
3 

1 
2 

I 
4 

64
 

-
2 

I 
3 

1 
2 

-
6 

-
I 

I 
2 

-
2 

2 
2 

-
-

-
5 

-
2 

-
6 

(7
) 

SA
E

 n
r. 

10
25

 
f• 

7
2

 r
". 

(8
) 

SA
E

 n
r. 

10
25

 
f•

 
10

3 
v0

• 

(9
) 

SA
E

 n
r. 

10
25

 
f• 

2
7

6
 

r".
 

( 1
0)

 
SA

E
 n

r. 
10

31
 

f• 
2

3
5

 
v"

. 
( 1

1)
 

SA
E

 n
r. 

11
49

 n
po

rte
 

bu
nd

el
. 

0 
( 1

) 

0 
(2

) 

w
 

(3
) 

0 
(4

) 

0 
(5

) 

\V
 

(6
) 

0 
(1

) 
w

 
(8

) 

\V
 

(9
) 

0 
(1

0)
 

0 
(1

1)
 



EEN EEUW EEKLO 

Proeve van sociaal-economische geschiedenis 

( 1830-1930) 

ONTSTAAN EN DOORBRAAK VAN HET SOCIALISME 

Deze historische bijdrage over de evolutie van toestanden en bewe

gingen met betrekking tot het sociaal-economisch en in mindere mate tot 

het politieke leven te Eeklo van 1830 tot ongeveer 1930 is in menig 

opzicht beperkt en onvolledig. We waren niet bij machte alle bronnen in 

hun bonte verscheidenheid en details te raadplegen. Sommige bronnen 

w-o. zelfs bijzonder belangrijke, zijn voor altijd verloren gegaan. Het was 

ons ook niet gegeven bepaalde gegevens accuraat met andere te vergelijken. 

Deze studie is bedoeld als proef. als synthese en overzichtelijk fresco 

Yan het leven in een kleine maar bedrijvige stad als Eeklo, die zichzelf 

heeft gevonden in haar arbeid en in haar streven, in haar soms smartelijke 

bewogenheid. 

Moge deze bijdrage voor andere vorsers hel vertreksein betekenen 

voor werk over andere kleine steden, die alle samen hebben meegeholpen 

om onze eeuw, onze Lijd en onze welvaart le bepalen. 

Graag verzamelen we hier de namen van enkele zeer bereidwillige 

personen die ons bij het nasporen van bronnen, documenten en dagbladen 

behulpzaam zijn geweest en waarvoor we ze allen nogmaals hartelijk clan

ken : burgemeester en notaris 1\1. Van Ackcr en Lic. E. Van Acker van 

Bassevelde, dokter H. f\1erlens, reehier 1 '· 1 ,nmpaerl en de heren R. De 

Sutler-1 )r• Fuslcr, drukkcr-uit(!eVPr, Rormmo Tondal en G. Brol. allen van 

Eeklo, Pil .lau I )p Srnr·t r•n I )rs. 11. Gaus van Gent. 

Van oudshr·r was rlc klei11e pl1·k Eeklo, (.lf'lt!gcn tussen de handelsstad 

Bm1.1gc en het inrlusl riëlc Gent. een levenelig eerdrum van lakennijverheid 

waar vrr!t·rndc! kooplui, voornarnt-lijk rle Oosl cri ings of Duitse kooplui zich 

kwarrwn JJf'voorradr!n. Op hel cinrl1! Villl rL~ XVIo Cf'IIW was deze laken-
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nijverheid tolaal verloren gegaan, maar loch had Eeklo reeds in 1617 en 

wellicht nog iets vroeger een wekelijkse lijnwaadmarkt en legde men er 

zich toe op vlas-. garen- en lijnwaadf abricalie, zo goed het kon (1) · 

In de allereerste jaren van de XVIII6 eeuw kwam de Gentse wol

weversdeken en droogscheerder Judocus Van der StraetP. zich in de stad 

vestigen. In 1706 werd hij voor vier jaar van <ommestelling> of belasting 

vrijgesteld, op voorwaarde dat hij <zijne ambachten waerdoor dese landen 

eertijds zoo hebben gefloreerd alhier uiloefene>. liet stadsbesluur versprak 

de Gentenaar bovendien het genot van premies ( 2 ). 

Dank zij Judocus is de Eeklose wolnijverheid geworden wat ze nu 

nog is. Bij Van der Straele ging Pieter Goethals, geboren in 1714 te Oost

winkel, voor het wolweven in de leer en hij richlle metterlijd nog een klein 

werkhuis van zuivere wollen stoffen C) op, waarin zijn zoon Jan ( 1740-

1776) werd betrokken. Deze laatste, gehuwd in 1765 slichtte op zijn 

beurt een werkhuis waarin vooral vrouwengoed. meest rokgoed <polder

~lriepe» genaamd, werd geweven. Zijn vrouw Thérèse van Audenaerde 

trok tegelijkerlijd naar de week- en jaarmarkten de weefsels van haar man 

verkopen. Na de dood van haar echtgenoot hertrouwde Thérèse met de 

\Vaarschoolse wolwever Alexander Baudts fs Joris die le Eeklo een wol

bedrijf opzette. Zijn zonen Bernard en Karel en zijn stiefzonen Jan en 

Pieter Goethals werden in de zaak belrokken en werden zplf fabrikanten. 

De Goethalsen Jan en Pieter had(len een fabriek in de Boelare en de 

Prinsenhofstraal ( 1805). Ze bleven wohveven. doch gesteund door de 

protectionistische maalregelen van het Frans Regime en Napoleon (~) 

weefde men ook katoen of EngeL; goed : katoenetten, siamoise, vooral 

coating, een nogal grove fahricalie van inlandse wol buiten Eeklo gevold. 

liet opzei nm de Goelhalsen werd gevolgd (!oor de Baudlsen. Alexander 

(I ) Stadsorchkf E"klo. Stndsrckt•ningen 1-154-55 p. I 0. ~ 1-150-51 p. 15-3-1 - 1424-

25 p. 12-13 - 1430-31 p. 19 - 1429-30 p. 13 - 1615-16 p. 12 - 1617-18 

p. 37. Zie over het onlslnun vnn de lnkcndrupcric te Eeklo : P. Rogght'- <Et'klo. 

van ~ilexdrngcr lol kPurbrot•dt•r>, in d let .'\tlu•nt'ttm viNl 'f.ljn lwf'edc lustrum>. 

p. 149-150. 

(2) A. Van Ackcr. t'-1erkwf'erdigc cxtrnclm ... Rcsolutlcbockc•n ... vnn Ecclo 186-1 

p. 26. 

(3) De wolnijv(•rheid nNmlc tijdens de f'rnnsc Rf'puhlick dPrwijzc dnl In hut jonr 1\' 
von de RPpubliuk d" EPklose munlcipnlitPil het dt'pnrh•nwntslwstuur \'N7.ocht cl,, 
stadsklok te laten hcstann. omdat ze nodill wns <tl'n llf'lll.il'n vnn lwt (!root gdnl 

werklieden in de (Eeklose) wollcnfnhrickPn. A. Vnn i\cker o.c. 65. 

( .1) Nlivermm in holf wolion sloHen wPrd<'n tt' F.Pklo : o.m. do hui7<'n Gol'thnls

Loforce, I )anecls-EcrPvissc, Bnstit'n Rt•y!'hlcr, Dcsiré Verwilst. Oe E,,lJoonoor. 

25 nov. 1865. 
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en Bernard en de kaloenfabrikanten Fr. Gillebeerl, Pieter Remery, Jacob 

de Peser e-a. 

Na de val Yan Napoleon worstelde de Eeklose textiel echter opnieuw 

met de zware Engelse concurrentie, tot in 1846 JB. Neelemans (i' 1860) 

de eerste werd die met succes de halve wollen, ( ·t) in tegenstelling met de 

Engelse en \' en·ierse volwollen, op de markt wierp. Hij maakte voor het 

eerst ook gebruik van een stoomtuig en van een weefschool. In 1867 

Yoerde .lan GoethaL• voor het eerst de mechanische weverij, reeds bekend 

,·óór 1837, in. Edmond Goethals. ( 1833-1922) zijn zwager, gaf door zijn 

huwelijk in 1861 met Adelaïde, dochter van Goethals-Van Daele, het 

ontstaan aan de firma Goethals-Goethals die in 1899 omvormd werd tot 

Société Anonyme d'Eecloo. (Edmond en zijn zonen Arthur en Norbert) 

Edmond Goethals voerde de fabricatie in van de fameuse «draps d'Eecloo> 

nl. Engels goed <melton> genaamd. ( 5 ) Na de dood van Jan Goethals 

met wie Edmond de eerste werkwijze van appreteren van stoffen had 

doorgevoerd. beheerde hij met Jans weduwe zijn fabriek, die bestond uit 

stoomwn·erij, effilochage, wolspinnerij, mechanische weverij en toeberei

den. Edmond Goethals was ook de eerste die het spinnen van kunstmatige 

wol invoerde. Hij exporteerde vooral na 1884. ( 6 ) ]\let Edmond Goethnls 

zijn we echter de evolutie van de Eeklose industrie ietwat vooruitgelopen. 

Sinds 1830 had de textiel te Eeklo spijt heel wat crises (1) een ongemene 

vlucht genomen. dank zij het uithoudings- en doorzettingsvermogen van 

sommige Eeklose nijveraars. ( 8 ) het initialief van ingeweken fabrikanten 

en het he~taan van de Weefschool van .J.H. Neelernans. en het Leer en 

\Verkhuis, ontstaan in 1847. dat op gelukkige wijze de vakkennis in de 

( 5) Dat cer~t blauw en bruin. maar door Goethals weldra in olie kleuren werd ge

verfd. 

(6J Oe Stad Ecdoo. 11 nov. - 29 juli - 30 sept. 1894 - 3 febr. - 31 mnart - 9 juni 

1895 - 1 april 1911 : Gazette van Eecloo. 1892 ; 1.. Lnmpoert. Gesch. van 

Eeklo. p. 191 : Om Blarl. 14 nov. 1936. 

(7) Crises in de jaren 1840 en 184ó. In dit laatste janr waren er te Eeklo 1850 wcrk

loz<·n onrlr·r wie 460 lijnwnarlwevcrs en 13()() vlnssplnrwrs. Gnzcttc vnn Eecloo. 

() juni - 21 juli - 7 OUI/. en 14 aug. 1892. 

18) Er·n l(mte doorlmlak vnn rlc t<'xtlel hmcht on(l<·twljfelrl, zoals wc reNis lll('<lc

J.,"Irlr·n. cle l(rotc fnbrt .. k van J.fl Ncelr•rnur•~-Dhuv{,, Ze leldo• In 1847 n·<'ds 

lfJI'I MlwtrJ,.r, NI wr·rrl lwt jnnr dnarop nl~ r·cn ,f,,r lw•tr• In Vlnanrleren ~enol,..,rd. 

J. B. i':r•r•lr·rnnn• prnrluu,.·rrlr· mNino~. ~o~nlnplntr!., lnrlnm1nnk broekstof en bnnl 

,J,,. In I lollurul konrlr·n wr,.IIJVeren md .Je stoff,.n vnn EtnrllwvPn en Ttlbur11. spijl 

,f,. tmu,portko•l<·n r:n ''"" Invoerrecht van 10 o/(J. IJ,. fnbrlck vcrvnnrdtgdc ook 

rnrrllr·l<lll of rnonnlkl11111l, rite In llr·rwii<HIWt'll <'fl Nnmnn urmnHeltjk werd vorkorhl. 

r·n •vlnrntnu>. atof vooral voor lr,knnl verl,rulk lwrloeld. Gnzclto vnn Eccloo. 21 auu. 

18'J2. 
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hand werkten. In de Leerschool van het Werkhuis. dat op staatskosten 

leerde ( 9 ) beschikte men over uilstekende meester-wevers, al3 de Eeklonaar 

.Jan van Avermaete bijgenaamd (De Lieven Bauwens van Eeklo>, Pen 

specialist in het opzetten van wevers en het gebruik van het Jacquard

getouw. een deskundige die bovendien de fabricatie van zuiver wollen 

stoffen had ingestudePrcl. zodat het voor Eeklo stilaan mogelijk werd te 

concurreren met het bekende textielcentrum Le Verviers. { 10
) 

Aan de andere kant geraakten de Eeklose fabrikanten mettertijd in 

een nieuw stadium van productie, door de vestiging van Lwee totnogtoe 

ontbrekende fabrieken in de stad, nl. de stoomwolspinnerij van J. Goethals 

en zoon en de eveneens met stoom werkende ververij van D. Borré-De 

Cneudt. ( 11
) 

Meteen was hel voor de Eeklose fabrikanten gedaan met soms verre 

en dure verplaatsingen naar Verviers, Ooornijk, Leuze, Luik, Gent en 

( 9) Dil Leer- en Werkhuis dat onder toezicht stond van een bepaalde commis> ie ont

stond bij l\1inisterieel Besluit van 7 juni 1847 en werd bestuurd door een mee,ter

gast. zoal.• P. Van dPn Berghe. die arbeidde voor rekening wm de fabriek Hooreman

Cambier te Genl. In 1850 verzekNden Eeklose fabrikanten als C. Dirckx en 

Goethals de handhaving van het L<'erhuis in gunstiger vo01waardcn dan voordien. 

De Eeklonaar. 14 juli - 8 dec. 1850 - 11 en 28 nov. - 25 febr. 1849 : Gazelle 

van Eecloo. 21 aug. 1892. In het LeNhuis werd gewerkt <Op getouwen à la 

marche. à régulateur. à la jacquard. dit laatstl' echter. hchtl'r dan de lompe tert

getouwem. De arbeiders in het Leerhuis konden toen 6 tot 10 en 12 fr. per weck 

verdienen. Het Leerhuis was gevestigd in de oude fabriek van Pieter Remery in de 

PrinsenhofstraaL Als de leerlingen volleerd waren wPrden ze door anderen vPr· 

vangen. De volleerde arlJC'iders konden thuis verder werken voor het huis Hooreman

Camhier. Daar het weefloon bij Ncelemans-Dhavé hoger was dan In he-t LPerhnis 

trokken vele werklieden liefst naar de fahriPk Neelemans. Gazette van Eecloo. 

21 aug. 1892: De Eecloonaar. 25 febr. 1849; A Van Acker o.c. 101. 

( 10) Jan van Avermaete, vader van 7 kimiPren. wPrkte als meestt>r-WP\'er van 1850 tot 

1855 in het Leer- en \VNkhuis. Nadien wen! hij door lwt Provinciaal Bestuur 

aangesteld tot instrucleur hij ,(e E<'klose wolfnhi'ikanten. tot onderwijzer In het 

opzetten van wevers die non huis w<'rktm. In uug. 1857 W<'rd hij bedacht met 

de <Werkmansmedaljt•> 2<1e klas. dit h11 g<'legenh~id van dl· tentoonstelling der 

bPide Vlaanderen gehouden te Brugge. op 27 juli 1855. n .. Eedoonaar. 11 ckt. 

1857. Tegelijk met Jan van Avermaetc W!'rd Bernnrd van de \\'alle. meestergast 

in het modelwerkhuis te BPilem, waarin hij b!'stc wevc-rs had gevormd lnznh 

fnhricntie van zeildoeken. ook md e<'n nwdaljc oncbsclwiden. ih. 

(11) De Eecloonanr. 14 aug. 1859. I mei- 18 dPc. 186-1-8 nov. 1857. Vóór Borré

Dc Cneuclt zich te EPklo vestigdl' w<'rd !'r soms geblauwd. mnnr kl..tne stukk<'n 

vnn hoogsl<'ns 8 tot I 0 m. Borré hlnuwde <'chtN stukk<'n van 100 en 200 m. en 

meer. AnclNe vPrvcrll<'n t<' E('klo wnrPn nog de fabrieken van P.R. Goethnls

De HcuvPI en A. Van rlc Geillichte-Van Neste !'.a. Het Borré-blnuw ovNtrof het 

zo geprczpn Doornljks blauw. De Eccloonaar. 6 jan. - 10 nmnrt 1850 - 8 nov. 

1857 - I mei 1864. 
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Brugge. hetzij voor het wolspinnen. helzij voor he~ verven nm garens, 

weE-fsels u1 lijnwaad. kortom voor de appretuur van hun stoffen. ( 12
) 

De Eeklose industriëlen raakten los van de afhankelijkheid van uitstedige 

fabrikanten. vonden nu in eigen stad bij andere fabrikanten de nodige 

bijstand \'oor hun Lerèidingen of newnbewerkingen en werkten zich meer 

en meer zelfstandig op. ( 13
) Later kwamen nog nieuwe nijverheden in de 

stad tot stand. 

0 Iet de fabriek van lsidoor Baudts werd een kousenweverij ge

opend. (1 1
) In 1859 wstigde de Gentenaar 1-1. De Smet. zoon van Serafien. 

een katoenspinnerij. een weeffabriek van kaloènen <sarges» en een kam

merij te Eeklo- ( 15
) 

\ 'óór 1860 werden allerlei stoffen le Eeklo verhandeld : binnenlandse 

t:-n Zeeuwse woL geschikt voor het weven van molleton of monnikenbaai, 

ten·ns gezocht door matrassenmakers en vooral bestemd voor het spinnen 

\·an gekamde wol en voor de kousenweverij. In de wolspinnerij van de firma 

:'\eelemans-Dha,·é werd gewerkt met wol uit Australië, Odessa en Buenos

Aires. De belangrijkste fabricatie te Eeklo bestond uit broekstoffen en 

manskleding : <satijn:.. <tweeds> enz. ]\·fen weefde ook «:galoplaids», 

flanellen en <tartanshawls:.. die uil wol van betere kwaliteit werden 

wrvaardigd en vooral wrkocht werden op de voornaamste inlandse en 

Hollandse markten. Te noten·n valt nog dat naast grote fabrieken ook een 

aantal kleine fabrikanten zich toelegden op het weven van «gemene> 

artikels als molleton. vlaming e.a .. grotendeels bestemd voor verkoop ter 

plaatse. (1') 

Reeds in 1851 werkten in het werkhuis van Neelemans-Dhavé 

wim 700 arbeiders. In 1854 werd het aantal gebruikte arbeiclers in ver

schillende fabrieken op I 500 tol 1 (JÜÜ geschat. {'7
} Men mag aannemen 

dat in 1855 alleen in rle lijnwaadnijverheid 122 gelouwen Wl'rden 1/"ebruikt. 

waaraan 400 Eeklonaars en 800 man uit de Eeklose omgeving werden 

( 12) f>c f~doonnur. 14 nuu. JA'i'i - 1) rnllflrl IR'i9 - 2·1 nprtl 18ó4. 

(I)) ih. R nov. I Wi7 - I rn<•l I AM : ( ~uzr-ltt· van Er-doo. (, febr. 1870. 

( 11) fJ,. F.>doonuar. A juli I F!'i'5 - 1) mnnrl. 1 H'i'J. J,itlnor Bnudt.,' fnbri<'k wns 11<'

ve•lîud In Je Zllver•tnwl, ''''" urHit·rt· kou~<'nfuhrh·k. Jt., vnn Ptctcr Stcyocrl. wus 

l!f'Vcattwl In d" l'ott·r.trrwl. tb. R Juli 181'1. 

(IS) 11 .. H nuu. 11'15'1 1 mi'!- lH ,J,•c. JW,-1. 

(I Ij) [)., Ercloonuor. 'I npril 1858. 

(17) 11.. 17 nur~. 18'i1 I m••l 11-!')2 - 1.! nov. Jf\'i'l. 
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te werk gesteld. (1 8
) In 1858. in nauwelijks drie jaar tijds. waren de lijn

waadfabrieken ruim vervijfvoudigd. ( 19
) 

In 1864 werd de Eeklose nijverheid nog uitgebreid door een tweede 

wolververij nl. van de firma Goethals-Lintelo, en een derde katoenververij 

nl. van het huis E. De Keyser-Goethals. ( 20
) Hetzelfde jaar en in 1865 

was de vlashandel in volle bloei en in zijn ontwikkeling meer dan ver

dubbeld. Werden het Eeklose Leiken en de Schipdonkse Vaart wel nooit 

een «Golden River», toch leverde het roten erin winst op. ( 21
) In 

1867 ( 
22

) kwamen weer fabrieken bij. een hjnwaadwevtrij en een fabriek 

( 18) ib. 13 april 1856. 

(19) De Eecloonaar. 10 jan. 1858. Houders van linnenfabrieken waH•n in 1858 :Angelus 

van Doorne en Loclewijk Van Doorne, Bernarel Van de \Valle. gewezen meester

gast in het Leerhuis te Bellem. Andries-Dhondt. Buyck-Bruggeman, Antoon De 

Rijcke, Pieter Campe, I-leysse-Claeys, Pieter Legge, Jan Robert en de kinderen 

Robert, Karel lluisman, Karel Locufier, Jan Quakebeke, Gillebeert-Pyfferoen, Cornu

V.'u]i('acrt. Pieter De Sutter, Goethq.ls-Comand. .fan Pauwels. Karel Drieghe. 

Juliaan Willems, Van Wassenhove-Bekaert. Van \Vasscnhcve-Van den Berghe, 

de kinderen Van \Vasscnhove, .lacob van Üvermeire. Ferdinand Van Voorcn, 

Fr. Van Overmcire . .Jozef Van de Walle. Edm. Ryffranck en 1-iPnri Standaerd. ib. 

(20) ib. 27 nov. 1864. Te citeren valt ook de blauwvcrv<'rij Van Doorne-De Zuttcr. 

1 mei 1864. Ze beschikte ook over een mechanische lijnwaadwc\·erij. Gazette van 

Eecloo. 1 maart 1868. 

(21) ib. 1 mei 1864 - 27 aug. 1865 - 19 sept. 1858. De kwaliteit van ht>t root

water van het Leiken en van de Schipdonkse Vaart viel in het voordeel van de 

laatste vaart uit. In 1860 werden te E<'klo jaarlijk~ 300 ha grond met vla< hf'zaaid. 

De oogst werd bewerkt voor rek<'ning van Eeklose nijveraar<. die rel'd~ in sept. 

1858 begonnen met zelf vlas te roten. De vlasl)('w<'fktng slijten, drog<'n. repen, 

roten, bleken, zwingelen enz. duurde ongeve<'f een jaar. t-Ien begon m<"t slijten in 

juli, met zwin(wlen h<'l volgtmdc jaar in mei. In 1860 waren 200 man mt't vlas

bereiden bezig. Ze verdiend<'n een dagloon van 33 C<'nlll'men pN kgr. g<'zwingl'lcl 

vlas of 2.3 i fr. per dag. ib. 30 dcc. 1860. In 1863 w!'fden de bewNktl' vlas~<'n al; 

clc blauwe' u aar FrankriJk gehportf'Prd, (vooral Rijsel) dl' gele geroot In dt• 

Schipdonksc Vaarl naar Eng<'lanrl. ib. 8 maart 1863. In 188-1 war<'n nog st<'t'ds 

tie gele meest op de marktt'n In tr<"k. In l<'gf'mtdltng nwt de blauwt'. geroot In 

grachten, en de wilt<' in krf'k<'n. Gazf'll<' van Eecloo. 3 aug. 1884. Not<"ren W<' nog 

dat ook LPmbeekse hundelaars hun vlas glng<'n roten In de Eeklos!' vuart. ib. 8 nov. 

1874. 

(22) Op 6 juli 18ó5 bcschikt<'n de E!'klosc nijvernors !'n handelaars ovN f'!'n handels

beurs, gcslicht vooral mPt b<'trt'kktn~ tot lwt \'<'fhnnd!'l<'n \'Uil hnm'lll!lll'Cns. Dt> 

Eccloonaar. 25 juni - 7 mei 1865. In sommige and!'re gevallf'n v!'Thond!'n zll'h dt' 

E<'klosc nljv<"ranrs zoals In 1862. toen de [tjnwnadrabrtkanlt'n g<'znnlf'hil pl'\>lt'st 

aantekmdcn t!'gen de llolland-B!'Iglë ovt•ret•nkornsl. waarhiJ J,<'pauld wt•nl tint hl'l 

invoerrecht met 4 % wNd vt•rmccrd!'rd. De Eecloonaur. ~I dt•c. 1862. 
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Yan wollen en katoenen stoffen. ( ~:1 ) In 187--1 ontstond de weefselfabriek 

Baertsoen en Cie ( ~ 4 ) en het jaar nadien het nieuwe werkhuis van de 

firma Borré en Cie. waarvoor het mechanisme uil l\ I anchester was over

gebracht. ( 25
) In 1873 werd ook de stoomzwingelarij van De Greve nabij 

de Schipdonkse \'aart in werking gesteld. ( 26
) l\1eer en meer trouwens. naar 

het Yoorbeeld Yan J.B. Neelemans jaren geleden, gebruikten fabrieken als 

die Yoor scheikundige wtten \'an \Villiam l'luller te Balgerhoeke en de 

ven·erij De Corte-Lintelo e.a .. stoomketels of stoommachines in hun werk

huizen. ( 27
) 

Omstreeks 1880-81. tengevolge van de Engelse weefsels die op de 

Gentse katoenmarkt kwamen concurreren, werden de Gentse katoen

,,.e,·erijen gedwongen op het werkloon te besnoeien, wat meermaals 

stakingen voor gevolg had. \' andaar het besluit van heel wat Gentse fabri

kanten uit te zwermen naar het platteland. waar de loondruk gemakkelijker 

kon worden toegepast en waar de arbeiders nog geen sociale eisen stelden. 

De Gentse nijveraar De I-lemptinne stichtte op Waarschoot-Beke een 

grote weverij. (28
) Nog vóór 1884 kwam er een katoenweverij te Zomergem. 

een andere te Sleidinge. ( 29
) Vóór 1885 waren er reeds andere te Evergem 

( 23) :'\:\. de linnenweverij van Van Doorne-De Sutter. de fahriel: van wollen ;loffpn van 

F.A. !Je \\'achter-\'an Wacsberghe en de linnenweverij van Van Gobbelschroy 

en llumble. Oe Eecloonaar. 28 april 186ï. Gazelle van Eecloo. 20 okt. 186ï. 

I 24) IJ,, handelsmaatschappij mf'l name Baertso('n A in~ <"n Cie on blonel op 20 dec. 

1874. I laar beheer was samengesteld uil de Gentenaar Jules 13aertsoen, Hip. de 

Zutter. Edwarcl Dam•C'ls en Angc f..owfier. I )c maatschappij had <"en duur \·an 

18 jaar. Gazelle van EC'cloo. 20 dcc. 1874. 

125) I let werkhuis bestond uil ec•n m•·rhnnisrhe J,JnuwwcvNij md npprN voor gP

schoren kato<'ncn ketens. liet atelier was ook ingericht voor hl"l n•rven dN kaloenen 

k!'l<·ns in alle kleuren. I),. fabrikanl•·n Bom~- I)., i'-1uynck <'n Goelhnls-Gocthals 

waren in :vlanch,.ster de En11clsc wNkwijzc en ook het mechanisme 6C'treffcnde het 

VPrv•·n gaan fwspieden <'n hadrlen "rvoor ~t••zorgd. ~.oal~ voor hen r<'eds Lh·vcn 

Bauwl'm had fll'daan V<HJr c .. nt. .lal hun ontcl .. kkin!ll'll in Engeland uilstek<mde 

rlt<·mlC'n bew1·z••n te b·klo. Caz<'lh' van Eecloo. 2'3 april 1875. zie ook : De 

:-f,.,.tj.,slunrl•~- 14 maart 187'3. 

12(,) 10·ro vla•zwlnl!<'lfahri<•l. In 111111. I A7•1 on blorul ook Iu· I Nt•·uw StootnWI rkhuis nl. 

"''n dashrok<·rif <'11 vlnszwlnfi•·IHrlj rn<·l sloom vun I)" K•·y~N-Go<•thols in de 

Bruu•<'•tr;wl. ( ;il~-'-11" van E•·•·loo. I 3 ropril 11-173 - 23 au u. 187·1. 

127 J Cnzdt•· van I·:,.,. Jon. 17 fan 11-17'3. Ook 1\orrt·- I),, Muyn•·k. f),. sclwikundi~<· 

vf!ll<·rofnhrlc·k w.-r<l in 11-11-!1 h•·•luur.f ,foor F . .fnmiN·n •·n Ct<- uit t\ntwN[H'Il. 

( ;IIZ<·Il•• V lUl J·:..cfoo. 'J f,.JJr. 11-!H I. 

128) c; ... z"ll·· VIII! l·: .. doo. 11 mf!l IH84. t\rul•·n· fuhrtknntl'll wormt Storrne, I )lt"rrnnn 1'.0. 

(2'J) ;I,. 

163 



en te Bellem. ( 30
) Meteen werd het Meetjesland. met Eeklo als groot 

centmm. een bedrijvige industriële streek die haar geschiedenis kreeg in 

het land. 

De ontwikkeling en de betekenis van de Eeklose nijverheid, en in

zonderheid van de textiel. werd veropenbaard niet alleen op inlandse ten

toonstellingen o.m. te Brugge in 1856. ( 31
) te Eeklo, waar de hertog van 

Brabant op bezoek kwam in 1864. ( 32
) op de wereldtentoonstelling van 

Antwerpen in 1894. maar ook buiten 's lands grenzen, le Parijs o.m. in 

1855 en 1867, te Londen in 1850. ( 33
) te New-Orleans (1885) in 

Louisiana in de Verenigde Staten ( 3
'
1

) en te Amsterdam. {35
) 

Raakte Eeklo door zijn ontluikende textielnijverheid { 36
) en aanver

wante industrieën zo binnen als builen het land gerenommeerd { 37
) zo 

( 30) V\'. Steenhaut. Licentiaatsverhandeling : Stakingen te G(·nt 1872-1902. Gent 

1970. p. 194-196. Voor 1884 vertrok de Gentse sigarenfabrikant Van de \Valle 

naar Knesselare waar het werk door meisjes uit de streek werd geleverd. Gazf'tte 

van Eecloo. 11 mei 1884. 

(31) De Eecloonaar. 11 okt. 1857. 

(32) Stad Eecloo. <Tentoonstelling van voortbrengsels der Eecloo;che manufaktuer

nijverheid>. Kataloog Eecloo 1864. De hertogin vergezelde de hertog. ib. ;\~amen 

toen o.m. deel aan de expositie : L. Baudts-Dobbelaere, D. Verwilst. Reynekinck

Volckick, E. Dancels-Ecrevisse, D. Bastien-Reychler, A. De !'-1aere-Van Damme. 

Fr. Van V\7assenhove-Goethals. A.J Commergo-Van Damme, E. Van Hoorebeke 

(kousen-breiwerk). S. Robert, F. Lippens en \'on Avcrmaet, S. De Smet. J. 
Goethals en zoon. B. Livyn, Ch. Dhondt-Van llecke. L. Gillis en Cie. E. Van 

Zandijcke en Cie. J. Daneels-Verheirbrugge, Gillebeert-Lehoucq, J. Heysse-Claeys, 

weduwe Andries Dhondt, de linnenfabrikanten weduwe HoutappeL Karel Huys

man. Henri Lippcns, IJesiré l\uyck. Vcrder nog L. Van Doome- De Sutter, F. 

Van Overberghe, J. \Villems-Kaisergruber, B. \'an \Vassenhove, J. Goethals

Lintelo. A. Baudts-Van den Ncstc. BekaNt gebr. en zuster. D. Borré-Dc Cneudt. 

S. Commergo-\'an llcckc, Goethals-Ysebaert en Cie. 11. Standaert. Karel &rt. ib. 

(33) De Eecloonaar. 3-7 febr. - 3 maart 1867. - 13 okt. 1861. Namen o.m. deel aan 

de Parijse tentoonstelling : NPelemam-Dhavé. Baudts-Dobbelacre, Heysse-Oaeys, 

Goethals-Y senbacrt, Willcms-KaisNgrubcr. Van Doorne-De Sutter. \' erwilst-Van 

den Poele. De !'-!acre-Van Damme, BorrP-De Cneudt. K Bert. ib. Voor de ex

positie te Londen zie : De Eccloonnnr. <J juni 1861 cn Gu:r.dtc vun Eecloo. 22 ••pril 

1894. 

(34) Onderscheidden zich daar in het bijzonder en ontvingen gouden meelaljes : de 

fabrikanten Van Doorne·De SuttPr ( kntoen!'n en linnen W!'efsels). Bucrtsoen Ainé 

en Cie ( jutPproducten) en Gm·thnls-Gm·thnls ( ftjrll' wolweefsels). Guzetl!' van 

Eecloo. 7 juni - 26 juli 1885. 

(35) Gazelle van Eecloo. I en 6 mei - 22 april 1883. 

(36) De Eeklose weefsels werden geëxportePrd nnur Nederland. Enl!eland. Frankrijk. 

Turkije, Japan e.n landen. Engeland voerde zelfs Ecklos<' weefsels ondrr En11els 

merk verder uit. De Stad Eeklo. 25 febr. 191 I. 

(37) In 1872 trokken wekdtjks twintig Eeklose lijnwnndwcvcrs. klcim• fabrikantrn die 

voor zich deden wcrkl'n, nnur de Vrijdn~mnrkt te Gent wunr ze hnn wonr ver-
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hielpen de Eeklose fabrikanten samen met andere Eeklose nijveraars als 

olieslagers, genewrstokers. huidevetters. brouwers ( 38
) en dies meer, ook 

mee aan de uitgroei van de stad waarvan de bevolking mettertijd steeds 

maar aandikte. Ze stelden belang in het beleid van hun stad. in het be

heer van hun provincie en van het land en werden hetzij burgemeester of 

schepen, provincieraadslid en kamerlid. ( 39
) Heel wat fabrikanten en 

nijveraars waren volks ingesteld. werden als Van Waesberghe. Is. Baudts, 

K. \'an Ooorne. Is. Daneels en 0. Borré e.a. voorzitters van culLurele en 

ontspanningsgroepen als < \'laams Vooral:. «Eikels worden Bomen» of «St.

C ecilia>. "''erden als Alfons Borré e,a. zelf actief lid van een handboog

of een boldersmaatschappij en stelden als Enke, Van Doorne en Willems

Kaisergrüber hun tuinen en lusthoven open voor concerten. volksspelen en 

attracties. ( 40
) 

Dank zij de initiatieven en de bemoeiingen van sommige van die 

fabrikanten, vooral dank zij die van de familie J.B. Neelemans ('u) is 

Eeklo aan zijn spoorweg naar Gent. aan zijn gasverlichting van fabrieken. 

winkels en marktplein. ( 42
) aan zijn W er hechtersraad ( 43

) er1 andere 

verwezenlijkingen meer gekomen. 

handelden. \Vaarschijnlijk deden ze reed, veel vroeger de Gentse markt aan. 

In 1872 poogde men ze van de Gentse markt weg tt krijgen en toen verplichtte 

ze in minderwaardige voorwaarden hun goed te verkopen in het Gentse Lakcn

m<·tershuis, waartegen ze protesteerden. Gazelle van Eecloo. 16 maart 1872. 

(38) In 1865 waren er te Eeklo vijfentwintig brouwerijen en tien stokerijen w.o. de 

voornaamste deze van 11. en F. van lloorebekc. De Eecloonaar. 9 sept. 1866. 

(39) W.o. de families Van Doome. Goethals. De Wachtc~. Van Damme. Daneels e.a. 

zie o,m. : Vooruit 27-28 aul(. 1928. Sommige fabrikantc>n als De Grcvc, Edw. 

Daneels e.a, werkten zich ener11iek op. Vcrtrokken als eenvoudige arbeiders brachten 

Z'! hd tot 11rott• bedrijfsleiders. Vooruit 30 jan. 191 I : !Je Stad Eecloo. 7 nov. 1909. 

140) De> Eecloonaar. 13 juli 1851 ; De Meetjeslander. 23 cn 30 mPi - I nug. 1875. Zie 

ook de Wc<!kbladen ; De Stnd Eecloo, De Eccloonnar en n(' Gazelle van Eecloo. 

EnkPie jawn on de Eer• te \\' N<·lcloorlol! leefden sommille patroons als Goethals

Goethals in bestP betrekkinl! md het sorinhslisch<' syndicaat cn zijn secrctnrls 

Gmtaaf n" llu(;t<>r~. betr<·kkini!Pn die !'rht .. r in 192R gc~pnnn<'n w<·rdcn. Vooruit. 

27-28 nug. 1~9. 

( 41 J Cmwlt<' van f:o~,cfoo. ') mnurt 1882. 

142 J Stntl.orc-hic·f (S.A.E.) B•·runchl. G,.m,.c•nl. I (j nu~. I R')7 ; De E.,cloonnnr. 9 en 

J(, nov. 18'3fi - 16 au~. 1!:1')7 - 7 Pn 14 f,.l,r. - 2 mei 1858 - 21 DUI/. 1859. 

I Jonk zij cf,. h,.rn io• ll"•lmw mnrcs~lc IJC'zor~tcle I steloor N<•c•lcmans ( 1822-72) df' 

'P""rw<'ll ovl'f Wn1•u•·hnot. Sl,.hlinllc. EvNJI<'Ill c•n Wnncl,•l~t<•m ntlnr Gent non :tijn 

•t.ad. N<·<·l•·mun•-A<·rnnut hrnrht lwt ,.,.rsl ,j,. un~vc•rlichllnl! In zijn fahri"k. wnnrhlj 

rtllff,·rhnn•l cl" 8tncl nnmlont. 

143) A. Von Ackt·r <><:. I tri. Op :.! jult IH"i'l lnuc·~i<·l•l donk zij ,[,. lwmoriinUI'ft vnn 

,J,.l,.jf,J,. Ne<·l•·rnan•·Ac·rnout. I),. J·:..doonnur. I o nprtl 1 R'i'l. 
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Naast deze nijveraars bevorderden ook bepaalde kooplui ah vee- en 

graanhandelaars, wier activiteit te weinig of zelfs niet is bekend. de eco

nomie van de stad. 

In de tweede helft van de XIXe eeuw waren 40 tot 50 Eeklose vee· 

handelaars ongemem bedrijvig zo binnen als buiten de stad. Van juli tot 

oktober kochten ze in Veurne-Ambacht <grasbeesten> op, van november 

tot juni <stalbeesten» te Eeklo en omgeving. Zij stelden hun vee elke 

dinsdag op de markt te Brugge, de donderdag wat ze nog voorhanden 

hadden te Eeklo. Gedurende vier maanden in het jaar. van juli tot en 

met oktober stonden de veehandelaars op hel hof van .-De Zwaan>, huiten 

de Brugse poort te Gent, en verkochten er hun dieren aan de Gentse 

slagers. Builen grastijd bevoorraadden zij de Brugse en de Gentse markt 

in stalbeesten. De handelaars kochten gemiddeld 250 hoornbeesten per week 

of 13.000 per jaar. Deze dieren, gerekend tegen 200 fr. per kop. eisten 

wekelijks een kapitaal van 50.000 fr of ongeveer 2.600.000 fr per jaar, ( t.a) 
een hoog bedrag voor die tijd. Te Eeklo werd ook een zwijnenmarkt ge

houden, waarvan de sporen teruglopen lot 1402, en wellicht nog 

( 45) vroeger. 

In 1855-56 werden 25.247 stuks, grote en kleine zwijnen, op dP 

Eeklose markt gebracht. In 1861 werden er 52.000 zwijnen verhandeld. 

Daarmee was een kapitaal van 1.300.000 fr gemoeid. ( 46
) Normaal 

kwamen er wekelijks 1000 tol 1200 zwijnen op cle markt. In juni 1862 

waren er 1525 stuks, in seplemher 1650. in 1870 ruim 1500. op 19 juni 

1870 zelfs 1796 stuks, ( 47
) wat voor de tijd verbazend moet genoemd 

( 44) De Eecloonaar. 19 juni 185ll. \ 'olgcns < D,. Eccloonaar> bracht n1t'n te Eeklo ruim 

5 miljoPn pPr jaar in urnloop inzake vet>handel. ih. Ook te .\alter werd sinds 

1857 Pen vet'markt gehoud!'n elk., e!'rsk woensdag van dt> maand. Ook te Ertvt'lde 

Pn lP Zomer~Pm WPr<IPn VPPmarkt<•n ingericht. Zii w..rktC'n ml't aanlokkPnde 

prPmii:n. ih. OmstrPeks hPL midden vnn dP eeuw wPrd op de E<·klosl) jaarmarkt de 

veemarkt in d,. J'v!olPnstraat. de zwijnmarkt in <lP Brugsestmat I!Phoud!'n. 1l.. 22 juni 

1859. In 18-19 hPzocht!'n EngPIS<' en \\'aais!' kooplui dt> rloren·nde pa~~rdenrnarkt 
tP WaarschooL ih. 15 april 18-19. In 1895 werden <'r ruim -!50 punrdl'n tentoun

gestPid Pn opgekocht door Engels!', Duits<' <'n Frans<' kooplui. l-IPt \'olk. 12 sl'pl. 

1895. 

( ·1'3) I let <SwijnbPskn' of l)('lasling op d., :t.wljnPn vNhand,.Jd op dP markt bt>ston<l 

rl'Nis in 1-102. A. Van AckPr. StndsrPkPningcn van E .. klo. p. 2. Noter<'n we INloop~ 
dat d .. uilgavc van rl<' E .. klos(' stndsrPk.•ning<'n bPtn,ff,.ndt' de X\'rJ,. <'t'UW nl!'t Is 

\'fin NP<'I!'mnns maar va u Au~ust \' nn /\ckPr. 

(46) S.A.E. Hcrnodsl. GcmcPntPraiHI. ó okt. 185(>. 

(,17) In fpbr. 1862 waren Pr 800 zwijnPn, in juni l)00 tot tOOO. \'an jult af toon ~tub 
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!'n meN. \'nn 1 oktobPr 1883 lot 1 nktoh<'r 1881 w..rd d<' E,-klo~<· markt bt'voor

rnod md -18.67·1 zwijnm. I),. <lop..r~> wPnlt•n vooral ,lnor Ent~t'l~" kooplui ~··
kocht. elP •melkvarkPns> tloor FrnmPn. I),. kwP<'k IH'Irof Ef'llo t'll oll1\1l'VIn~. 



worden. Niet te verwonderen dat <De Et>cloonaar> van 20 maart 1864 

noteerde dat de Eeklose zwijnenmarkt de grootste van Europa was ge

worden. ( 48
) 

Op deze markt opereerden niet alleen Eeklonaars. In 1864 werd er 

door een Londens huis een slachterij gevestigd, waarvan Henry Bowyer, 

bijgenaamd de Engelsman ,....._, en hij was er een ,_., de leiding had. De man 

kocht massaal zwijnen op de Eeklose markt. dieren die onmirtdellijk werden 

geslacht. gezuiverd en in kisten werden geëxporteerd naar Engeland. 

i' leestal werden 100 zwijnen per dag gekist. ( 49
) 

In 1850 bestond er ook reeds een levendige handel in konijnen. Twee

duizend. niet zelden drieduizend van die pelsdiertjes werden op de Eeklose 

markt verhandeld. ( 50
) In 1857 werden in de eerste helft van het jaar 

duizend. in de tweede ongeveer tweeduizend konijnen wekelijks naar 

Londen uitgevoerd. dit door tussenkomst van twee Eeklose handelaars 

Jan en Edward Claessens. een stel broeders dat van aanpakken verstand 

had. ( 51
) l\len schatte het aantal uitgevoerde konijnen op 78.000 per jaar. 

Oe konijnen werden te Eeklo gevild. gezuiverd en per 50 gekist, wat het 

werk was van c-keunstropers> dit zijn specialisten van het villen en het 

Gazettc van Eecloo. 1 febr. 1885 - 4 okt. 1891 - 19 juni i870 De Eecloo

naar 9 en 23 febr. . 8 juni - 20 juli - 17 en 24 aug. - 19 okt. - 9 en 30 nov. 

- 7 dec. - 22 juni rn 28 sept. 1862. Zie ook : De VaderlandN. !8 juni !882. 

De prijzen schommelden. Er was trouwens een verschil lussen viggens en lopers. 

In jan. 181)0 ging de prijs van 20 tot 55 fr.. in mei !861 van 18 tot 85, in mei 

1862 van 20 tot 85 Fr., in febr. 1863 van 18 tot 90 en in jan. 1864 van 14 fr. 

tot onbepaald. De Eecloonaar. 22 jan. 1860 - 12 mei 1861 - 25 mei 1862. -

15 febr. 1863 - 4 jan. 1864 ; Gazette van Eecloo. 9 jan. 1870. De zwijnen 

lwamen meestal uit West-VIaandcwn en Z<'elund. Op de markt verscbem•n Noord

frans<• handelaars. Dr Eecloonaar. 18fi I. 

( 48) Oe zwijnhandel blec·f niet brperkt tot Eeklo. [),. kw<'ek d<:>r zwiJnen was aan

zi<'nltjk in het :•1eeljesland zoals in West-Yiaandcrrn. S\acbterijl'n ontstoncl~>n te 

Eeklo maar c,ok te Aaltrr en !<' Maldeg<'m mPI <'Xporl nanr Enf,!rland De Eccloo

naar. 23 apnl 1865. In 189R w<'rdcn de <liPr!'n niet a!IC'en naar Londen maar ook 

naar l<.tjsr:l PO Parijg uitUPVON<I. Gazelle van E .. cloo. ! 3 febr. 1898. Triestige 

(•ig<'naardigh<·den in 1898 wNd voor hrt trnnsporter<•n van /Wijn,·n de verpltchtinl) 

OIJII"\''IId de dieren te rlorn l)('(!t>letdcn door drijver~. daar clc zwljnl'n on<INw•'IO? 

tr·g•·n •·lkaar opvor:htPn. Sommlue zwljnhandelnars lt,.lrn dun rnnnr voornf dl' 

lan<lrm van hun b".,.t,.n ... ufznll<•n I tb. 21 nuR. 1898. 

( 49) De Eecloonnar. 2 okt. I F!fi4 - 4 mei IBfi'J. I),. ~lochtt'flj vnn Bowycr was 1!<'

veatigd in ,J,. hNbrrll <I Ir· I I luis vnn Kooph.~ndr·J., gr•hourlrn door Fr. LnmpaNt. 

ib. 

(•;o) ib. 29 ,J,·c. 1850. - 2'1 npril IA'Jr;. 

(')I ) ib. I 'I npril 18'i7. J),. l,rO<·riN< (]ars~<·n• wnr<'n o"k ~t<•inif'f<'S~f'l'fd in ond<'rn<'

minl(<·n vnn mels•·lwr·rkt·n zon la rlr·zr• tutn cJ,. Srhtp<lnnkH<• V nnrt. wnnrvnn Pt•JI<-r 

CJ,.,.,..,n• rlr· leidinll inznkr ultvoNirtll hnd. ih. r; )uh 18'j7. 



rem1gen. ( 52
) Sommigen van deze <keunslropers> als Karel lmschoot 

kistien 50 konijnen in een uur. De gekiste dieren werden te Aalter op de 

I rein gezel om Yia Oostende in L.onden hun hestemming te bereiken. (~a) 

Op het einde van de XI Xe eeuw stelde een consortium ( 54
) van 

Eeklose veehandelaars belang in de handel van Amerikaans vee. De 

onderneming zond die veehandelaars over de oceaan om op de groot:-le 

Amerikaanse veemarkten en in de eerste plaats te Chicago vee aan te 

kopen. In deze laatste stad werden 134 stuks slachtossen gekocht. inge

scheept en te La Villette hij Parijs op de markt verhandeld. Daar 

de zaak meeviel werd naast Chicago ook de Canadese veemarkt van 

Î'1ontreal aangedaan en werden honderden slachtossen naar Belgiii ge

zonden en Ie Brussel en Ie Antwerpen aan dè man gebracht. ( 55
) 

Na de tweede zending naar Europa wachtten nog 900 slachtdieren 

op een beurt om op het oude vasteland verhandeld te worden. ( 56
) 

Te Eeklo hadden sommige lieden bepaald verstand van zaken. Ook 

de graanhandelaars waren bedrijvig. De opgave van de markt omstreeks 

1858 betrof de verkoop van 4000 tot 5000 hektoliters granen per week. 

wat overeenkwam met zowat 200.000 hektoliter per jaar. !'-1instens drie

vierden van deze hoeveelheid graan werd verhandeld. naar Gent gebracht 

en vandaar georiënteerd naar Antwerpen. Aalst. Oudenaarde. Deinze. 

Kortrijk en zelfs naar Frankrijk. Schier uitsluitend Eeklonaars deden de 

markter. in de Eeklose omgeving en in Zeeuws-Vlaanderen aan. De hoe

veelheid granen door deze verschillende markten aan de handel gelewrd 

(52) In 1881 ontstond te EPklo een fabriek. een ververij l'n aleher \'OOr lwt bewerken 

van konijnPnvPIIc•n besternel voor clt' uilvoN. AanvankeliJk wuren 70 arbPiders in 

dienst genomen. Gazelle van EPeloo. 29 jan. 1881. 

(53) De Eecloonaur. 19 april 1857. 

( 54) BnnkhuizPn le Eeklo wnr<'n : Go<' I hals-V nn DoornP, RocgiNs-\'an der Hofstadt. 

Pius Ryffrnnck. Gazelle van El'rloo. 19 juli 1896. Dat was in !896. Lan~ voor

cliPn wPrcl ePn ugt·nschnp van de NationniP Bank p.Psttcht le EPklo nl. in 1872. ib. 
17 april 1898. Ook E. Neelemans wns bun kiN. De EPcloonanr. !) maart 1862. 

(55) ll<'l \Cl'trnnsport gcschierlcle op cle sloomholPil <f''lhwsola> en «Olranlo> h!'idc 

van naltimore. Gnz<'ilP van Eecloo. 19 filll!. !8CJ4. 

(Sfi) GnzPltc van Eccloo. IS juli - 12 Pn 19 aull. - 23 sept. tiN-I. In 1887 d1-~d cJ,, 
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Argenlljnse RPpuhli<'k in \'laanclcren runrl,li<'ren annkop<'ll. 1\nrt'l Lamh,,rt. t't'n 

'man var\ KncssPiurP, was l<' Santn Catnhnn IPraar in <'<'n \'<'<'ilrl$<'nlj<chool. 1-ltl 

wc·rd lwlasl in VlnandPren ve<' non lt' kopPil <'11 \'lnmln~<'n nMr :\~t'nllnii• O\'<'r 

l<' l>r<'n~<'n om <'r de VlnnmsP VPPkw<•<'k l<' nnclPrwijun. ih. 25 dt•c. 188:". 



beliep te dien tijde tot ruim 600.000 hektoliter 's jaars. waarvan goed de 

ht>lft door Eeklose kooplui werden gekocht en. verhandeld. ( 57
) 

De Eeklose handelaars PO industriëlen maakten gebruik van de vele 

reizen die hun stadsgenoot, ingenieur W. \Villems naar Amerika onder

nam om hun fabrieksartikelen Pn andere Belgische producten bekend te 

maken. en te verhandelen. Een ander stadsgenoot ]\ larc Bataille trok even

eens met handelsoogmerken naar Amerika. ( 58
) 

* * * 
Naast een klasse van opulente en welvarende nijvPraars ( 59

) en 

kooplui leefde te Eeklo een beklagenswaardig proletariaat in onvoorstel

bare omstandigheden. Er heerste een grote verscheidenheid onder de 

Eeklose arbeiders, voornamelijk bepaald eensdeels door het half nijverheids

en half ruraal karakter van de stad, anderdeels doordat er gewerkt werd 

in fabrieken en werkateliers en ook aan huis. 

In de stad leefden nog de hele XIXe eeuw door landarbeiders, deels 

kleine pachters, deels knechten. Üp deze pachters drukten grondlasten. 

ongunstige pachtvoorwaarden, het stijgen van de pachtwaarde tot soms 

1/3 en het risico van mislukte oogsten. ( 60
) De lundknechten werden 

doorgaans voor een bepaalde duur aangeworven en werden soms schande

lijk misbruikt door de landhouwers en de pachters. ( 61
) 

Het grootste deel van de Eeklose arbeiders werkte echter in de fa

brieken. ~let waren wol· katoen- linnenwevers. spinners, ververs. huide-

(57) Oe Eccloonaar. 4 april 1858. Ook boter Gp de E ... klose markt opgekocht werd in 

, ,;lulll'n~ naar Engcland geéxporlcerd. ih. 15 fl'hr. 1856. Zie over de achttiend

ecuwse Eeklose graanhandelaars en hun contact mct Gent : Gazette van Eecloo. 

1891. 

(58) Gazette van Eecloo. 27 jan. 1889 - 2 juni 1889 - !0 mei 1891 - 8 okt. 1893. 

Oe reizen van Willems hadden o.m. voor gevoiJ.! dat .\merikaansc kopers naar 

België afreisden. ib. 2 juni 1889. 

(59) De Eeklose fahrtkanl!·n zonden hun zonen huitcn clc stad stud<·r•·n. Ze zondl'n ze 

met \'oorliPfde naar ,1., Nijvc•rhr·irlsschool te G .. nt. om er zich ie \'ervolmakl'n in 

de technic·k van hun zoak en cle nijvPrlwicl in het al~cmPcn. In 1890 liep•m 

Arthur Codhal~. Aim/> Vnn clc Puil<·. Ernesl l>ane<'ls <'n Elias Dhuyvetlcr met 

•ucu!S ochooi Ie Gc•nt. Cnz<·ll<' vau E.,cloo. 17 uuu. JflQO. Ook Alfon~ fiorr{• C'.n. 

I),. ~""'i"~lnncl•·r. 16 mei 187'). 

( (,{J) I),. Ef!rloonnllf. 11 nov. 184'J : (~ozc·tiP vnn Er•rloo. ·I rn<'l 1873. Sommi~C' lnnd· 

arbc·icler• w"'·f,f,.n ltjnwant! in ,1" winiN. I )n Ec·cloonnar. 28 mnnrt - 4 npril 1858. 

( (j t ) In fJI'Ii()(lc•s vnn wNkloo~lwicl h01lc·n wNlloz" ful.rt"bnrlu•iclcrs c.n. zich hiJ de 

hn•·r<'n flllll om orb<·tcl ,,. pr•·•lc·n·n. z" wcrkt··n N·n !wie clnR op eiR<'n kost. voor 

12 •iulvt·n In ,1,. zomr·r. J() In ,1,. winlnr. Sornrntuc·n zwln11eld,.n en dor~ltm tcl(en 

(j of 7 alulvcH clnD(II. 
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vetlers, vlasbewerkers en dies meer. Al deze werklieden leefden geconditio

neerd door de ups and downs in de productie, verkoop en afzet van de 

fabrikanten, wier welvaart zelf afhankelijk was van de tijdsconjunctuur, 

beïndoed door nationale als internationale factoren, als h.v. de Noord

Zuidamerikaanse oorlog, de sluiting der zeehavens, (62
) de verhoging \'an 

Hollandse invoerrechten enz. ( 63
) 

Het magere of ellendige lot van deze arbeiders werd mede bepaald 

door de levensduurte die aan diverse schommelingen, alweer bepaald 

door binnenlandse en buitenlandse oorzaken, onderhevig was. Het arbei

dersloon werd doorgaans laag gehouden en het ging van 75 cent. tot 

hoogslens 1,50 fr daags voor de wevers in 1855-56. ( 64
) Handigheid en 

naarstigheid speelden bij het werk een rol. ( 65
) In 1863 was het loon in de 

vlasspinnerijen betrekkelijk lager dan in deze \'an andere nijverheids

centra. ( 66
) In periodes van hoogconjunctuur, als de fabrikanten arbeids

krachten te kort hoekten, stegen soms de lonen. ( 67
) 

In 1856 werd 1 f r tot 1.50 fr gegeven op het weefloon per stuk. ( 88
) 

Enkele jaren later was 1,50 fr tot 1.75 fr het dagloon van de lijnwaad

wevers. ( 69
) In tijden van laagconjunctuur daalde niet alleen het loon, 

maar werd de arbeiders eenvoudig het werk opgezegd. ( 10
) Over het 

algemeen beschouwd was het dagloon al te gering naar verhouding tot Je 

winstmarge der fabrikanten en de levensduurte. (1 1
) De arbeiders leefden 

meestal «op de dag) en van opsparen was geen sprake. Ze leefden in de 

grootste onzekerheid met betrekking tot de dag van morgen. Op het ramp

zalig crisisjaar 1846-47, toen arbeiders van honger en ontbering dood,·ielen 

in volle straal (7 2
). volgden jaren van enige verbeterir.g, steeds afgewisseld 

door ellendige keerpunt en. (1 3
) Dr· Pnige troost die de wevers van Eeklo 

in al die narigheid des le,•ens overhieldPn was hun eendracht. als we 

mogen geloven wat daarover werd geschreven bij gelegenheid van een feest 

georganiseerd ter ere van de bekroonde Eeklose fabrikant .I.B. Neelemans · 

(62) Oe Eecloonaar. 24 3ept. 1864 - 21 dec. - 'i febr. 1862. 

( 63) tb. 13 april 1856. Zie ook 26 f ehr. 1860. 

( 64) Oe Et>cloonaar. 13 opril 1856 - 26 febr. 1860. 

(65) ib. 

(66) ib. 24 april 1864. 

(67) ib. 25 april 1855. - 27 april 1856 - 18 okt. 1863 - 24 opril 1864. 

(68) ib. 27 april 1856. 

(69) ib. 24 maart 1861. 

(70) ib. 10 jan. 1858 - 4 momt - 15 jan. 1860 - 30 okt 185Cl. lid '"""neon pt'r 

stuk nnm nf. tb. 4 rnaort 1860 : Gaz<'tl<' van E<'doo. 19 m<'i <'ll 2 juni 18:-2. 

(71) De Eecluonaar. 13 april 1856. 

(72) ib. 16 sept. 1860. 

(73) Zte : Oe Eecloonanr. passim. 
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Van al de bedrijven 

Die men kan beschrijven 

Bestaat er slechts een zonder nijd 

Zonder jalousie 

ls de weverij 

Want d 'een wever helpt den anderen 

Temijl elk ambacht 

Eens anders veracht 

Le\·en de wevers in eendracht. (1'} 

Gedreven door de nood zwoegden ook heel wat vrouwen uit Eeklo 

en omgeving de godlange dag. Van oudsher verdienden er heel wat een 

schamele bete brood met spinnen. 

Te Eeklo was de Brugsestraal !'chier een enorm huis van spinsters. ( 7''). 

:'-let het verval Yan de handspinnerij werden een groot aantal vrouwen 

eerst overgeschakeld op het speldewerk of kantwerk, ( 76
) in de eerste plaats 

op het vervaardigen van Valencijnse kant. (1 7
) daarna op het breiwerk. {'8

} 

Er was een tijd dat er tol 4 à 5000 kantwerksters waren te Eeklo en om

ge\·ing. (1 9
) Volgens <De Eecloonaan waren er omstreeks 1860 duizend 

\Touwen werkzaam als breisters te Eeklo en evenveel andere op het platte

land. Allen werkten voor rekenin~ van Eeklose huizen als deze van de 

gebroeders Baudts-Oobbelaere. Natteboom-De Nijs. Raudts- Van Neste. 

B. Livyn. Ferd. Simoensen de weduwe L. Temmerman. ( 80
) Het werkloon 

werd gerekend per kgr. breisel en varieerde naar gelang de geschiktheid 

en de handigheid van de breisters. ( 81
) Huisvlijt werd nog bedn·ven door 

heel wat naaisters en ook door borduursters. ( 82
} Het werkloon van al 

deze vrouwen. naaisters. breisters. speldewerksters en kantsteeksters werd 

(74) De Eecloonaar. 11 nov. 1849. 

(75) Zi<> S.A.E. Ltjst"n v.d. Burg. staneL In aug. 1861 l)('gon m<'n cli<' stranl te <kal-

seiclc•n). n" Eeclonaar. 18 aug. 1861 

(76) (),. Eccloonaar I mei 18(,4. 

(77) th. 18 nov. 1860. 

178) I f"l l.rciwerk r·n h,.t bntst<•ken, c"n nnciC'rc' vorm vnn knntwC'rk. waarvoor N'n 

achooi hc·~toncl te- E,..llo. 11>. 2'j nov. 18(>0. KantslPc•kslt•rs war<·n tc•n gctalle van 60 

w•·rkzaam hij f't,.ns-1 ),. l.c·lt..r 1<- Ec•klo. th. 

(79) th. 4 uprtl 1851'1. 

(80) ih. 18 nov. IHt;O. 

(81) th. 
(82) Borcluurstc·r• WNktrn ook op atl'hPrs. Ook l<' n,.n .. m. l<' ÁLtlt('f {'I) lP Ursc.J. 1-11'1 

naalwr•rk htPid In het Ml'l'tjc•8lancl. doch voorn! !<• E,.kJo hc·!'l wnt vrouwen nnn 

lwt wNk. '/.<· wnonclc·n zo wol ovc·rnl In ,j,. slucl. Ec•n uront nnntal woonde In het 

llondr·bhtrontj<>, clc Mol<·mtruot <'ll ,J,. Bru11sesstront. S.A.E. Lljst .. n Bur11. stnncl. 
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bepaald door vraag en aanbod. Toen de mode van het kantwerk afnam 

verminderde het loon met de helft. ( 83
) In sommige gezinnen hielp de 

huisvlijt van moedet of dochter het lot van de fabrieksarbeider wat leef

baarder maken. 

In 1881 opende de mandenmakerij van Druhigny en Tirot. die te 

Kaprijke 300 meisjes en jongens aan het werk hield. een mandenmakerij te 

Eeklo. Het waren meeslal meisjes, onder wie sommigen nauwelijks 14 jaar 

waren, die werden te werk gesteld. 

De zaak dacht eraan de werkkrachten op le drijven tot het getal van 

200 à 300. Hel loon bedroeg 3, 5, 8 en 9 fr per week. ( ~ 4 ) 

De huisvesting van de Eeklose werklieden was ellendig te nocmen De 

meeste arbeiders hokten in gore stegen, in armhuizen. in krotten, in <koeren> 

of besloten ruimten. in een drukkende verpestende atmosfeer waarin ge

makkelijk allerlei zware ziekten kwamen meewonen. ( 85
) De arbeiders

woningen waren meestal lage huisjes ( 86
) met één deur en één venster. 

waarvan de Eeklose volksdichterglazenmaker Jan F. Laureyns, alias 

Frodure, in een paar versjes getuigde, toen men hem vroeg zijn <contribu

tiehil jet» in te vullen : 

Mijn naam is Jan Froduer 

Aan een haard ontsteek ik mijn vuer 

Door een venster trek ik licht 

Met een deurtje sluit ik mijn kamerken dicht. ( 87
) 

Het baarde geen opzien. zo noteerde «De Eedonaar>, dat de arbeiders 

hun krotten ontvluchtten en genever dronken. ( 88
) \V ie te Eeklo een dak 

boven het hoofd had was nog gelukkig, want er leefden ook mensen in 

grachten Een kuilen. Zo een gezin dat maandenlang op de weg naar Balger

hoeke, ingedolven in een droge gracht. onbeschut tegen weer en wind 

moest leven. ( sP) Dit schandaal en nog andere werden aangeklaagd door 

(83) De Eccloonaar. 18 nov. 1860. Er waren ook vele dtC'nslmetden te Eeklo Mn he-t 

werk gesteld, zo in rle fabrtckr•n nis bij pnrtlculiercn. S.A.E. L1jsten Burg. stand. 

( 84) Gazelle van Eeklo. 29 Jan. 1881. liet riet. de grondstof. kwnm uit China. tb. 

(85) De Eccloonaar. 29 md 1853 - 29 juli - 2 SC'pt. 1866. - 16 $cpt. 1860. -

22 dec. 1861 ; Gazelle van Eecloo. 10 en 24 april - 5 JUni 1870 ; De f\J,•ctjes

lander. 3 juni 1877. 

(86) of hutsjes m!'l cm lngP zolderruimlc. soms met een vcnsl<>r. J'vJpn no!'mde Z!' ook 

<huizcnkooljcS>. MPn kon ml'l de hnnrl de dnkpnnnPn nnnrnken t•n dit nog om

streeks 1865-70 In de Stnlicstranl. !let LibPrnlP Noorden. 29 JUli 1933. 

( 87) De Eecloonnar. 2 sept. 1866 - 2ó opril i 863. 
(88) ib. 27 sept. 1863. 

(89) De Eccloonaar. 19 okt. 1856. 
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4' Dt! Eecloonaar>. ( 90
) Nergens. zo notePrde het weekblad nog werden dP 

gezondheidsvoorschriften minder nageleefd dan te EPklo. ( 91
) ln heel 

wat schamele woningen werd binnenshuis een zwijn gekweekt. konijnen. een 

geit. een schaap of pluimvee. ln 1861 greep de politie hiertegen in. Dit 

noodgedwongen wangebmik bestond nog in 1873. ( 92
) Sommige arbeiders 

weekten aan huis in kuipen linnengarens in een oplossing van water en 

calciumchlorure. Het mengsel werd weggegoten in de •:lochting» van de 

werklieden. in een ninkput> die de nabijgelegen waterpulten besmt'tte. ( ~ 3 ) 

Kuipen bleekwater werden in \·olie straat uitgegoten. ( 94
) In 1870 waren 

de 0larkt en de hoofdstraten Oosteindeken en l\1olenstraat nog van geen 

riolt'ringstelsel Yoorzien. Bij slagregen waren de kom een erbarmelijk slijk

veld. de hoofstrater:. echte modderpoelen. waarin door de bewoners dan 

nog gepollueerd huiswater werd uitgegoten, en waarin steengruis en mest. 

zand en as werden uitgespreid. ( 95
) 

Eerst in 1863 hoort men van een <stadsstraatkuiser» die op vrijdag en 

zaterdag de straten in werd gezonden. ( 96
) 

ln 1874 beklaagden de Eeklonaars. gevestigd op de Nieuwe Kaai. 

zich over de stinkende geur die door het roten in de vaart de omgeving 

Yerpestte en de levensmiddelen aan huis deed bederven. Naar de 

eGazette van Eecloo> noteerde waren er schippers die weigerden nog aan 

de kaai aan te leggen omdat het vlees dat ze aan boord hadden na een 

dag was bedorven. ( 97
) 

Niet ontstellend is het te vernemen dat in de stad tyfus heerste in 

1848, 1879 en 1881, cholera in 1849 en 1854-55, pokziekte in 1850, 

(90) ib. 

(91) ib. 2 nov. 1856. 

(92) S.A.E. Politiereglement 1861 : Gazelle van Eecloo. 9 nov. 1873 ; DC' Eedoonanr. 

7 juli 1861. 

(93) De Eedoonaar. I febr. 1857. Er waren te Eeklo fabri<•kcn rtie werkten met chlorure

houdcndc stoffen. als bv. J I leysse-Ciacys en Jan Robert. tL. 13 nprtl 1862. De 

meeslr, Ef!klosc fabrieken controleerden het uevaar cJnt hun afloopwater kon op

levcrc>n. Ook later bekosliJ!rlc·n zijzelf watcrond.•rzo<'k.·n. 

( '}1) J),. M<'eljeslaml..r. 28 maart t 875. Zie nou voor rle stnwtellrmde te Eeklo. 14 jon. 

en 18 febr. 1877 - ló mei en 11 juli 187~. 
(<J'j) IJe Eecloonanr. 'J s"pl. 186() - 7 juli 18ól ; Gazdte vnn Eecloo. 24 april 1870; 

S.A.E. B.-ranrltl. Gemcrnl<', 21 npril 1870; f>c Mcetjcslunrl••r. 16 met - 4 en 

11 jult 1875. 

(96) f),. Erdoononr. fi f,.(,r. 11'!6). Om rio uilJ!rnPI vnn lwluikt•n l~>llcn te jlnnn W<'rden 

,[.,z., orn ll"zonclh<>trl8r"'J,.rwn vNh()(len hinn<'n cl., ~tn<lskom. Maar de oude ble1•en 

l.c,tann m"l ol hun nrmrw en c•ll,.nrlc. tk 7 Juli 1861. 

('J7) ()rm·llc vrm Er,cloo. Ij tr·pt. 187•1. Zie ook voor het Üo•tvcld : De Meetjeslander. 

11 jult 1875. 
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1859 en 1870 ( 98
) en nog in andere jaren. ( 99

) In 1870 waren 720 per

sonen geteisterd door de pokziekte die trouwens 76 doden eiste. (! 00
) Het 

ergste was dat men geen blijf wist met de behoeftige poklijders. die toen 

niet werden aanvaard in het Hospitaal van «de heer Stroo>. ( 101
) 

Leefden honderden werklieden in een afschuwelijk klimaat van pau

perisme en miserabilisme, schreeuwend was de onderontwikkeling van een 

groot deel der Eeklose arbeiders. 

Een onderzoek in 1841 ingesteld leidde tot de constatalie dat 750 

tot 800 kinderen van 6 lot 11 jaar geen onderwijs genoten. (1° 2
) De 

Schoolwet van 1842 had geen de minste invloed op Eeklo. Deze wet 

legde de verplichting op van een behoorlijk schoollokaal in elke gemPente. 

Met alle mogelijke uitvluchten poogde het Stadsbestuur zich aan deze wet 

te ontrekken. De stad beperkte er zich toe op 27 januari 1844 twee be

staande scholen als gemeenteschool aan te nemen. ( 103
) Dat was toen 

schoolpolitiek te Eeklo. 

Volgens officiële gegevens van 1864 was het district Eeklo het achter

lijkste gebied van het land inzake geestelijke ontwikkeling. In de 18 ge

meenten die dit district vormden telde men de meeste ongeleerd en. ( 1'H) 
In 1862-63 waren er op 491 lotelingen 241 die onderwijs hadden genoten 

en 250 analfabeten of 51 %. het grootste procent in heel Oost-Vlaande

l'en. (1°5
) Voor 1870 waren er te Eeklo 85 lotelingen ingeschreven van 

(98) Gazette van Eecloo. 13 dec 1868 - 24 april en Y october 1870- 16 nov. 1879 

- 18 sept. 1881 - De Eecloonaar. 22 dec. 1861 - 23 maart 18'56 ; Bestuurlijk 

Verslag der stad Eeklo. 1856. 

( 99) Ook persloop en rode koorts die vooral onder de kinderen slachtoffer:' maalte. 

Gazettc van Eecloo. 9 juli 18ï I ; De Eecloonaar. CJ mei 1858. 

(100) ih. JO en 24 april - 9 oct. 1870. 

(JOl) S.A.E. Bcraadsl. Gcmeent. 21 april 1870 ; Gazette van Eccloo. 24 april 1870. 

Men bestreed de plaag door geldinzamelingt•n lc houdt'l' ten huize van dt' in

woners. ib. 

( 102) Gazelle van Eccloo. 29 juli 1894. 

( 103) ib. De twee bestaande en overgenomen scholen waren deze van F.P. \'t'rbit'sl 

<'n FPTdinand Berl. Op 5 sept. 1844 w<'rd door de Gcmcf.'nleraad F.P. Verbiest. 

zoon. tot gpmcentcond<>rwijz<'r <'n F. BNt tot onderwijzer d<'r ht'hoeftlgt• kinderen 

in de aangPnomcn gemf.'f.'nteschool henoemcl. ih. 

(I 04) D(' Eecloonaar. 19 juni 186-l. In 1866 wuren Pr op 954·1 Et'klosc inwonrrs 

3895 analfabeten. Rt•censemcnt générnl. 31 df.'c. 1866. Bruxdlt•s. 1870. p. 2 t 9. 

(I 05) Na Ef.'klo kwamen Oudenaarde met 48. Stnt-Ntklnas met 4ï, Gf.'nt en Dt•ndt'r 

monde md 42 en Aalst met 41 %. ]),. Eecloonnar. 11 jan. 1863 ; Gazeltf.' van 

Eccloo. 29 juli ISCJ..J. Op het \Vc·rkltcdcncongres van 27 ~•·pl. 1863 wt•Jd lwt 

vcrpitcht onderwijs sclwrp ond"r o~t·n ~f.'nomt•n. De Eedoonanr. 4 okt. 1863. 
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wie er -16 % ongeleerd waren en waardoor de stad inzake lager onderwijs 

op de laagste trap van alle Oostvlaamse steden kwam te staan. (1° 8
) 

Zo verwonderlijk was dit sterk uitgesproken analfabetisme (1° 7
) te 

Eeklo niet als men weet dat vóór de vereiste Stadsschool ( 108
) in juni 

1862 werd geopend ( 109
) de oude, bestaande uit een afstotend donker, 

eng en dompig lokétal. gevestigd in een vleugel van het sombere Eeklose 

arresthuis, volgepropt zat met jongens, ( uo) en dat vele kinderen de straat 

op werden gestuurd om als paria's te zwerven. ( 111
) Het is tevens waar

schijnlijk dat vóór 1860 ook kinderen jonger dan 12 jaar in de fabrieken 

terechtkwamen. ( 112
) en van onderwijs werden verstoken. ( 11

:•). 

Ewn groot als de wnvildering waarin heel wat kinderen opgroeiden 

was de kindersterfte. als gevolg van de ellendige levensvoorwaarden van 

heel wat gezinnen. Steekproeven gedaan in de lijsten van de burgerlijke 

stand te Eeklo betreffende het jaar 1860, laten toe te noteren dat op vijf 

(106) Gazelte van Eecloo. 9 okt. 1870; De Eecloonaar. 11 jan. 1863. 

(I 07) Van alle Belgische provincies was Oost-Vlaanderen. op gebied van bezoldiging 

van bepaalde onderwijskrachten. het verst achtergebleven. De verleende jaar

wedde was zo klein dat vele hulponderwijzers van hun opdracht afzagen. Tegen

over een wedde van 1500 fr. in de andere provincies. was het hoogste loon in 

Oost-\'I aanderen I 000 tot 1200 fr. In meer dan een school werd door een hulp

onderwijzer les gegeven aan 60 tot 100 en zelfs 120 schoolkinderen. Gazette van 

Eecloo. 6 sept. 1874 ; De Meetjeslander. 14 april 1878. Zi(. over het onderwijs 

ook : Cultureel Jaarbo"k. Prov. Oost-Vl. 1947 p. 90 <' v. 

( 108) Bit Koninklijk Besluit ,·an I S<'pt. 1866 werden in het land de adultenscholen 

veralg .. meend en vNphcht 11emaakt. Eeklo had echter reeds in I 864 zijn adultcn

;chool of kosteloze avondschool voor volwassencm, \\at een goed punt betekende 

voor h .. t Stadsbestuur. Maar hit raadsbesluit van 22 dec. 1868 en ofschoon d .. 

adultenschool door d .. staat werd gcsubsidi,.erd wNd ,j." school opf.(eschort. maar 

weN geopend op I febr. 1870. Er waren toen 286 11. Maar tie b<'hocflige arbeiders 

die dit onderwijs broodnodig hadden, waren bttna twee jaar verstoken geblew•n 

van studie. liet Stadsh,.stuur rl .. eJ niet hf'lz<'lfrle voor and .. re scholen. zoals voor 

•I .'instruclion humanitaire) wadrvoor intcrnC'n 350 f.·. en externen 30 lot 50 fr. 

moesten betal,.n <'n di<' d,. stad royaal J,J"l'f palron<'ren. GazC'ltc van E<'cloo. 

9 okt. 1870. 

(IC19) n •. Eecloonanr. 22 juli 18ó2. 

( 110) Sr:hoolktnrlr·ren w1ssr·lclen .. lkanrlr·r nf, een clr·el 's morgr•ns, een andN 's namtrl-

rlllll§. De rest moe~t ir•luss<'n ,J,. slr1111l op. Cazclt<' vnn EC'cloo. 24 uprll 1870. 

(lil) r ),. );;,·cloonanr. 'J •epl. 18(,(1. 

(112) ib. 25 maart 18tll. En WIHmrhiJnlilk ook nn.Ji.,n. 

( 11 J) Voor br·hm·lllll" (, . .,rJinlwn vnn lwiderlr·l kunn" wns Iw! la11N onrlcrwlts ko~tcloos. 

ib. YJ juni 20 okt. I WJI. en rlit ~inrl" 18·12. In 18fi() mochtr·n JOnll•ms en meisjes 

j•mu•·r dnn lH juur nog alccl.h 12 u. per rlnu w!'fkcn. Nachtwerk was uitgesloten. 

tl,. 25 monrt 18GO. 
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overlijdens in de week er twee waren van kinderen jonger dan twee jaar. 

Dezelfde constatalie ( 114
) gold ook voor sommige andere jaren. ( 115

). 

Leefde een groot deel van de Eeklose bevolking in ongezonde huisjes 

en besloten ruimten, waren zeer vele arbeiders ongeleerd en was het loon 

van de werklieden grievend le noemen, dan werd het proletariaat op de 

koop toe nog schandalig getergd en uilgezogen door hardvochtige werk

gevers en sommige neringdoenden. Tol voor 1860 verplichtten vele fabri

kanten, weversbazen, kooplui en zelfs winkeliers hun arbeiders hun werk

loon te ontvangen in natura, o.m. in brood, boter e.a. voedingswaren, zodat 

de arbeider op het einde van de week thuiskwam zonder een centiem op 

zak. Waarmee klederen gekocht. brandstof en huishuur betaald 7 

De arbeider was daardoor verplicht te verkopen wat hem als loon 

in de handen werd gestopt. En het bleek dat de ontvangen waar elders 

goedkoper was, of van minderwaardige kwaliteit en het juiste gewicht niet 

had. ( us) De bedrogen arbeider stond volslagen machteloos tegenover 

deze geraffineerde vorm van uitbuiting, waarhij winkelier en patroon soms 

de handen in elkaar sloegen. De vrekkigheid der Eeklose werkgevers ( w) 
werd publiek aangeklaagd. lol hel geknoei van officiële zijde werd wr

oordeeld in 1860. e 1 ~) maar het misbruik werd nog tot in 1886 aange

klaagd. ( 119
) l\1et het brood. het hoofdbestanddeel van de voeding van 

de arbeider, werd eveneens gesjacherd. ( 120
) Niet alleen had het brood 

( 114) 1860 was een jaar gevrijwaard van epidemie. Er waren desonclnnb weken als in 

mei 1860 dat op drie ovNiijdens drie kinder<'n warPn bPnPdPn ePn jaar. Zie ook 

de Eecloonaar 13 mei - 8 april - 15 april - 22 juli - 29 juli - 12 aug. 1860. t-n 

passim. 

( 115) Het verslag dN geneeshNen aan het Stadsbesluur voorgelegd In 1862 deelde 

mede dat maandenlang de kropziPkiP en de longontsteking huikngpwoon hPvig 

hadden gewoed en vooral onder dP kinciPr<'n \'<'Ie slachtoffNs ha,lden gemaakt. 

ib. 14 sept. 1862. 

( 116) De Eecloonaar. 21 en 28 okt. 1849 - 26 mPi 1850 - 9 m<'i 1852. SommigP 

arbeid<'rs wcrdPn betaald met cc•n hrkfkPn dat ze tO!·Iict hij t'Pn bPpaald winkc

her warC'n te kopen. ib. 9 mPi 1852. 

( 117) Ook winh·liers pasten dit sysl<wm toe. EC'n winkPiiN vPrkocht cPn ~tuk goed. 

[)p lopN kwam md de vcrkoper overePn te hdalc•n met P<'ll andPr stuk goed. 

ib. 25 maart 1860. In tcgenstl'lling ml'l ci!'Zl' wPrk!!evcrs wnrPn er nndPren die 

eens mild konden zijn. BiJ hl't huw<'li)k vnn I. Nl'elcmnns. zoon van Neelt'mnns

Dhavé, met L. ANnout, docht<'r vnn notaris At•rnout. krPgPn 700 urhl'iders 1 <lng 

loon zondN wNken en drnnkgf'legl'nht'icl In elP h<'rhl'rgPn. D<' werkst<'rs wNd choco

lade opgl'diencl In <I<' fnbriek. ib. 1 nwi I R52. 

( 118) ib. 25 maart 1860. Zil' ov<'r ,Ie <loonmol<'nnnrs> I<' Sint-Ntklaas '-'11 IH't hctnhngs

syslecm In natura. ih. 11 juni 1854. 

( 119) Ga zette vnn E('cloo. 29 nug. 1886. 

( 120) Nog In 1872 moest de politic ingrljp<'n tcg<'n hnkk<'rs dit• slt·cht brood vC'rkochten 

en zonder het vcreiste gewicht. GnzPtle vnn Eccloo. 23 manrl · 6 fu\i 187'.:!. 
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het vereiste gewicht niet ( 121
) maar de bakkers haalden er echte woeker

";nsten op. ( 122
) die de levensduurte mede in stand hielden. 

Eeklo was in de XIXe eeuw een grauwe stad van honger en ellende 

en bedelen te noemen. Jaar in jaar uit meldden honderden gezinnen, als 

le,·end in staat van behoefte, zich bij het armbestuur aan. Hun aantal 

was schrikbarend. In 18-16 waren er op 1952 gezinnen 600 die op de 

armlijsten stonden ingeschre\·en, ( 123
) of nagenoeg een derde van de 

bevolking. 

In 1853 waren er -170 gt>zinnen met 2350 personen of 26 % van cte 

hele bevolking nog steeds behoeftig. ( 124
) In 1855 kwamen er nog honderd 

personen bij. ( 125
) Nog in 1858 waren er 390 gezinnen tellende samen 

1965 personen te onderhouden door het armbestuur. ( 126
) In 1860 namen 

de behoeftigen weer toe : -103 gezinnen met 2015 personen. ( 127
) En de 

armen bleven jaren nadien aanschuiven voor de armendis. Om de armoede 

te bestrijden ~ in 18-18 moest een armenopstand worden onderdrukt ~ 
beschikte de stad owr eigen fondsen en staal- en provinciesteun die echter 

wr van toereikend waren. Op bepaalde tijden het de stad aardewerken 

uilvoeren door werklozen en behoeftigen. ( 128
) Het Eeklose Bureau \'an 

\ \' eldadigheid werd gespijsd door hulpsommen uit het Stadsfonds. dat 

soms lot de 2/3 werd uitgeput. en door de opbrengst van armbussen. geld

omhalingen, giften en legalen. liet Hureau liet vlees uitdelen. brood. 

(121) ib. 18 nov. 18-19. 1/3 lot Y2 pond gewicht ontbrak in elk brood. ib. 

( 122) Op h<·t r•indc van l81ir1 stond cle tarwe 25 à 26 fr. rle Eeklose zak ~cnotecrd. 
Uit rlr>z<' tarwe bakte mc·n 52 vierponders die elk lellen 60 cenliemcn werrlcn 

\Prkocht wat 31.20 fr. opbracht. ib. 2 dcc. 18ó0. Te Eeklo w..rd ,.r ook over 

11cklaagd dat rle mPik wmJ vervalst. ib. 27 april 1862 • 7 dcc. 1862. Lange tijd 

aten de arbr·idc·r< IZ<'Pn vlees. IW<'n inlanrls zwljnrnvlces weg<·ns de te dure prijs. 

Door Je lnvoN van Amerikaans d<'cs. voornamehtk sp<'k. dat zo ~<'naamJ. cv<'n 

smak,.l;jk was <·n (iOf•dkopN. wNrl h<'l sommille Eeklose arbeiders mogPiitk vlees 

te eten. ik I fi fcbr. 18f•2. 

( 123) A. Van /\ch•r. oe. 100. I )at janr overtrof het l!etnl ovcrlijrtens tn"t 7·1 dnt van 

rif' fl<'hoorlr·n. il1. In hc•t ;.nnU<'I/PY<•n ~ljfN rlN b<'hrwflig<'n wnr<'n n·lluurlijk de 

Lr·rl•·kt<> lwhoc·ftill<'n nid w·rnu·lrl. zoclnt j,,.[ gt•lnl 600 cle facto hourr Ing. 

1124) S./\.E . .J,.Miitk• vr·rolnu v.rl. Jl<'tn<'Pnl. 18'i). Z1" nok D .. E ... rloonanr. 12 nov. 

18'i4. 

( 12'i) lh . .loarlitk• vr·r~lau. IR'if, ; I),. l·:"rloonaar. li okt. 18'iri. In 1."\'i') mo!'Sl<'n 480 

rwr"''"'" ll,.ft<'r·l wrml<·n or,.f,·rltntHl•·n. 1221 voor ,j,. lu·lft ''" 7•19 voor i<•ls mln<lrr 

clan ,f,. h.,lft ik 
( 12f>) 11, . .lnnrlijk8 v"rslttll IM'i1J ; I),. f':,.,·loonn<'r. H okt. 18'i'J. 

I 127) lb . .J,1nrliJk• vc•r•lnu 1Hf,J. I),. I·:,., lnoruwr. I) nkl. 1Rril. 

( 12~) IJ,. 1::.-,rloonoar. 21 ,J,.,.. 18(,2 - 1 'i f,.!Jr. 18(,) - I f,.j"_ 18ü3 ; liet l.il.J('rnlc 

N,,.,,rJ"n 'i ""llsl 19)·1. 
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klederen, schoenen en verleende korting op de huishuur. ( m) Het arm

bestuur zorgde ook voor «slaping>, onderhoud van behoeftigen, bejaarden 
en wezen. ( 130

). 

Dat de bejaarden en zieken <in het klooster> in geestelijke nood en 

verdriet leefden, daarvan getuigt alweer de Eeklonaar Jan Produre in dit 
gedicht : 

Mijnheer Van Acker stuur mij toch 

Het Antwerps Handelsblad. 

De Grondwet of de Eeklonaar. 

lk weet niets uit dorp of stad 

En nieuws ,........, daarop is iedereen 

Die graag wat weet. verhit, 

Vooral als men in 't Hospitaal 

Als ik gesloten zit. 

Geloof mij 't is geen geestigheid 

Alzo in 't klooster zijn 

Wil daarom in mijn droeve slaat 

l'v1ij eens de trooster zijn 

Zo weet ik toch iets van de tijd 

En nu en weet ik niet. 

Een mens die zo zijn leven slijt 

I-lij slijt het in verdriet. ( 131
) 

Via de lokale pers in casu c:De Eecloonaan werd schier elke week 

op de gegoede klasse en op al wie helpen kon of wilde een beroep ge

daan om mede te werken aan de liefdadigheid onder alle vormen. ( 132
) 

Deze krant, toen nog liberaliserend van strekking, klaagde, waar het 

gelegen kwam, ook de misbruiken aan en het onrecht dat de toenmalige 

arbeidende klasse werd aangedaan. en kwam door de vlammende pen ,-an 

haar redacteur op voor een beter lot \'an de arbeider Pn poogde op die 

wijze een soort van maatschappelijke bewustwording hij de arbeider tot 

stanel te brengen. ( m) Van het opkomende Socialisme wilcle de krant 

(129) In 1861 voor een bedrag van Q50 fr.: !),. Ecdoonnnr. 19 jan. 1861. 

( 130) S.A.E. Staat van hegroting t 861. Zt<' ook De EccloonNtr. 20 jan. 186 t. Sommi~<' 
jnren werd de nrnwn gt>durendc \'E'I<' wek<'n sp<'cinal soep hl·dt•<'lJ. ib. 25 rlt•c. 

1853. Zie ook ib. 12 jan. 1861. 

(131) De Eecloonncr. 26 npril1863. DC' bedoeld<' mijnheN Van t\ckN wns August Van 

Ackcr. ~t•dactcur van ,De Et•cloonnnr>. 

( 132) <De EC'cloonncn nam in het bijzonder lH't lot \'fin ,Je lwrlC'kk hPhoC'ftil!t'n t<'r 

harte. ib. 25 dec. 1853. l'vlnar hC't blad V!'roordct•ltlc lwt lwdclcn 's nachts hij d<' 

bocrC'n. ib. 

(133) Voor de krnnl was Wl'rk bdl•r dan wcldndiglll'i<l. ib. 9 febr. 1862. 
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niets horen. Het Socialisme was <dieverij in het groot:. en de socialisten 

moesten beschouwd worden als een maatschappelijke ramp. ( 134-) 

Behah-e het stadsbeleid en de publieke opinie bekommerden nog 

t-nkele andere instellingen. organisaties en personen zich om het lot van 

de werklieden. de werklozen Pn de hongerlijders. 

Noteren wij vooraf het bestaan van het Leer- en Verbeteringswerk

huis. opgericht op kosten van de slaat en waarin ongeschoolde krachten 

tot geschikte en vaardige arbeiders werden opgeleid. wat meebracht dat 

hun stoffelijke toestand. hoe betrekkelijk ook. kon worden verbeterd. ln 

dit werkhuis werden ook werklozen aan het werk gezet en een spaarkas 

ingericht voor de arbeiders van de werkschooL ( 135
) Ofschoon er reeds 

\Verkrechtersraden in 1809 bestonden in onze gewesten, werd eerst op 

aandringen van de Eeklose fabrikanten bij Koninklijk Besluit van 31 mei 

1839 een \Verkrechtersraad te Eeklo opgericht. ( 136
) Deze raad had te 

beraadslagen over geschillen tussen werkgevers en werknemers, of over 

werknemers onder elkaar. ( 137
) De raad was samengesteld uil werknemers 

en werkgevers. Om kiesgerechtigd te zijn moest men meer dan 25 jaar oud 

zijn. en ook kunnen lezen en schrijven. ( 138
) Als men weet hoe het met 

de geleerdheid der arbeiders te Eeklo gesteld was begrijpt men gemakke

lijk wie de gefopten waren in de raad. Daar kwam hij dat vele fabrieks

arbeiders jonger waren dan 25 jaar en automatisch als kiezers waren uit

geschakeld. ( 139
) Toch had de Werkrechtersraad een goede kant. In juli 

1863 slichtte de R.aad in zijn school <De \Verkmansvriemlen». een maal-

(I 34) IJ,. E.,rloonaar. 2--1 fehr. 1850 ~ 2 mei 1875. 

( 135) De Eecloonaar. 3 febr. 1850 ~ --1 nov. 1860. 

( 13fi) ib. 11 nov. lf:)(,(J ~ tl lchr. 1855 ~ ó nov. 1859 ; A. Van Acker. oe. 110. Inge

steld op --1 juli. 

1137) Et·n cN<l<' onrJ,.JwNp van <hscussi<· was ,{,. zaak van ,J,. verplichte wNkhO<·kjcs. 

waarvan misbruik w<·rcl g<·maakl. I )r Et·cloonaar. 4 u u~. 180 I - 25 rnaort 1860. 

Zit• ook : 3CJ nov. 181J2 

( 138) Daar kwam hij 1~·11! ZIJn, won"n binnen lwt n·chtsgrhiPd v.d. Raad, stmls 4 jnnr 

t·<·n bedrijf uitoc•fcm•n <•n in lwl lwzit zijn vnn <'Pn wNkh01•kjP. th. 2 illll!. - 20 <Ppt. 

I HIJ) : Gaz•·!t<· van E"' Ion. 14 Juli IH72. liP! rPchtsllPbiPd vnn de Rnnd slrPktc 

zith uit ovN 2() II<'ITH·<·nlt•Jl · I·>klo, Z"lznl<', As~cncclP, Bo<·khoull'. Kluy~Pn, 

:vlai<I"J;/''rn. Stnl· ~lar11rlt·l<·, Sint l.nun·ln~. On,[ wink<·l. \V nlt·n·li<·t. l'-ltcf,I,.lbm~. 

Wult·rlnnd. 'A'unr.•dwol. Slt•ltfinl!<', (.,.rnlwb•. i\ci,.I!''ITl. 1-:rln•f,J,.. Bus~<'V<'I,!, .. 

Sinl Jun In En·rnn <·n Knpr<jb· 

( 13'1) Er W<·rtl wt·inlu lwlllnl/ u<·•l•·f,j In ti,. ndlvil<·ll vnn ti<' Roocl In I RR7 biJ ,j,. \'rr· 

k~t-zlnll \'itro <·<·Jl ,j.".l VIHI ,f,. Wt·rkn•chiNsrnntl kwnrnPn vnn potroon•w<'l/" I 0 

Lobnknroll'n op 11'!3 klr·•u<·rt·< hliu<l•·n op. von nrh<·i<IN.-zl)<l•· -1'1 wPrkl; .. ,l .. n .-,p 'lóó. 

CiJz<•tl" Vllll Er•tlor" 11 ot·pl. IHH7. Zi,. nvl'r ,f,. WNkr .. "hiNmulcn : 1). ()ukhuw-

1 ),. w .. N,Jt. ''··I VN•Iouh(J(·k vnn ,,,. c;PlllS<' S<·cliP V,,!. Vlnnrnsc soc. purlij ln ,j" 

jur<·ll 1H77-7H 111 •I lorult•l., K.C.ï.. I'J'i7 · CXXII p. 32 <'.V. 



schappij van onderlinge bijstand. samengesteld door werkende leden en 

ereleden. De maalschappij slonel open voor alle ambachtslieden. voor alle 

neringen. De aangesJotenen hetaniden 12 eentiemes per week. en hadden, 

in geval van ziekte, recht op de verpleging van een geneesheer en op 

medicijnen. Gedurende hun ziekte konden ze ook rekenen op enige gelde

lijke steun. ( 140
) 

Twee andere stichtingen. filuntropisch ingesteld, moeten hier nog 

vermeld worden. Het waren ,d)e Conferentie van Sint-Vincenlius-à-Paulo> 

en «!Je Verenigde Armmeester~ van de stad>. ( 1'
11

) De <Conferentie> 

was een chrislelijke liefdadigheidsinstelling. waarvoor ridder Stroo zich 

bijzonder interesseerde en wijd zijn beurs openhield. Hij was de man die 

bovendien het geslicht van liefdadigheid ( 142
) van nieuwe gebouwen en 

zalen voorzag, en kolen e.a. voordelen aan de noodlijdenden deed uit

delen. De «Conferentie» mel haar diverse sociale vertakkingen ten dienste 

van de werklieden, de kleine man, was partijdig en leerde dat <De ar

beiders hun patroons eerbied en onderdanigheid waren verschuldigd omdat 

alle macht van God kwam». e43
) 

Niettemin heeft deze organisatie in velerlei opzicht zeer grote diensten 

bewezen aan de Eeklose armen en misdeelden. De <Verenigde Arm

meesters» ( 144
) bekommerden zich eveneens om de vele noodlijdenden 

( I ..JO) V oorwaarden tot toeln•dinl! waren : gezond zijn. sinds ze~ maand<'n wonen in 

de ;tad. 15 jaar zijn ('ll niet meer dan 50 jaar. De ziehn genoten de cer.;te twee 

maanden 60 cenliem<'n pN dag. de volgende 2 maand<'n ..JO centiem('n. 

Na viN maanden beslist<' h<'l bestuur of nog verder slPun wPrd verleend. Rek('ning 

werd gehouden md het langdurig karaktPr, de chronisch(' aarcl van de zi('ktP. 

ib. 12 juli - 19 juli 1863- 7 f('hr. 1864. 

In 1863 telde de Rand. met zijn c<'rst(' voorziltPr. tic fabrikant Karel Bt>rt, 88 E'f<'

l<'d('n, waarschijnlijk wNk~evPrs of rPnlPnkrs. ib. 2 !lUl!. 18(•3 - 30 aug. 18(>3. 

Raadsleden wnn•n toen : A. RocgiN>. /\. CommNgo, fi. De Racdt. J. I l!'y'SS<'. 

Pieler Verbis!. Dcsiré Steyacrt. Pider Dhavé. ih. 30 !lug. 1863. 

( 141) Ontslaan in 1852 l'll 1859. 

( 142) I )it gesticht dat!'erdP van ll:l38. liPt ondPrhi<'lcl op stad,koslt'n arnl(' zh'k<'n. 1!<'

brckkigc werkliPdcn. bejamd<'n. vrouwPn. rnnnnt'n <'ll W<'7.Cll. De EPcloonaar. 

30 okt. 1864 - 13 okt. 1861 ; S.A.E. Bcrnadsl. G<'m<'<'nh.'r. 1860-61. \'oor 

onderhoud der zi<'k<'n wNd (>0 ('('nl. p<'r dn~ b!'tanld. 30 C"cnt. voor R<'brekki!!t'n. 

30 cent. voor W!'Psmeis)<'s v11n 2 lol 6 jnnr en 15 n•nt \'fin 6 lot 15 jaar. I~'· 
(143) ih. 22 april 1860 - 13 jon. 1861 ; Gazdle van Eedoo. 4 jan. 1891. 

( I "1·1 )' GPsticht in 1859. [),. EPcloonnar. 27 manrt 1859. EPrsll' voorziltN \'Uil t!t'Zl' 

groPpNing vnn nog fungN<'nd(' ('11 nfgl'lrt'tlcn nrmmPcsh-rs was Ft'nl. n,, Ncvt', 

commissaris I lip. V on Domme 
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in de stad en speciaal om de behoeftige kinderen in de Stadsschool. ( m) 
Heel wat ontspanningsgroepen en culturele veremgmgen als de 

Eeklose Kamer van Retorica en de muziekmaatschappij Sint-Cecil ia ( 116
) 

e.a. organiseerden feesten ten voordele van de paupers en de noodlijden

den. <Sint-Cecilia>. die op bijzondere wijze de liefdadigheid huldigde. 

richtte zelfs een groot concert in om bijstand te kunnen wrlenen aan 

Eeklose. en zelfs aan Gentse geteisterde werklieden. ( 147
) 

Vermelden we nog de vrijgevigheid van sommige Eeklose notabelen 

als Stroo en \' an \Vassenhove, fungerende of gewezen burgemeesters. en 

notaris \' an der \\'een en, <de vader der Eeklose armen> genoemd. ( 1 ts) 
i' !en kan hier de waag opwerpen : wat deden de Eeklose arbeiders 

zelf \'Oor de verbetering van hun lot 7 

Oe reacties op de crises, de lage levensstandaard waren velerlei. 

Sommigen ( 149
) trokken ~ en dit gebeurde meermaals ,.......- met vrouw 

en kinderen de stad en het land uit naar Frankrijk. naar Parijs. Rijsel. 

Halewijn. Roubaix en Oouai, ( 150
) waar soms hogere lonen waren te 

\·erdienen en een beter leven werd voorgespiegeld. ( 151
) Anderen trokken 

de oceaan over naar Noord- en Zuid-Amerika. ( 152
) Belgischf~. Franse en 

( 143) ib. 26 maarl 1865. <De Verenigde Armmeesters> deden omhalingen met arm

bussen, bezorgden ~lednen voor de eerste communicanten en behoeftige leer

lingen. Ze hield,·r. hun eerste vergaderingen in <De Goud~n Leeuw> ib. 27 maart 

1859. 

I 146) ib. 30 sept. 1815 en passim. De handhoogmaatschappij <De Efndracht> opende 

inschrijvingen ond<'r haar leden voor brooduitdeling onder de Eeklose armen. 

J.,.den-bakkers van dr· vereniging hakten kosteloos het brood. ib. C!O jan. 1861. 

( 147) ib. 27 juli 18n2. Gent wa; wegens de katoencrisis toen bijzonder hard getroffen. 

( 148) ib. 20 jan. 1850 - 29 maart 1863 - 5 april 1863 : Gazelle van Eccloo. 7 aug. 

1892. Sch<'nkinJ?•·n \'an hrandhout, kolen. brood. 

( 149) :-te .. stal wevers maar ook andNe werklieden nis st<'enbakk .. rs. pikkNs. nardewNkNs. 

,,ogstplukkr,.. I)· t:c-cloonaar. r, juli 18n2 - 10 juli 1 AS<; : Gazetl<' van Eccloo. 

1 IJ nov. 11'!90 - 1 IJ okt. 1 R9R. 

1150) De Eccloonaar. 4 april 1R";Fl- 10 juli 18'iCJ- 19 au[!. 181JIJ- 1'1 jan. 1860 

- 2fi f<'br. 18ti0 - 17 rnnnrl 18(>1 6 juli 1R62. 

1151) J),. Fr·rloonaar. 15 jan. )l;r,o. 
(I 12) I),. Eecloonnllf. IR f,·br. 18'Fi. I)<' uil wijkinlol nnnr Amertkn clat<'••rclc f<'Pcls vnn 

l 1-HH, 7o nh·l VHWI/N. r·n ontwtkk,.lcle zich mPtll'ftlj•l m<·er en rnrPr. In cPn hrtcf 

1111n zijn oucl•·u vrrhn11lt hnnrl~ (;oo~~··n•. ''"" uilii<'W<·ken Ec·klonaor, clt<• in 

( 'nllfornli' vNhl•·•·f. clnt l1lj in ,j,. mljnc•n op ''"" ,ln11 700 fr. hud vertliPncl, op <'<'n 

"'"'''fl' ·l··c:ht· '; fr. I,,., u•·woon clnuloon ~d.ornrn .. lcl .. ··chl..r Iu""" 2'3 1'11 30 fr. 

Al• l11j r,VN 2'i of j)JIIICJ fr zou hrsrhikk .. n lOU hij 11110r J-:,·klo ufr<·lzt•n. nl•·l om 

N opni•·uw vNI,ItJf Ir· lwu•l•·n. maar om zijn zu•l<·r~ <"11 hro<·r• llt<·r I<' ll<'lnf'JI nanr 

ArnNikn. I lij vNhllilh VN•IN wnt hij In zijn nieuw vncl•·rlnncl znnl h<·b·fd ... ovN 

1".1 uowl .Int htj N vonrl •·n l•o•·v•-.. 1 lwt wnnul wn>. ho••vr .. l hPt lo,llo• I<' lev<'h 

in •·•·n k. .. thui.• "n rit•·· JJH't'L tl,. Zh· ook .. l,l..r. In ,l,•z" hijclrnll• ov<'r ,1,. ull

wijlinll J'ltllf i\rn .. rtb. wrwro,·•·r ''~'~' rnonnllrnfh- lnu rno•·l••n worrf.,n 1:"-•rhrc•v•·n. 
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zelfs Braziliaanse agenten van allerlei fabrieken en ondernemingen kwamen 

soms te Eeklo zelf arbeiders verlokken en ronselen. ( 1r. 3 ) Andere arbeiders 

gingen. in geval van crisis. tegen ongehoorde hongerlonen zich verhuren bij 

speculerende landbouwers, of werden door de stad als aardewerkers tijde

lijk aan het werk gehouden. ( 154
) Nog anderen werden marskramers en 

rondleurclers. ( 
15 r.) of dikten de benden zwervers aan. De meeste werk

lozen volledig of gedeeltelijk. trokken echter triestig en beschaamd naar 

het armhestuur om niet te creperen. 

Van de bestaande vakgroeperingen en van de nieuwe die voor 1880 

ontstonden ging geen militante actie uil. Sommige genootschappen als dat 

der kleermakers cialeerele van 1840. ( 156
) In 1855 werd een nieuwe maat

schappij, «Sint-Eiooi», die smeclen, wagen- en zadelmakers. huurhouders 

en landbouwers verenigde gesticht. ( m) In 1860 verenigden zich de 

veeslachters in een genootschap. onder de kenspreuk <De boer zal 't wel 

betalen». (1 58
) Hetzelfde jaar ontstond een nieuwe maatschappij van 

onderlinge hijsland onder de lederkooplui en de schoenmakers. (1 59
) en 

een weversmaatschappij met kenspreuk «Schild en Vriend>. l-Iet stichten 

van een kas voor onciPrlinge hijsland ( 160
) lag aan de basis van het ont-

( 153) De Eecloonaar. 28 maart 1858 - 18 okt. 1863. 

( 154) D<' Eccloonaar. 21 dec. 1862 - I <>n 15 febr. 1863. 

( 155) GazPil<' van E<'cloo. 25 dPc. 1887 Eind<' oktobPr 1887 wt>rdl'n 500 arb,.id!'rs 

in "(' vellenfabriek l1orré-DP rvtuynck. hetrokken in hPL failliPt van de Lokers!' 

< \' olksbanb. afgpdankt. Borré en Cie was de enige firm;'t di<• zich speciaal bPzig

hield m"'t hPt vcrven Pn lijmen dN katoenen kettingen, onmisbaar voor de industrie 

<IN moltons te EPklo. I )oor tussenkomst van de Eeklose fnbrikant<'n. alhankPiijk 

van Borré. hij d<' Koophand<'lsrPchthank te GPnt, mocht de fabri<'k in nov«'mbt>r 

lij<lelijk \"oortwNkf'n. lnmiddP!s haddm fP<'ds hPI'i wnt af~!'dankl<! wNklil'dPn hun 

toevlucht genonwn tot marktkramPrij Pn rondvmtf'fij. ib. 30 okt. - 6 nov. en 20 

nov. - 25 dec. 1887. 

( 15ó) ib. 22 jan. 1864. 

I 157) ih. ·1 fpbr. 1855 - 18 nov. IBóO. n(' maalschappij wa< ('!'rsl ~('Vf'Sti~d in ( llt•l 

wap<·n van Z('f'lnnc!.. ld11'f in <I)" i\ppc•l•. Voorzilkr w,•rrl R. \'an \\'nssenho''~'· 
s!'CrPlaris B. Gillis. ])<' V<'H'niging tcld<' aanvnnkelijk 70 !Pd!'n <'11 wrgad<'rd<' dri«'

maand<·lttks. J1p oud!' hroprJNschap <Sin1-Eiooi> dnlPPrd<' ft'<'<~> uit Je ::\.\'" N'UW. 

( )58) JiJ. 22 jan. 18(>0 - 23 jl\n. 185<J. liPt WilS l't'n WPlstPI!t'nd ~t'nt'olschnp. n,. JPdt•n 

<lroegPn htj pnssPn<l<' gPIPg<'nhNlc•n <'Pn slnch1<'rspnk naar Oud-\'lanmsf' tmnl. wal 

elP nfgunsl opw<'kl<' vnn nnrl<'r,• ~ro!'pNingC'n vnn nPring<'n c•n ambnchlt•n. 

(159) \Vn~ g<'vl'sligcl in ,J1<' Groen<' Boomgnnrc!. t'n hnrlnls \'OOJziltN I)" Pnt'pt•-\'an 

l.n!'r(', nis f.('Cft'll\ris I ]pndrik \'Nmnsl. ih. 18 nov. 1Ró0. n(' \'('l't'lli~in~ had uls 

kensprPuk •Vreugd <'11 Voortgang>. ih. 17 nov. 1861. 

(I óO) Op 27 okt. 18tJ3 hnd t<' BrussPI C'<'ll rongrc•s plnnls \'1\n wNknHlllS\'C'rPillgin~!'n uit 

hd lnnrl. N<'gPn11g mantschnppif<'n wnr<'n Prop vc•rl«'J:!Pnwoortli~rl. !l,•t Is 111<l~ehtk 
rlnt üok E"klo door t'<'n of nn<IN<' V<'f<'lli~1ng op lw1 rongr<'< wns l!t'r<'p!t'S<'Illt't'l\1. 

\'prnwlrl<'n "'" in rli<• lijrl n.m. ,J1e \\'Nkmnnsvr!Pnclt>n• onlslnnn in 1R63. <1\· 
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staan Yall deze maatschappij. nt:' Vt:'remgmg had haar lokaal in de Kerk

straat nl. in <l)e Hoge \'orst) en kreeg als deken Serafien De Bruycker 

Pn als schrijwr Karel Tuytschaevers. ( 161
) In oktober 1874 werd een 

maatschappij voor wolwevers gesticht. waarover we te weinig zijn ingelicht 

om erover te kunnen uitwijdt•n. ( 162
) De meeste van dèze organisaties of 

hroederschappen huldigden een patroon. hit:>lden soms een ~ paarkas en 

vierden samen \\' eversmisdag. ( 163
) Sommige leden waren welstellend. 

andere arm. Burgers waren samen met werklieden gegroepeerd. En sommige 

maalschappijen als die der smeden bestonden uit een samenraapsel van 

diverse werklieden. \ 'an klassebewustzijn was zeker niet veel te merken. 

Eigenaardig genoeg voerden sommige broederschappen als deze van de 

timmerlui. de metsers en de huisschilders beter de loonstrijd dan de wevers. 

In december 1857 beslisten de meestertimmerlieden hun loon te verhogen 

ten aanzien van de precaire tijd en de hogere lonen elders. Hun besluit 

werd nagevolgd door de metsersbazen en de huisschilders. Deze vaklieden 

,·erdienden 's zomers 2 fr., in de winter 1.54 fr per dag. Ze werkten 

11 u. in de zomer en 7 u. in de winter. 's Zomers wonnen ze 18 c~ntiemen 

per uur. in de winter 22 centiemen. Toen werd besloten van januari 1858 

af hun werkloon zo in de zomer als in de winter te berekenen op 22 een· 

tiemen per uur. ( 165
). 

Vrije \Verkmansvrienden>. ontstaan in 1888 en <De Verenigde \Verklieden> in 

1889. 

Op dit congres was er sprake van een ontwerp van baron cle la Rouw•lière. die een 

pensioen voor oude en l!ehrPkkige werklieden wilde hekomen door tussenkomst van 

de staat. Oe meerderheid van het congres was echter tegen elkP gouvernement"le 

tussenkomst. tPgen dat soort van vernederend~ aalmo<'< in de ge<·st 'an de baron. 

liet congrPs had h<'l ook ov<'f een pensioen op 60 jaar, tP v<'fwezPnlijken door de 

{•phrengst van verhoogde successiererht .. n. over J,. afschaffinl! van cle W<'l op cle 

samenspanniniiPn Pn over het verplicht onderwijs. Op dat congres werd besloten 

te Bru<sel ,.,.n mici•IPnromité in het lew•n Ie roPpen dat dP verbd..ring van het 

lot van de arbeidc·r IPr hart" zou nPmPn. De Eecloonaar. 12 c•n 19 juli 1863 ~ 

2:- sept. . 4 okt. 18'!): Caz,.lle van El'cloo. 20 april 1RQO - I') jan. IR88 

Pn 17 maart I A89. 

{ J(,J) 0" verr·nl11inu hacl als raacl,lc•clt·n no11 : PIPI<'r De Stoop . .lacob \'on de Genuchtc, 

Edwarcl VN·tnwlr· en Sc·raflc•n I )p l..ill'fl'. I)" Ecrloonuor. 11 nov. 1800. 

( tf,2J (;flzl'il•· vnn [:"cloo. I nov. IA74. Voorzill<·r wNd toc•n .\loïs BNt. ond<'rvoor

voorzitll'f 1-:clm. Vnn ,f,.n I )ric•sM·he. onlvonuc·r Auu. Van ril' GPnncht" s!'crC'lnrts 

Auu. I),, l.>~rou•· •·n rommissaris KarPI Corlvrl<·nclt. 11, 
( 16'3) IJ,. Er·rloonaar. I nov. 18'i7. 

( 1(,')) tb. 11 NI 27 cl<·r. lf!');"- 2f! fc•hr f'll 7 rnnnrt IR'iH. 11 .. 1 is W.lnrschltnlllk ,Jat ,J,. 

knnJwn of lwlpr·r• vnn rl<·z<· mN•,INs <'n J,oz<·n I'Vc•nrc·di~ v•·rhetrrlnll vnn loon 

\·r.rkn·urn. In rnd 1 kl'l-1 wtJcf,.n ,J,. < llmnwrmHmkn,.c·htc·n • of h"lpNs "l"lnJl. Zij 

w•·n•l"n 22 tol '311 • r·nli<·rrwn J>f'f uur. M<·l clnt clm•l wNrl c•Pn Vf'fllR<IPrlnll lw\,.gcl. 

~lfl;,r cl,. ' ( ;llz•·ll<• v11n E<·c·loc» nol<·c-r<l< rlnt nll••• J,j,.,.f < 1•11 will•·ro "" htj klnppr·ru. 

( ;,tZt·lt<· VEJII E<•rloo 2'i rrwl 1 HI-H 



De,meeslen van deze vaklui konden eigenmachtig beslissen, de fabrieks

ndwiders konden dat niet. Voor alles waren ze en bleven ze afhankelijk 

van de fabriekspatroons, die loonsverhoging toestonden als rle uitLioei van 

hun nijvNheid op het spt>l stonrl en de lonen drukten als hun genomen 

risico te groot werd. 

Van inspraak van de wevers. spinners, ververs en vlasbewerkers in de 

loonkwestie was geen sprake. Ook niet van stakingen. En toch werc·l er al 

geslaakt te Eeklo in 1856 en ook in 1857 en 1860. Het waren als het 

Ware spontane stakingen die door geen bepaalde \'akvereniging werdPn 

gedicteerd. De stakers waren ook geen fabrieksarbeiders, maar losse werk

lieden als delvE'fs, putwerkers. aan het werk gezet aan de SchipdonksP 

Vaart te Balgerhoeke. T weehondPrdvijftig man staken in 1856 lavei of 

keerden de kruiwagen om en stelden eisen aan de werkhazen het af

leveren van « putbrievem, opslag van loon. afschaffin~ der <peine-dagen>. 

Daar hun niet onmiddellijk voldoening werd geschonken trokken de lavei

stekers met een rode lap als vlag de hoorden van de vaart af tot ZomPr

gem toe. Overal zetten zij de nog delvende arbeidPrs aan het werk neer 

Le leggen, wal zonder moeite aanvaard werd. \'redPrechter Ecrevisse van 

Eeklo, vergezPirl door gendarmes, parlemenleerde met de stakers. kreeg een 

compromis Lol slanel tussen staker:: en aannemers en inf:!enieur dPr \\'Prken. 

De pulwerkers hadden hun zaak gewonnen : elP op::lag kwam er, dt> 

pulhrievPn en riP afschaffing der «peine-daf:!en». 

llun succes is hun hijgebleven want ze hcrhaaldPn. als ze misnoegd 

waren, hun slaking langs de lange vaart. (1 66
) 

J)p hijval van dt> slakenriP vaartdelvers van 1856. noch de georgani

seerde vakvert'nigingen der Gt>ntse wevers en spinners en hun stakingen 

van 1857 en 1861 ( 167
) lwroerdt>n in niets de Eeklose fabrieksarlwidt•r'. 

Ze hieven laks. Toen in mei 1850 cle Eeklose krant dîe Eecloonaao. ge

schokt door hel geknoei met hel weekloon ctPr werklierten cleze laaisten 

had opgeroepen hun de namPn nwdc tP delt>n Yan df' onharrnhnrtil!e Pn 

(I (,(j) J)p EPcloonnnr. 'I nwl 1856 - ::J,I nwl 1 R'i7 - 7 juni 185- -· I juli 1860. n .. 
<IPIVNS wnrPn zPkPr ni!'l aJIC'Pil EC'klonnnrs. OndN <IPZ<' lnnls1<'n was Lod<'wijk 

~arlon. die door vN<Irinkin~ om hC'i lcvC'n kwnm. opzichl,•r <IN \\'t'rkf'n. ih. 22 jan. 

18ó0. PC'inP-dn~?<'n wnr<•n cl .. mf'ltngC'n gedaan om <'Ik \'<'lricht wNk l<' k<'nn<'n <'11 

C'lk \'Ndi<'nd loon lP lwr<'kPnm. ih. In 1861 was hC'i burg<'nl<'<'SIN \'11n \\'ass<'nho\'<' 

di<' IN plnnlsc kwnm nnn h<'l \\'nmhuts. I lij slanade C'fin d<' arbf'!ctPrs Wt't'f Mn 

lwi wPrk I<' krtjaC'n C'n lwloofd<' z<' zijn sl<•un hij ,],. b<'lwlslinl!<'ll. ih. I juni 18-hll, 

Zi<' ook : GnzPII<' vnn G<'nl. 2"i rllf•l - 7 C'n 10 juni 18'l7. 

( 1fi7) D(' E<·cloonnar. 20 <'n 27 s<•pt. <'n I okt. 1R"i7 - 5 mPi I tlld 11. l'in•nn<'. lftsl. 

<lP B ... lg. \'11. 28'i. Ztc voor ,!,. C,•nls!' slnktn11 nol! ]),. Et•cloonnar. 2 dt'l'. 
18<1Q. 
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vrt>kkige werkgevers om deze publiek Ie schandvlekken (1 6~) was hiervan 

ech Ier niets terechtgekomen. De patroons werden te zeer gevreesd. Onge

wer tien Jaar later en. spijl de arbeidersbeweging er toch was op vooruit

geraan. bleven de Eeklose fabrieksarbeider-; bij hun '0/ eversmisrta~L hun 

spaarkas en bij het nolens volt>ns berusten in hun lot, of bij aalmoezen 

van het armbestuur. 

En het leven in de stad ging zijn gang. 

In 1871 kwamen uitstedige arbeiders naar Eeklo op zoek naar een 

gelegenheid. een geschikt lokaal om de Eeklose arbeiders op \ Veversmis

dag over hun revolterend lot toe Ie spreken. liet waren Gentenaars die in 

hun eigen stad een georganiseerde arbeidersbeweging op d~ been hadden 

gebracht. ( 169
) ~laar te Eeklo bleef men achterdochtig door het deur

raampje kijken naar de roodQevlekle missionarissen Pn nergens werden dP 

verdachte apostels binnen gelaten of een kans gegeven. 

Omstreeks 1890 en volgende jaren werd de stad eens te meer gekweld 

door loonsvermindering en werkloosheid. \' ele families beten in zwarte 

honger en zware armoede. ( 170
) Zo nijpend was de misère dat er gebedeld 

werd via de kranten. ( 171
) In 1895 waren er op de 241 huisgezinnen die 

door het armbestuur werden gesteund. 43 gezinnen die daarbij nog uil 

schooien moesten. ( 172
) Oe ellPnde woekerde nog steeds in de krottenwijken. 

De medischP commissie conslaleercle in 1893 dat er 173 n.rheiders

huizen war«>n die gevaar opleverden voor cholera eJ!. ziekten. Indien ze 

niet gezond en geschikt werden gemaakt zouden ze gesloten worden zonder 

vergoeding voor de eigenaars. ( 173
) 

J iet jaar nadien loofde het heschermcomilé der arbeiderswoningen ( 174
) 

pwmies 11il voor orde en reinheid in de jvfolenstraat mel haar 

( 168) I)(' Eccloonaar. 26 mei 1850. 

( tr,Q) Gazr-ttc van Eecloo. G okt. 1872 - 17 sept. - 12 nov. 1871. 

1170) Gazdt<· van Er,.·loo. I jan. 18'J3 - 10 f"hr. 1895 - 15 mei - 4 'cpt. - 16 - 23 

en 30 aug. 1898 : Oe Stad Eccloo. 11 jan. 18'JI. 

( 171) !Je Stad E"rloo. I 1 jan. 1891. 

( 172) Gazel!" van E•,rloo. 'J juni IA9'j . S.A.E. BNaad~l. G<'mN·nl. r. juni 1895. 

(I 73) Gazdte vr.n E,.rloo. I CJ f.,f,r. - 3 dr•<'. I A'J3. 

( 171) Nnnr aanlddinll van ei,. wd van 'l 111111. I A8'1 wNd op 7 juni 1890 op het Stad· 

f1ui• een f,.."·fwrm~omill• h,.t r<'ffr·ndr cl<· wNkrnnnw.·onin~<·n voor lil· I distrid Eeklo 

tr•11•·•t<·ld. Bilron Arnold "t Kindt d·· Roocf,.f,..kr· w .. rcl voorzilt<'r. )),. Cock. 1111 
wm ,I,. Provinciale R.111d. ~•·crPiaris. Vc·rdcr wNdr·n lt<l : Kon·! \'1111 Doorn". 

olj\'Nilllf t" l·:,.kl ... i\imi· ~1. Ew·rnrd, Vff'<l<'f('Chtt-r. c;,wth,.ls-Bnuclt,, Ollfl-provincianl 

rmuf,IJd <·n I ><·<irl· I),. \'o•. rn,.,.~l··rllo•l I•· Erklo. ll..t comité sh•lrle zich o.m. tot 

do<·l lwt h<~uw<·n <·n vr·rfum·n van II<'Zoncl" wPTkmnn•woninllen <'11 hun verkoop 

nan w,.rkli<-d<·u. fu·lzlj l•·11<"n II•·H·<·d 11"1.1. flf'tzlj <lonr mi<ldr·l von nnnuïl<•il<'n, l<' 

"··uuu•lîll<·n. lwt f,..,twl<·r<·n \'Hn nll•·• wnl ,(,. II"Zf>n•llwhl ill ,),. wNkmnnswonin~<'n 
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~:koeren». ( 17
'') de Brugsest raat, de HaringstraaL de Snuifmolenstraat Pn 

<Ie Paardenkerkhofstraat om toch wat krotten leefbaarder te krijgen. ( 176
) 

De cijfers betreffende de kindPrsterfte waren alarmerend in 1893. (1 77
) 

In 1896 waren 5C) jongentjes en 52 meisjes jonger dan een jaar overlpden 

en 31 knapen en 36 meisjes jonger dan tien jaar. En daarbij kwamen nog 

twintig doodgeboren kinderen. In het geheel honderdachtennegentig kinde

ren jonger dan tien jaar tegen honderdvijvendertig andere overlijdens. ( 118
) 

Op de fabrieken werd door de opzichter der weverijen in î 894 geconsta

teerd dat de wet op de arbeid van kinderen en vrouwen fel werd over

treden. ( 179
) 

Velen gingen te Eeklo beslist benepen en benauwd de eem\'Wf:'Tlde 

tegemoet. Sommigen trokken de stad uit. Karavanen Eeklonaars en l\1eetjes

landers onder wie er velen werkzaam waren geweest in de stad. of die niet 

meer genoeg konden verdienen om ervan te leven en hun gezin te onder-

kon in de hand werken en het aanmoedigen lot sparen en het nemen van ver

zekeringen. In zijn dankwoord op het Stadhuis, toen hij tot voorzitter werd aan

gesteld. verklaarde c.nomwonden t' Kindt de Roodebeke dat de activiteit van het 

comité een middel kon zijn om chPt socialisme dat voortdurt>nà gevaar ·:oor de 

burgerlijke maatschappij dicht bij zijn val te breng<'n 1~ Sommige arbt>iders 

wisten meteen waaraan zich te houden. 

( 175) Gazette van Eecloo. 5 okt. 1890 ~ 22 juni 1890. In 1890 werd de politie aan

gezel nazicht te houden op het onderhoud der werkmamwoninJ:!en vooral op de 

ckoeren>, ib. 

(176) Gazette van Eecloo. 8 juli 1894 - 13 jan. 1895- 5 okt. 1890. 

( 177) Steekproeven gedaan op de lijsten van de BurgNlijh Stand en Bp,·olking van 

dat jaar gaf op zes ovNiijciPns gPmiddcld bijna drie kindNPn. joni!Pr dan één jnar. 

In 1890 waren er honderddNLiPn overlljciPns \'nn E .. klonnars jong<'! dan \'ijftit>n 

jaar. Legen honderdviNPfi\'CNLig ovcrlt>ciPnen oudPr dan vitftit>n jaar. S.A.E. Lijsten 

Burg. StaneL 

(178) S.A.E. Verslag Burg. Stanel en BPvolking 1896: Gazt'ltP vnn EPcloo. 10 jan. 189:-. 

De andere ovNii)clcn., \'fin dat jaar warpn 

Van I 0 tot 20 jaar 3 mnn. 

Van 20 lot 

Vnn 30 lot 

Vnn ·10 lol 

Van 50 tot 

Van 60 tol 

Van 70 lol 

Van 80 lol 

30 jaar 

'10 jaar 

50 janr 

60 jaar 

70 jaar 

80 jaar 

90 jnnr 

man 

5 mnn. 

7 

I f, 

iS 

9 ~ 

2 

3 

2 

5 

10 

17 

18 

Van 90 lol 100 jaar 0 > 2 

ml'isjPs 

\'fOUWPn 

~ 

Inzake gcl .. cnlheicl wns N tijdPh)k<' \'Nill'tNin~ .In 1872 nof,! <lrit'l'ndt'Tti(l on~l'

IPPrdc·n op lwPet::nne~Pnli~ lotPlin{IPn, in 1892 !winti~ op honcl,,rdzPSPnt\\'lnti~ of 

vnn 3fi % nnnr lfi %. De Stnd E('doo. 29 lllli 181ll. 

( I 79) De Stnd Eecloo. 2 3 SI' pl. 1894. 
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houden. scheepten op bepaalde tijdslippen in op o~:Oe Pwlgenland • van de 

Reel Star Line. de <Friesland> of de .:Sarina> op weg naar Amerika. ( 180
) 

waar ze hun voorgangers gingen vervoegen. of lukraak goud en geluk 

zochten. Amerika. Zuid en Noord. fascineerde letterlijk malcontenten en 

dompelaars. \ 'olgens de <Gazelle van Eecloo> leverde het district Eeklo 

de meeste Bt>lgische landverhuizers. ( 181
) Brazilië. Argentina en Venezuela 

waren de bijzonders te wrre treklanden. Î' !en beloofde de uitwijkelingen 

kosteloze over\'aart. mim dagloon. landgebruik en vrije woning. ( 182
) en 

talloze gezinnen. soms met 5 tot 6 kinderen. trokken uit op hoop vau 

zegen. ( •~=1 ) De berichten over de toestand der Eeklose landverhuizer~ 

waren uiteenlopend. vaak tegenstrijdig. Sommigen als Edmond Verstraete 

maakten in de Stales ophefmakende carrière. Anderen schreven naa~ huis 

dat ze in Argentinië weinig moesten werken en veel geld verdiend<·n. Maar 

anderen kwamen teleurgesteld terug of wachtten op wat meer geld verdienen 

om hun over\'aart naar Eeklo te kunnen betalen. Vooral Brazilië bleek 

tegen te \'allen voor de landverhuizers. ( 184
) 

Andere Eeklonaars sloegen. bij gebrek aan werk. de weg in naar 

Frankrijk om ze\'en weken lang te zwoegen bij d~ korenoogst. bij de trek 

der suikerbeten. in de suikerfabrieken. In 1890 keerden voortijdig vele 

jonge Eeklonaars uitgetrokken voor de hetenoogst naar huis terug omdat 

het loon dat ze er wrdienden niet evenn·dig was met het zware werk. ( 1 ~ 5 ) 

( 180) Gazelte van Eecloo. I en 8 jan. - 12 febr. - 19 maart - 2 april !893 ; Vooruit. 

24 en 2ï maart 191 I. 

( I 81 ) Gawttc van Eecloo. I 5 jan. 1888. 

( 182) ib. ï okt. - 4 nov. 1888. 

( 183) ib. ï okt. 188H. Uit d .. Zuidmoerstraat vcrlrokkl'l, op cl'n gei!PV<'n ogenblik zes 

naast ,.(kaar wonende llCZinnl'n. ib. 30 sc•pl. 1888. 

(i 84) Gaz<'tlc van Eccloo. 15 JRn. - lfi en 30 sept. - ï okt. - 4 nov. - 23 rlec. 1888. 

- 21 r .. br. - 28 april - 2fi m<'i - 10 nov. IA'l<J: - 2 sept. 1894 IJ" Stad 

E .. rloo. lï ;uh lfl92- fJ s<·pt. 18!J·I - ï nov. IH9ï - 22 juli 1894. E<'n vasl

ll<'plant" E ... klosP koloni<· was t<· Patcrson In Noord-Arm·rika l!ev<'slillJ. o.m. .Ie 

familie P. Gilli,; m<'t zonPn ll<·li Pn R .. n.> Pn lw•••• rlochters. \'C'nl..r wnr"n daar 

nog Th,.ofl<'l VPrva<'l. Au~tusl I )huyvPlt.,r . .lnn •·n ll .. nrlrik VNhrullgt'. /\lfn·d 
van Ar·kN "11. z,. ~urhll"n <'r •·•·n Vlanm«• mnnlsrhnppll • F.tk .. \s wordPn l1omNI>. 

la IN Ir),. BloemenkranS>. z,. hi<-lrl<·n loni'PivNloninllC'll. Zlln~parlljPn <'11 rill's 

nwr·r. lJilwijkr·linu<'n nnnr ,( .. provlnd" J'Vlr·nn~ (~<'r<l.ws in Hrnzilti> wnwn : Knwl 

J(;wlmnn. /\lfon• /\nrlrl•·~. l'i<•l!'f I),. V../nn.lr·l. Knr<'l I )(wvio Pn A uil. nn<'S. z,. 
k.·Ncll'n r•chlr·r lr·ruJI. ib. •I )., nvNZP<·~•· E<·klonnnr• hi .. lrlPn m<'l ,{,. • Gnz!'ltf' van 

[::,Od(){)) r·n • r ),. Stilrl E<'clno> r·orr .. ~pnn<lr·niiP. il.. /,I!! voor ,(,. lnn.lverhui71'f5 noJl : 

(--;IJZ<·II•· von Et·rloo. 28 okt. IWJI. 

( IH'i) (;11/••11•· Vll!l l·:,.cloo. lf, nov. lfl'IO. Er wnr<'n ook ("."! wnl M .. rtjC'slnn<INs, ptkkr·rs. 

f,ln•J..r, r·n Wi<'tl..ro uit Kn• •<~·lnn•. l lr••·l. Kll'it •·n v"rriN uil ()".(..f,.rn. II .. Prnr•m 

•·n Stnl .lt,ri' I til ,J,. Frnnw OOif•l wNkznrun. th. I 'i juli I A'l•l. 
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In 1898 waren er dPrlig Eeklonaars in cle hetenvelden werkzaam nabij 

Dreslincourt sur Nesle. in het Sommedepartl'ment. eR&) De Franse literator 

François Coppée maakte in een Parijs blad de lof V<tn de zwoeqendf> 

Belgen. zonder \vie wellicht de oogst op struik te rotten stond, want de 

Fransen wilden dat «slaafwerb niet doen. De Belgen. zo noteerde hij. 

«Vragen om geen acht uren werl,en gelijk de luie socialisten i> Ze >taan met 

de aanbraak van d~~ dag op en keren eerst met het invallen van de nachi 

terug. Ze staan de hele dag Ie zwoegen en mee te branden in een verzen

gende mierende zon. Alleen een borrel na de zondagmis spoelde de uit

magerende droogte waaraan ze waren blootgesteld. Coppée zag ze 's avonds 

zitten op een stenen bank voor de deur van de hofstede. «:"îvlet een open 

mes in de hand aten ze een stuk spek op een snecle zwart brood. en dat 

op die plechtige trage schier godvruchtige wijze yan de buitenmens Yoor 

wie brood iets heiligs is». ( 187
) François Coppée kon meesterlijk verhalen 

over die goudgele velden. over dat zwarte brood van de Vlamingen die het 

witte brood voor rijke Franst~n op tafel brachten. maar hij hoorde waar

schijnlijk de vloeken niet die binnensmonds werden gebraakt en zag het 

heimwee van dè Vlaming niet als hij met natte ogen zijn zondagsborrel 

dronk. 

I-I ad Coppée zijn visie op de arbeid van de l\ feetjeslanders en Eeklo

naars in Frankrijk. te Eeklo werd de arbeid nog anders bekeken als men 

hel gedicht let>st dat de «Cnzelte Yan Eeklo» op 30 juli 1893 liet ver

schijnen : 

Vriend. de arbl'id is een straf \'an God 

\'ertoorncl om 's mensen zonde. 

I let is der mensenkinderm lot 

Te zwoegen stond aan stonde. 

\ • riencl. elf' arlwid is een zegen Cods 

Begaan om 's nwnsen lijden. 

Cocl kwam lol ons om 't droevig werk 

Tl' Jepn'gl'n Pil te wijdPIL ( 188
) 

Trokken Eeklosf' werklozPn Pil hongt'rlijd<'rs naar Frankrijk en Anwriko. 

nog anderen trokken nnar \Vallf'n. in dt> huurt \'illl Poperinge. om <'f mee 

( 186) ib. 16 okt. 1898. 

( 187) ib. 1 '3 Juli 189-1. J)p \'lnmin~f'n wNkl<•n p..r dn11 of pN stuk t•n vt•rtlit·nden 150 tot 

200 fr.. somml~<'n i Pis nwt>r voor Iw I >l'lZO<'Il. \' ol~<'ns ( 'oppt<t' lwtnnld,•n :r.c 

I 0 sluivNs p<'r <lng voor vo~ding ~n slnnpgt•l<'g<•nlwid. 1!.. 

( 188) Gnz{'ll<' vnn E{'cloo. 30 Juli 18lJ3. 
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te help('n aan dt• hoppepluk. Ze liept•n t•r mel hete \'Oeten naar toe in 

vier zweeldagen t•n keerden op dezelfde wijze naar Eeklo weer. De eerste 

dag waren ze te Tielt. de lweede Ie Roeselare. de derde tE leper om de 

Yierde dag Ier beslemming te komen. Te Wallen en in de omgeving Yan 

Poperinge werd 80 een I iemen daags gewonnen plus kost en ~Iaapgelegen
heid. 

< \ laanderen o welig Huis» van Karel van de \Voeslijne ? Of zoiets 

als hel <I-IaYeloos India» Yan Aster Berkhof. dil Eeklo dal zijn zonen uil

zond of trachtte met 1 fr per week zijn bedelaars de handen in de zakken 
Ie doen houden ? ( 18q) 

In dè jart:>n 'go waren er echter niet alleen trekvogel~ en armluizige 

landwrhuizers le Eeklo le consial eren. \'oor het eerst in de geschiedenis 

van hel fabriekswezen waren er nu ook opstandelingen en sommigen zelfs 

Yan zwaar kaliber. \Varen er vroeger weleens f abrieksstrubbelingen en 

bekketrekkers te zien. nu raakte de stad plotseling in stakingen w~wikkeld 

die de patroons poogden te wrlammen door de leiders PCvan hrulaal af le 

danken. ( 190
) 

Van 1890 lol 189ï Yolgden de slakingen elkander op. l-Iet hegon in 

de fabriek Goethals-Goethals in 1890 (1 91
) en opnieuw staking in sep

tember 1891. in juni 1894. in juni 18<>5. in januari 1896 en in april 

189ï. ( 192
) Er warPn ook stakingen in mei 1891 in de vellenfabriek 

(189) ib. 9 dec. 1894. Een inl!ediend ontwerp van Ryffranck om de bedelarij te bestrijden 

werd op de lange baan geschoven tb. 9 dec. 1894. - 9 juni \8'-JS. - 6 dec. 

1891) - 31 jan. 1897. [),. land~chooierij Pn brdciarij was een plaa!-l te Eeklo en 

in het Jl.1celjesland. Te Eeklo 11eraakten soms pN dag 8 tot I 0 zwerver' dte werk 

lwamcn zoeken maar er fl<'<'n vonden en dan maar bed,.ldPn. in het arresthuts. 

Sommigen van d<'Z<' landlopNs w.o. Duitsers. Fransen en vooral Vlamingen 

kwamen tenslotte tN<'cht in lanrllorwrswcrkhuizcn of in hel Tehuis van Hoogstrnle 

of n~ Kolonie van Merxpla~. GaZ<·ttc van Eccloo. 1 o febr. 1889. 

1190) Gazelle van E.,doo. ló sept. IH'J4. Dil geb<'urdc o.m. in rle fabri<'k Van rle 

Puttc-Baudts. De patroons hadden bc~lotcn het werkloon van ongehuwde arbeider' 

jonl!er dan zevc·n<mtwinlil! jaar aan hun ouriNs uit te kN,.n. Op 12 SPpt. 1894 

r istPr> ""n z,.strgtal jor,ar· wc•vNs <'n spinn,•rs cl" af~clwfftng van h<'t nieuwe 

r<·ulem<·nt. r ),. palmons \VI•iiWrriPn d,. Pis Ï<'ll<'mo..t t" komPn. Er werd llf'Stnakt. 

Na • nh·l<· dilll"n hNnnmc·n clc· stakc·rs lwt wc•rk. manr de lc•idl'Cs vnn dP stnkNs 

w<·rden <·r•nvowlill afJI<•rlnnkt. Cnwtt,. van l:,•clon. l(> SPpl. 189-1. 

1191) C;nzc·ll<· vnn E··doo. I juni IR'IO. I),. onrzrwk vnn clr• stHkir>ll warN> klachlc•n <over 

rlr· ftjnf,. vnn ,1,. in•l1111>. I )c•rllll WPvc•r• •lunktr·n omrlnt niet dnriPitlk I!Pvolr, w..rcl 

II''U•·v• n nan hun Llad,tr·n. I),. pnlroon~ wtlrlr·n slr·r·hl• ,.,.n ond<'CzoPk inslt-.Hen 

indir·n cl" stuh·r' w<·N rwn lwt wNk uintiPII. I),. •l.,kinQ rluurdc niet lnn(.!. ih. 

( I'J2) I),. Stnrl f:..-·doo. r·tnrJ,. ml'l · juni 18'10 - 20 "'Pl. 1891 - 2-1 juni - 5 nu11. 

IH'II. - 2 JUni 18'1i. - 27 '"JII. Pi okt. IH'II>. - IA opril IH'J7 ; Gozotle van 

l~r·rloo. '"!.() ~c.-pl. IWJI. f>nar wop·n •lnklr•ll•·u t'll lock-oul 
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Enke. (
1

H:
1

) in seplemlwr 1894 ( 1
!
11

) in de fabriek \'an de Putle-Baudts. 

( 
195

) in september 1896 in hel werkhuis I )aneels-Ecrevisse ( 1 !I&) en in 

juli 1895 in de vlasfabriek van F. De Greve·\Vierne. ( 197
) Dal er Gentse 

rode wind in de Eeklose fabrieken was binnengewaaid dat merkten de 

fabrikanten wel. maar ze bleven hardnekkig stijf slaan op hun stuk. 

Allerlei motieven leidden Lol deze stakingen. De voornaamste eis 

van de stakers was loonsverhoging. Men staakte ook wegens het wegzenden 

van arbeiders door de fabrikanten. wegens verkrachting van het ve:enigings

recht. In 5eptemher 189() eisten de slakers zelfs de afdanking van een op

zichter in de fabriek Goethals-Goethals. ( m) Er waren ook solidariteits

stakingen als deze van de ~ mechaniekwevers:. bij Goethals-Goethals in 

juni 1895. Ook boelen opgelegd aan arbeidsters. conflicten betreffende 

uitbetaling en werkregeling gilven aanleiding tol werkstaken. (1 9 !') ~ommige 
stakingen sleepten een goede paar weken aan en zelfs meer. (2°0

) De 

stakers manifesteerden in de stralen. ( 201
) soms rumoerig en opstandig. 

l.e zongen «De Vlaamse Leeuw:. als strijdlied of de rouwmars van 

( 193) De Stad Eecloo. I 0 m<•i 1891. Deze vellen fabriek. die 'lan talri_ike arbeiders werk 

zou verschaffen. ontstond in 1888, met de \'estil!ing te Eeklo \'an Herman Enke. 

uit f\1anchester overgekomen. De fabriek betrof vooral de fabricatie \'an !!fond

stoffen voor de hoedenmakerij. Enke werd de l!rootste Eeklose fabrikant. 'lijn fabriek 

in 1913 teld<' I ó56 arb<'iclers. onder wie 600 Et>klonaar.;;. Enk<> as;;oci<·erde zich 

ook met \' an de Putte voor een lwdrijf van onlromNsto<'stt'llt>n en dies meer en 

nam in 1914 de firma Borré en zon<'n over. De Stad Et>cloo. 1 febr. - 19 april 

1913 ~ 2 mpi 1914. In Jan. 1911 kr<'eg het beheer van de fabri<'k <'<'n nieUW<' 

samcnstellinl! nl. I Ierman Enke en I INman Peter EnkP. ib. 14 ian. !<lil. 

( 194) In 1894 en 1895 slaaktm ook d<' schoenmakersl!asl<'n. Gazdt.-, van EPcloo. 26 m<'i 

1895. - I juli 1894. In juli 1888 staakten H'<'ds mandenmakers l<' :'-lal<lt'gem. ib. 

15 juli 1888. 

( 195) De Stad Eecloo. 16 S('pt. 1894. 

( 196) D(' Stad Eecloo. 27 S<'pl. 18%. 

( 197) De To<'komst. 28 juli 1895 : I )e Stad E<'cloo. 28 juli Pn 4 t•ug. l 8<>5 : I-ll't Volk. 

2 <•n 8 aug. 1895. 

( 198) f)p Stnd Eecloo. I 0 ml'i 189 l .- I (i Sl'pt. l 89-1 .- 27 ~<'pl. 18<l!l ~ 28 JUh t'n 

·I nug. 18<l5 : Gaz!'llt' \'an E<'rloo. 2·1 juni . l juh l8tl-l - 2 juni - 29 dt'C. 18<}') 

- 19 jnn. 1896: I J,.t Volk. 2 <'n 8 nu~. 189'>. 

( 199) De Stad Eecloo. 27 S<'pl. - 18 okt. 189ó ~ l !l sept. 189·1 .- 2 juni 18<l5. In s<'pt. 

I 891 afficheerden de slakers o.m. lwt vo]gpnd<· : ]\ !t•l d(' stof di<' nu wordt ll<'Wt'\'t'n 

wordt slechts 1 fr50 \'Ncht·nd op 13 Urt'n. Gazell<' um Eecloo. 20 ~epl. 1801. In 

1894 wNd in de· fnhrlf'k Van cl<' Puttc-Raudts lwt wrekloon van ongehuwd('n jon~<'f 

clan 27 junr unn ,J,. oudl'rs uith<'lanld. In S<'pt<'mh<'r <'isl<•n óO \l\n ,lt'Zt' arlwtdt'rs. 

W<'vcr,; c·n ,;piluwrs d<' nfsrhafllng van dit regl<'mt'lll. nll<'<'n in ,lt•Zt' fnhrkl \nn 

kracht. IJ,. fabrtknnll'n ~nv<'n niet lo<'. Vnndnnr stokin11 dit• t'rhtN misluklt', 

Gazell<' van E<'cloo. I (j s<'pl. 189-1. 

(200) Df' Stad Ef'cloo. 12 jnn. 1896. 

(201) Gnz!'llP von Eccloo. 2 juni 18<}5, 
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lagaet. ( ~"~) 1' leelings werden op touw gezel. waarop de stakers, bijge

slaan door uitstedige sprekers. hun standpunt openbaar verdedigden. 

In I 8()6 hepen 30 % \'an de Eeklose we\' ers werkloos. ( 203
) De 

crises in de fabrieken werden bepaald door allerlei faktoren, De «Gazette 

,·an Eedoo» noteerde dat de slapte hel noodlotlig gevolg was van hel 

nieuw tolbeheer door Frankrijk opgedrongen en het rampzalig handels

tradaal tussen België en Duitsland. ( 2 "
4

) Verder hadden de Gentse 

stakingen. eerst van de wevers en spinners, weldra gevolgd door deze in 

de dasfabrieken een ongunstige invloed op het fabrieksleven en hel loon 

te Eeklo. ( 205
) 

( 202) ib. 2 juni 1895. Ook het lied <En hij die spreekt voor 't recht van de werkman 

die mag er zijn> werd gezongen. De rouwmars was een compositie van de Eeklo

naar Gustaaf lagaet, neef van lsidoor lagaet. Gazelle van Eecloo. 10 nov. 1895. 

~ 2 juni 1895. 

( 203) De Stad Eecloo. 28 juni 1896. Ook andPTe Eeklose werklieden als metsers, timmer

lieden, >choenmakcrs cisten opslag. ib. 12 en 26 mei 1895 : Gazelle van Eecloo. 

1 juli 189..J. 

120-t) Gazelle van Eedoo. I jan. 1893. 

(205) ib. 29 dec. 1895 ~ 2 febr. 1896. 

Tussen de Jaren 188:--1905 beleefd,. de Eeklose nijverheid een hoge graad van 

ontwikkeling. ongelet de crises in die jaren. Nog steeds ontstonden nieuwe nijver· 

heden aL• de ververij-drogerij van Standaert-Cnudde. de brouwerij Daubioul <>n De 

Clercq e.a. 1189:-). ViJftien fabriekPn werkten met stoomtuigen. VerdPr hadden 

in het beheN \an d" fabrieken Van Doorne. ( 1889) Goethals-Grwthals ( 1893) 

en Ba ertsoen en Ci,.. ( 1899) belangrijke omvormingen plaats. E ... klo beschikte toen 

ov..r bankhuizt•n en bankif'f~. ( 1896) over een oude Koophandelskring ( 1867) en 

e<·n nieuwe Handclskam,.r ( 1891), over een financieel zondagsblad <De Beurs> 

11889). over een <\\.',..rk- •·n Nijverheidsraad> in(.!Psteld bij Konink]Jjk liesluit van 

1894. De Stad E ... doo. 28 april 1889 - 19 juli 1896 - 19 okt 1890 -

28 okt. 1894. - 16 april 1899. - 9 rlec. 1894 ; Gazr>tte van Eecloo. 12 maart 

1893. - 3 okt. 1897. - 19 juli 1896. - 12 april 1891. -· 7 juli 1889. -

') aug. 1894. - 9 f,.br. 1873. 

Op c<'n bP.volkin~ van I 1.988 zielen op 3 i rlec. 18CJO spraken 929 E"klonaors 

Frans en Vlaams. 121 Frans en I luits Pn Vlnams <'n ef'n tiental inwoners ult

sluitenrl Frans of Duits. f),. t;al,.nk<'nnls was Ir Er.klo uoed tP nocm<'n. dit mrt 

h<·treklcin~ tot rle onlwtkk.·lin~t vnn nijv<'rhPicl •·n hanrl .. l S.A.E. St .. rlelijk .lanr

\'f•r~ln~. 31 rlr>c. 1890. 

(206) In ,),. jnr<•n 181JO wNd ,),. i'vli.Jcl,·nstnrul !<' E<·klo opi!<'Schud rloor lwt ontslnnn vnn 

'''mc·nwNkr·ndr· maut.chappi)<·n nf coöpernll<·v<'n als hv. I I <'I Volksbelnn~t rn 7.ijn 

lmHr>rij. I lr·z" r oiipr·rali•·f druklt• de prijs von lwt l>rnn<l lt• Erklo <'ft unf nnn

lr·trllnll lol l1f'l onbln1m in lfi<Jl vnn .J ),. Vrij<' Bur~tc•r,IJCJntl> a•·,lirht t<'!l<'ll ,1 .. 
(oÖp<·rali<·v•· lwwr•~!inu. In 'I"'·· 18CJ I wPrcl op cl<! Crot" l\1orkt een volkshnkkcrij 

::wop<·nd hiJ I lr· Rtjrkc:-Vr·n~. In IH'J') onclr·rzo .. htc•n cl ln Bnwrlc•rlijkr> \\' .. vers> het 

•!Ir htr·n van <'<'Cl brr>o<lllllkk.·rlj r·n ook ,),. ~•wlnltsiPn vun I 1)02 cfnchtPn rlnnrann. 

Er kwJHIJ <Jf>k lww<·l!inu ondc·r ,f,. l•uull>oiiW<'r.. Nnust cl .. ourle < \' rlje en V Preni~rlc 
l.unrfl,,,uwc·r. >, wunrvnn A. Vun Ack.·r st•t'r<'lrtrls was ( 181)')) ontstond nu clc 
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I )e stijging van de levensduurte, ( 2116
) de loonkwP.stie en vooral dP 

stakingen werkter1 L'r het ontstaan van echte militante vakverenigingen ( 207
) 

in de hancl. 

Deze werden trouwens aangepredikt, eerst door het Socialisme, later 

op 15 mei 1891 door de pauselijke Encycliek (Rerum Novaruml van 

LeoXIII. (208
) 

In 1894 ontstond te Eeklo de vrije vakvereniging (De Broederlijke 

Wevers». Ze kreeg als voorzilter Ivo Van Vlaancleren uil de Snuifmolen-

Katholieke l.andbouwersbonJ, ( 18Y3) en het veekweek-syndicaat ( 1897). De stad 

steunde de lanrlhouwcr~honrl. sectic Eeklo. Gazelle Yan Eecloo. 29 juli 1894. -

19 dcc. 1897.- 31 dec. 1893.- 25 juni 18Y3.- 10 okt. 1869. ·-8 en 22 nov. 

- 6 dcc. 1891. - 30 okt. 1898. - 29 jan. 1893 ; De Stad Eedoo. 2 juni 1895. 

·- 20 dec. 1891 : De Toekomst. 7 sept. 1902 Pn passim. 

(207) Er bestondPn toen te EPklo heel wat werklit>denverenigingen naast de oude am

bachten en neringen, die voort warPn blijven vegPterPn, de ·lmbachtPu van de 

timml'flui en melsPrs en van de schoenmakers. die ook aan loonstrijd deden en 

zelfs staakten, niet te na gesprokm. Er waren grof'p<'ringen bijgekomen van de 

hrouwNs ( 1873). de \'oerliedcn mPt hun Kerelsvereniging ( 1871), de hoveniers 

( 1893). de mulders ( 189ó). de bijentelers ( 1897), de baardscheerders ( 1898). 

Daar waren nog ariJC'idersgroepcringen van onderlinge bijstand nl. de door de staat 

erkende maatschappij <De \V<'rkmansvriendem ( 1863), de <Vrije werkmans

vriendf'm ( 1888), de Kf'ysersbane ( 1850), ook boldersmaatschappij sinds 1831, 

(mC'l op haar vaand<'l als zinm·bPeld : twee in<'f'llgeslotcn handPn omringd door 

de eikenkrans uit het wapenschild van de stad, W<'rk van de omementwerker 

Buyens uit Gent ( 1880), de werkliedenvereniging < 't Hageland> ook kruisjassers

maalschappij, de cVNenigde \VPrklieden>. (1889). In 1900 is <'r sprake van een 

( \\' NkNsbonrb, in 1902 van de liberale \;\,' Prkr•rsvNdediging. Tc noterm \'alt het 

bestaan van een <\V f'rk- f'n nijv<'fh<'irlsrnad> !!<'sticht in oktobN 1894. l)(•staande 

uit ,·ijf &fdeling<'n o.m. l\\'<'c voor de IPxtkl, <'<'n voor dl' vo('(hng. l'<'ll voor J<' 

meubel- en kledingsindustri<'. Er was paritair<' verl<'~tmwoordiging. ( 3 patr.. 3 arb.) 

De lilwrnlen hnrlrlPn in 18()') < \ \' r'rk Pn llulp> <'<'ll \ Verk- en Zi<'kmb<'ltrs. In 

1909 wNd h<'l \V Nklozenfonrls opg<'richt waarbit 7 wcrklicdNtVNenigingen aan

sloten, nl. rlc liberale \1-,',·rkl'rsvenlNliging. d<' Rro<'<iNittk<' ~oe. \\'<'vC"rs, de 

rhrist<'nP lf'XtiPiarbPirlers. rl" chrisl<'ll<' hoularbciders. cl<' ~<'m<'ng<l<' \'ak\'('r<'niglngE'n 

( \VNkman~kring>, d" onafhnnb·lttk<' houtbf'wNkf'rs <'n <R<'cht en l'liclth van hd 

Gildehuis. l'!Pidl'n we nog hf'l lwslann van ('Pil <T<'dil'Lmaatschnppij <Ei~<'n Huis.. 

crnvormd tot tl'·lcPij<'sland~(' EtgPn I luis. in I!'N8. J)p Er>cloonnnr. 12 nov. 1911 ; 

De Stnd EPcloo. 21 okt. J8()..J . .- 2ó met 1895. - 12 met 1895 . .- 12 aprtl -

7 juni 1891. - 4 febr. 1900. - ó okt. 1895 ; Gazl'll<' vnn El'cloo. 8 dt'C. 

1871. - I!) okt. 1873. - 27 juni 1880 . .- 2') mPi IS8..J. - 17 f'n 2-1 maart 

1889. - 12 opril lt:\lll. - 2() jan. lil<l3. - 2ó nwl 18()5, .- 5 nug. 1804. -

30 okt. 1898. - 13 fr·br. - 13 mnnrt 1898. - 15 no\', 18<J(i, .- H mnart 18'17 . 

.- 15 jan. 1888 . .- 20 april 18()0. - ·I Pn 18 d<'c. 1898 ; De To<'komst. 7 sPpt. 

i902. 

(:208) D<' Encycli<'k in hunr g<'hPel vNoordf'<'lde dco socinhstisch~ I<'Ns!l'lltng<'n, mnar het 

VOOr de chrislenPn de orgnnisatfl• Vllll pfgpn vokbond<'n lot', 
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Eeklo e stakers met eigen vlag <De Broederl ij ke 'vV evers. 

Lr aal. ( 20 !') als ond en oorzill er Ka mi el O e Ba e ts ~~n a ls secre t<lris V incenl 

\ 'an H cke. (2 10
) 

In novemb r 1 95 vierd r- de vere nigin g haa r ni euw vanndel. H el had 

een b la uwe grond , rood a fgebie d , met hel o pschrift c: Broed erlijke W ever-» . 

Ü p h et vaa nde l prijklen ook een schi e tspoel. lwee !neenges trengr lde handen 

t"n d preuk c: Een drachl maakt macht>. ( 2 11
) La ter. loC'n d <' vrreniging 

wa aan1e loten bij d e oc ia li sti sche I a nd elijke T cxli e iFed era li c . ""as er 

nog een rod e vlag m l b la uwç b:e. maa r was he t schi e tspoel vervangen door 

e n groen e pa lm ta k. ( 212
) D e v reni ging had h aar lo kaal bij ll o noré D e 

(209) In 1896 zcl lde l,•o an V loo nderen r eds In de <W erk- en Nijve rheidsraa d. c 

t.nd E cloo. 31 maart I 95 - I I okt. I 9 . o I 82 word t In de bronn n nerg!' ns 

I ·ts gr:mcld ovr·r de wt•vNsvcrcnlglng < ' child r n Vri t> nd ~ en d · m utschoppij van 

wrJlw •ver . oz!'tlt• Vftn Er· loo. 26 febr. I 2. 

{ 210) IJ · lad E loo. I n dcc. I c '.i : I <' Toe kom I. 9 rl('{·. I 4. 

(211) Oe tod Er loo. ï opri l 'j ouu.- 29 D·pt. - 2tl nov.- I t·n dcc. I 9~ . 

(212) Vooruit. 7 f br. 19; I. - 27 t• n 2 oo~ L. 192 IC'ri,JdPling v.d. h N . Brol. 

13 

ll t-L blouw • vtwndt•l wo PNJ !le<ç h(• nk von de• Eekl o e polroon . I rod•• vlog 

onlvlnl! •n ~d • Bro•·dt·rhJkt· W('vPr > l.l jdC' n rl <' lor.k-out vo n 19 1 I van d soc. 

Tr·xlll' lfPdcrn ll ,. . D • rotlt• vlou kr,..,..ll d ·z lfdr bnnorn lng ~ Br. W l•V.) ·n slond 

loPn ondr·r lwt fl(' iN hnp vnn tf . ·nl ,.. <Bro ·dr rhjk Wt•v r ) , V oorui L 27 -

2 BU(l. 1928. 
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Smel in de Kerkstmat. ( 1895) maar ze moest in juli 1896 verhuizen ... 

wegens haar slechte faam en omdat de wevers ... de ondPrgang van rlP ar-

beiders bewerkten J ( 
213

) In 1895 betoogde Kamiel De Baels op eer; 

meeting in «De Gouden Appel:• dat de <Broederlijke \V tvers> noch 

socialist. noch liberaal noch klerikaal waren. De vereni(!ing slonel op haar 

onafhankelijkheid, t:n was bereid met elke partij die de arbeider5 steunde 

te coöpereren. ( 214
) 

Enkele maanden voordien waren er in de katholiek<' \Verkmanskring 

vijf vakverenigingen in leven geroepen nl. «Recht Pn Plichl> voor de 

wevers, « \Verk geeft recht» voor de vlashewerkers. <Werken en winnen>. 

voor de metsers en schrijnwerkers. <Werk en Winsh voor de schoen- en 

kleermakers, <Arbeid en Loon» voor de hof- en hoshewerkers. (2 15
) vak

verenigingen waarbij ook sommige vrijzinnigen aanslotf:n. ( 216
) Op 16 

augustus 1896, onder druk van de stakingen, vergaderden op het hof van 

de afspanning «de Kleine Hert» ongeveer 1000 verenigde ~:en niet verenig

de Eeklose wevers. De oproep was gedaan geworden én door <De Broeder

lijke Wevers» én door de christene weversbond <Recht en Plicht>. die 

tol een gemeenschappelijke actie hadden besloten en een comité hadden 

gevormd met F erdinand Van A vermaele (christen) als voorzilter en \ 'incent 

Van 1-lecke (Br. Wev.) als secretaris. ( 217
) In de nieuwe organisatie <De 

Verenigde \Vevers,o maakten ook Ivo Van Vlaanderen (Br. \Vev.) en 

Karel Van R.ie (Pl. en 1\.) deeluit van het bestuur. (
218

) De vereniging 

had zich blijkbaar geïnspireerd in haar acl ie op het samengaan van socia

listische en anti-socialistische wevers le Gent. die in september 1893 samen 

een comité hadden gevormd, dat een tarief op~telde waartegen ze bereiel 

waren op de viergelouwen le werken. en dat wrdPr onderhanddele met 

de Gentse palroons. {211
') In hun bijccnkomsl in <De Kleine Hert>. ( 22~) 

(213) J)p Stad Eecloo. 14 juli 1846. - 25 aug. 1895. 

(214) De Stad Eecloo. 7 opril en 29 sept. 1895. Ze hadden ook reeds vcrgaderingl'n hc

(pgd bij E. De Fr<'nne In rJ., Sterr<·str. ib. 7 april 18tl5. 

(215) liet Volk. 2 en 8 oktob!'f 1895 : S.A.E. lhuadslaging. G.,nwentcr. i3 nug. 1895 ; 

Gazctte van E<'cloo. 29 sPpl. 1895. - 26 juli 1896 ; De ~tad E.,cloo. 16 juni · 

6 okt. 1895. Op h okt. 1895 wercl hel alll<'lll<'en vnnndel van de christ<'n \·akbond 

alsmede d<' vaandels der vcrschlll<'mle YahcrPniging!'n Ingewijd en in het gildcn

l,uis geviNd. Gnzetle \'On Eecloo. :29 sept. 1895 · [)p Stad Eccloo. 6 okt. 1895. 

])<' rhrisl!'ne vakverPni~Zing tPidP in oklobt•r duizend l..d<'n. I kt \' olk. 8 okt. 18'1'5. 

(216) D" Stud Eecloo. 16 juni 1895. 

(217) rk Stad Eecloo. 16"" 30 aug. - -1 okt. 18Qfi: Gazettt) van E.,cloo. 16 en 23 hllg. 

1896. - 27 okt. 1895. 

( 218) [)p Stnrl Eedoo. 16 OU!!. Pil ·1 okt. 1896. 

(21lJ) liet Volk. 18 nl!'i 1896: GazPlll' van Ecrloo. 17 sept. 1893. Een g''ZIImPnhtkc 

\'Prgadering gre<•p o.m. plaats in cl" GPntsc < Vall'nlino>. ib. 

(220) !lij Francis Lnmpa<'rt op ,Ie !vlnrkt. Gnzt'lle van EPcloo. 16 Ullll. 1896. 
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waarop dr;e s~m·kers het woord ,·oelctt•n, werd publiek verklaard Jat geen 

politiek aanleiding had gege\'en tol het ontslaan \'an o:De verenigde 

\\'en•rs:.. maar dat het eni~e doel \'an dit samengaan wa<; «door \'ereni

ging en Yerstandhouding tussen beide vakverenigingen hel dagloon der 

wewrs Ie Yerhogen>. ( 221
) \Vat deze gemeenschappelijke actie precies 

oplewrde konden wij niet Ie weet komen. 

\ \' aarschijnlijk werd dit geen bepaald succes. ( 222
) 

Inmiddels poogde men in de stad de armoede en de ellende moedig 

le keer Ie gaan. De lokale weekbladen. maar vooral «De Stad Eecloo» 

zdte de bt'Yolking aan liefdadig en mild te zijn. 

LiefdadighPidsfeesten, soms in samenwerking met het armbesluur ( 223
) 

werden ingericht en sommige fabrikanten als A. Baertsoen. Van Doorne 

en ~ Ierlens lieten aan hun personeelsleden ( 224
) en arbeiders Bkken kolen 

( 221 ) Gazet!•· van Eecloo. 23 aug. 1896. In 1900 poogden de wevers nogmaal,; gezamen

lijk de strijd aan \e binden. \'ooruit. 14 febr. 1911. In 1903 was het echter met 

di,. actie gedaan. Inmiddels waren de <Broederlijke \V evers~ r<'eds tol een soc. 

>yndicaat uitgegroeid. De T oekomsl. 15 mei 1903. In 1913 scht-urdc • Recht en 

Plicht) zich af ,·an de <Katholieke \\' erkmanskring) en nam als onafhankelijke 

maar christPlijh· vakvereniging intrek in een huis aan de Tieltsesleenwcg. De Stad 

Eecloo. 11 jan. 1913. 

1222) In d.., dasfabriek De Greve gin[! kennelijk de slaking hopeloos verloren. l3ij 

Daneels wrrd h<:'t werk h<·rnomen. maar zes arbeiders bleven buiten staan. Rij 

Goethals-Go..thals werd het wel geen succes. En bij Van de Putte werden dE' 

l .. iclPrs van de 'tabnu beleefd afgedankt. !Je Stad Eecloo. 2ï sept. - 18 okt. -

8 nov. 18'J6 ; Gazelle van Eecloo. 16 sept. 1894. Zie ook <Vooruit> en <Het 

\'olb. 

(223) I Je armmeesters wawn nid bijzonder uraag gezien te EPklo. lliPrvan getuigde een 

ondcrstf!un<l m11n, die de armmP<·stNs l)f'duchl m.•t een ..:ariculuur •·n c<'n passend 

J!edicht Nhij : 

lli<·r is hulder portwt 

Om hul<ler l<' J,edanken 

Ow·r 'tor·l<'n <'n hank<'n 

ov•·r vuur •·n licht. 

<JV<•r lndrl<•r Sl.uur JII'ZÎChl 

I Joel rnljn•· cornplinwnt•·n 

A .. n al hulrl,.r ar"l"r•· SJ·rrwnt.·n 
( ;uzr·tl•· vnn 1·:,., loo. 17 ,J,.c, I H11). 

(Tl-1) f>,. Stud J·:,., loo. lH d,.,. I WJIJ. - I I •·n 11-l j<HI. I H<) I. In I H'l3 .J,.,.I,I,·n <le Gc·hr. 

\'ilro I JoiJrrw -:'IJ/JIJ kt.~ kol•·ro. lluNt•oc·n r;ooo ku. kr,l,·n uil. 1h. :.!2 jon. lf:l'l3. 

( Jwl•·r ,J,. f"·lanllrilk•lt· lal.rit·k•·ro "" w•·rklnolzt·n vnn rl•· Iw•'"'''' lwlr1 vun ,)., XIX .. 

•·t·uw wun·ro : ,1,. •loorn\•r•rv•·rij :o-1 IJ. 1\orr/·.1 ),. ('nt·u•ll, ,1,. wollenW<'V<'fij Eclw. I> .. 

J\,.y.,·r (~o•·ll111!-. ,1,. kttlot•n•pilllll'rlj •·n >IIIII''IIW•'\'Nij !Ion 1\.·k.u·ol c•n IJ. I),. 

~rrwt. ,J,. lirraw<wrlw,.\·r·rlj I M .• tri• \'t·rwtl•t. ,J,. ful•rl•-k l.,wtlwls-Gol'lhuls, wc. 



uitdelen. De <Gazette van Eecloo» noteerde dat een Eeklose fabrikant 
70 gezinnen van kolen voorzag. ( 225

) 

In 1905 herleefde de weverij in de stad derwijze dal er arbeidskrachten 

le kort waren en dat heel wal werkvolk uil \Vaarschool, waar een crisis 

in de katoenweverijen heerste. naar Eeklo uil week. ( 226
) De opflakke

ring ( 
227

) in de weefnijverheid belette echter niet dat arbeiders soms in 

trossen. verder naar Amerika uitweken. De levensduurte bleef bovendien 

zwaar drukken. ])p arbeiclers bleven klagen owr hun hongerlonen. ( 228
) 

Op (> december 1910 ontstond in een wolfabriek een staking die 

in het nieuwe jaar gevolgd werd door staking en lock-out in andere fabrie

ken. De staking van 6 december was de aanloop tol een ware kracht

meting lussen het gesynflikeerde Eeklose patronaat ·~n de twee Eeklose 

weversvakverenigingen. De stakingen en loek-outs sleepten maanden. goed 

gett>ld zeven maanden. aan. Alles eindigde eindE- juni 1911. ( 229
) 

De uilputlende strijd had de stad niet gediend. De fabrikanten hadden 

moeten worstelen om hun goed huilen de stad verwerkt te krijgen. Ze 

hadden te Verviers viermaal meer dan vroeger te Eeklo moelen betalen 

voor hel laten weven van hun .:kettingen.» Vele aan Eeklosp nij\'eraars 

gedane bestellingen werden opgeschort. ( 230
) De arbeiders hadden moeten 

rekenen op de solidariteit van andere werkbroeders om boven water te 

anonyme) deze van Van de Putte-Baudts. de lijnwaadwevNij van Gobbelschroy 

en 1-lumblé. de fabriek van wollen en katoenen stoffen De vVachter-Van \\'aes

bergh<·. de linnenweverij \'an Doorne-De Sutter. de fabrieken van Jl.laerc-Duvivier. 

Goethals-Utenhove, de Norwich Union. (Th. GaPthals I de wolfabriek :\ug en 

Nestor Goethals, de vlasfabriek De Grcve-v\'ieme. de vellenfabriek 11. Enke. 

de fabriek Danccls-Ecrevisse, de vlas. katoen en juteweverij G. \'an ;>.laele en R. 

Van Doornc', de vlasfabriek van S!'rafien \Vill<'ms. de stokt·rljcn \'an H. en F. 

lloorebekc. L. Van \Vaesbergc, cle pottenbakkerij De Ne\'c en kindef<'n, het tabak

en ,;nuifatelier van A. Staf'IPns-Casncuf. de fabriek Bacrtsoen en Oe (de later<" 

India Jute) enz. 

Sommige fabrieken \'crsmoht'n of brPiddt'n zich ult. ZIP o.m. S.AE. Beraadslag. 

Gemcent. 1868-1902. .-\nd<'r<' fabriekPil war<'n nog : l)p 1'1al'rc-Van Danunt', 

l3asli<'n Rychb, Gocthals-Laforcl', Godhnls-lst'nbnrt. Heysst'-Ciaeys Kard Bcrt. 

Zie : De Eccloonnar. 1864-67. 

(225) Gazelle van Eccloo. I 0 febr. ISQJ. 

(226) IJ,. Stad Eecloo. 13 dcc. 1903. - 20 nov. 190·1. - 22 okt. 1905. 

(227) Vooruit. 26 auq. - iS ~ept. 1903. In de v!'llf'nfabrickl'n won nwn 5 - 6 fr. \'oor 

een wNk dat Ie Brussel 15 fr. opleverde. ib. Over het loon dt•r Et·klose \\'l'\'t'rs, 

zie : Vooruit. ib. 

(228) De Stad Eecloo. 26 aug. 1903. - 18 sept. 1903 : Vooruit. 26 auj;l 1(){)3. 

(229) Vooruit. 4 juli 1911. 

(230) ib. 25 febr. - 2 manrl 1911. 
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blijven. ( 231
) \'el en warm de stad uitgegaan. waren getrokken naar de 

steengroen•n. de kolenmijnen of het buitenland. Sommigen van deze uit

gewekenen waren teruggekeerd van een kale reis. ( 2 '
12

) \' ele neringdoenden 

klaagden putten uil de aard._, o\·er hel verminderen van de koopkracht bij 

de arbt>idende klasse. 

En zo eindigdt' een stuk grove Eeklose sociaal-economische geschiede

nis. In 1913 ondergmg de wolnijverheid te Eeklo alweer een crisis. Er was 

een tekort aan bestellingen. In df' meeste fabrieken liepen de arbeiders 

een of meer dagen in de week werkloos. De crisis stond waarschijnlijk in 

,-e,band met de Balkankweslie, op dat tijdstip zeer acuut. en de binnen

landse dreiging \·an een algemene werkstaking. Er was toen alweer een 

sterke uilwijking naar Amerika. dat voor velen een droomland bleef. ( 2 '
33

) 

In mei werd gestaakt in de Société Anonyme wegens een loonkweslie. In 

november was de toestand nog niet verbeterd. In januari 1914 beleefde 

men het failliet van de fabriek « Tissage de la Lieve>, op enkele maanden 

ge\·olgd door deze ,·an de <Société Texlile d'Eecloo», in de volksmond ook 

de cGrasfabrieb genaamd in de ZuidmoerstraaL Deze laatste fabriek 

had nauwelijks twee jaar stand gehouden. ( 234
) Aan de andere kant 

waren nieuwe nijverheden ontstaan, als die van G. Baudts op de Dullaert, 

(linnen- en katoenweefsels) van R. De Beir <over d'I.Jzers», de diamant

slijperij van G. en R. Baudts in de Garenstraat. van \' an de Putte-Enke 

waar onlromt>rs, tuimelkarners en dorsmachines werden vervaardigd. ( 2 '
1s) 

De Eerste \ \' ewldoorlog schokte echter te Eeklo alles en iedereen 

door elkaar. Eeklo, land van belofte voor de er.en, armoestad voor de 

onderen, lag voor vier jaar onder de knoet van geselingen allerhonde. 

( 23 I ) zie verder 

! 232) f>e Stad Eecloo. 29 april - I 3 mei I 9 I I. 

1233) D" Stad Ee.-loo. c; april 1913- 3 jan. 1914. 

123-1) J)., Stad Eecloo. ï en 21 maart •·n 3 jan. 1914. - 3 mPi 1913. 

l23'j) ()p Stacl Eerloo 3 febr. 13 juli 1912. - 22 nov. 1913. Sinds 1907 had ook de 

J,roHwN Ïrr·orl!l'~ Everard nwt n.m. zijn wit KrüllNhier heel wal prilzen gewonnPn 

• n zijn zaak \'()OfUil(l••loolp•·n. 1h. 2 juli i'IIO. In juni liJ JO vNovl'rrle hij te 

l.nnrl•·n viN Internationale prljz<·n o.rn. voor na11ehootstc EnQt>lse bieren. Recht 

voor Allr•n. 3 juli 1910. 

In lwt !,,.~in vun flfozr• •·c•uw nntslontlt·n t•• E,.klo twre fluminl!nnllsclw l!fO<~pf'finJlen 
nl. 'lwt Alllt·m•·•·n :'\:,.,j,.rfunds V<·rhond > uf,j,.Jinu 1-:t•klo. en de in nlf'i I !)Q!) ge

•!lr·htr· II""'P •Nuti"nanl \'lunm., Vr•rlwrul>, clat nunvrmk.·lijk Jilu:rale en katholit•kt• 

annhiHlll''fS t,.J,J, •. I),. Stud E .. rloo. I Jon. I I juni I 1J iO. 

Er kwarn nounl w;ot ru~lt· in tlil Vlnnrns J-:,·klosr slrnallt•. ib. J::.•n flnrnlrol!antlsch 

plonlr•r wns 1..1( Stnn<hwrt. ,Ji,. n"~ in 1'11·1 voor7iliN wa• van lwt N.\'.V. In 

1'11:.! kwurrwn ,J,. l11tt•rt· Vlcuorn••· ,., llvl•l<-n Allllll•l 1\orrro•, Jun \Vunnl)n. A Vun 

f<"y r·n 11 ;vlr·t·ct In ,1,. 'Inti. iJ, Ir, nov, - 21 rlt•r I 'I I 2. - fJ rn•·t I rJ I ,I 



EEKLO EN HET SOCIALISME 

In 1871 onderging Eeklo een scherpe psychologische schok toen ver· 

nomen werd dat het Socialisme onverhoeds binm·n de stad was geslopen. 

Weliswaar hadden de Eeklonaar-; reeds kennis gemaakt met hepaalde 

socialistische slrc·kkingen m bewegingen in binnen- en huitenland en dit 

via de weekbladen. die de nieuwe sociale gedachten hadden verworpen of 

afgekeurd. maar dit alles had ze hun rust en hun slaap niet doen verlaten. 

omdat dt' gevaarlijke vijand toen nog opereerde ver van de Eeklose kerk 

en werkhuizen. Maar nu was de wille mist brulaal doorbroken en het 

monster «Oe Internationale:. greep toe. ( 235bi•) Deze vereniging, genoemd 

«<nternationale Arbeidersassociatie>. op 29 september 1864 te Londen tot 

stand gekomen, beoogde in de kern de verwezenlijking van de universele een

heid van het proletariaat. de essentieelste van alle socialistische verzuchtin

gen. Deze doorgaans «Eerste Internationale» genoemde vereniging volgde 

gee:-1 vaste taktiek. geen welomlijnd programma. Ze nam de verdediging op 

van de «imlividueel zwakke» arbeiders tegen de almachtige patroon en he

vorderde in ctit verhand de internationale solidariteit. Zij legde vooral de 

nadruk op de noodzakelijkheid van weerstandskassen of syndicaten. maar 

drong hierbij geen geijkte organisatievorm op en omvatte evenzeer coöpera

tieven als maat'ichappijen van onderlinge hijsiancl. 7.e telde tenslolle in 

haar rangen én arbeiders é-n studiosi en intellektuelen. J)p <Internationale> 

kreeg weldra vt,rlakkingen in ons land. te lirussel op 24 maart 1867. het 

jaar nadien te Gen! ( )veral waar het kon werd aan cellenwerk begonnen. 

ook Ie Cent. waar zelFs gepoogd werd builen de stad uil Ie zwermen l'n 

a<mhangers Ie werven. ( 2
"

6
) 

I let was legen dit opzet dat .:1 )e Cazelle van Ef'cloo> ( 2·~') o.m. 

luid alarm sloeg, toen de sporen ervan reeds in de stad waren gezel. Een 

( 235his) IV!erkwaarclig mag lwt ge noPmei worden dot rt>cds in 185-t N'n lnndnwtf'r von 

Slciclingr mei 11nmc Napolf'on l lt- Kf')'SN in lwt 1\l<'f'ljeslnnd f'n zelfs In Vlann

,lf'r<'n de f'Nstc was cliP in zijn puhlicatif' <I lf'l Nntucrwgt> f'en ultvof'rigf' uit.-en

zcllinJl hi<·lrl van P<'n a~rarisrh sodnlisllsch sll'is<'l llll'l Proudhonnlnnnsf' inslnl-l 

Algcmcn<• t ~cschi('(lmis clN N<'clNland<'n. I ),,f'l X. 336 . 

(23fi) 11. l'irPnnt•. I list. dl' lklg. \'. 33:' : .1. KuypNs. B<'rllop .. \n[\\'t•rp<'ll. 195';" p. 0.~

<ili : Paul \'t·rlnuWf'll. SchPlSt'll uit mijn lt•\'t•n. l.t•tlt-lwr~ 192-1 p. ~2 . n.E. n(' 
Vrt•rsc. Nog vóór <if' Errstr lntrrnniionnl<· . socialist <'11 f!amin~ont Frandscus 

<Karn<'un Bil<'n (CPnl 18i9·81) in I 1.1\l.C.O. (~rnl. 1968. fl· 222. J. Dhomh. 

lln militant gnnlots ,J<. In l'rrmi<\r•· lniNnaiionnlr in <Conlrthution> il l'htst t'con. 

<'i sor. 11. l'l1J3. /'.i<' ook : Th. l.uykx. Polll. ll<'srh. v. B"l~. l•l<•<l p. lil':'. !),.,.,. 
autrur gf'f'ft iR(,.i op voor cl<' Brusspls<' Sf'di<' tier lnlNnolinn.tl<•. l )" lntt>rnnlionnlt• 

\\'Prrl onil•ond<'n in i 8';"1•. I'. i<' ook CnzPiir \'1111 Et•clnn. I':' St·pl. I ~':'I. 
(237) Gaz<'il<' vnn E,.,.Joo. 1:- srpt. - I okt. 1871 ..- 6 okt. 187:.:!. 
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paar Gentse zendelingen hadden kort vóór 17 september 1871 de stad be

zocht. hadden er gepoogd apostelen te maken en waren zelfs zó onbe

schaamd <De Gazelle van Eecloo> te verzoeken een van hun manifesten 

op te nemen. ( 2 :
18

) Nog geen maand later. op 1 oktober. pakte het Eeklose 

weekblad m·er drie kolommen op zijn voorpagina uil met c:.en bijtende 

aanval op de Internationale. waarvan het woord alleen. zo schreef ZiJn 

,-innige redacteur <algemene afschrik inboezemde>. In zijn ogen streefde 

deze vereniging van oproermakers die reeds «milloenen over de wereld en 

130.000 leden in België> telde, door een staatsomwenteling de vernietiging 

na van de <grondzuilen waarop de menselijke samenleving was gegrond

,·est. nl. de godsdienst. de eigendom. het huisgezin en de nationaliteit». 

Ze bedroog de werklteden door ze le doen geloven dat de arbeid zou 

zegevieren over het kapitaal en dat de arbeiders eenmaal de winsten zouden 

delen van hun meesters. DP <Gazelle van Eecloo> gaf bij dit alles nog 

enkele bedenkingen ten beste. door aanhalingen te publiceren uit een 

herderlijke brief. die op 24 september in alle kerken van het bisdom was 

afgelezen en waarin er sprake van was dat <God hel standenverschil in de 

wereld had geschapen. gezonde en zieke. geestelijk verlichte en verstompte 

mensen had in leven geroepen en dat niemand het recht harl tot Hagen 

en aan God te Yragen waarom hij alzo gehandeld hach. De «Gazelle» 

waarschuwde haar lezers : De werkman weze onderdanig, de werkgever 

mededogend ! ( 239
) 

In welke omstandigheden en wanneer het propageren te Eeklo werd 

beslist is niet precies le bepalen. Ongetwijfeld was dit het bedrijf van de 

nieuwe Gentse Sectie ( 2 '
10

) van de Internationale. ontslaan einde augustus 

(238) Een manifest l!<'lrokken uil <De Werken. Vlaams orgaan v.d. lntcrnahonalc. In 

de weck van 5 tol 12 nov. 1871 krePg hetzelfde Ec•klose weekblad ook het dag

blad d.a Lib•·rté>. orjlaan van d~ ~rus,;clsP secli<'. in zijn brievenbus. (]azeltc 

van Eccloo. 17 s•·pl. en 12 nov. 1871. 

1239) ib. I okt. 1871. Zie over rlc Internationale <'n haar activiteit l.e Gent Gaz{,tte 

van Eecloo. 29 oktober 1871. 

1240) I ),.ze. Gt·nt..-, sectie harl in 1871 hnnr loknnl In (I ).,n !'rins> aan <Ie Ram. De 

~•·di•· VNI!atkrrJ,. N sinrls 2·1 rl•·r. 1871 .. Ik .. zondot;~, rJ., re.lartiC' van (Oe \Vcrkrn, 

lo•·n 1wll'irl tfoor E<lm. V nn LI<'VN<·n, •·Ik.· mnandnrz. Er lw-lon•l ook C'Cn sectie 

l•· l_,.,]"hNR aan .],. Lnnl!" Kt·rkstrnnl wnnrin haar lokllfll < DPn clwvalt<:>r> 

WH• II''V<'•lilltl. lliN w•·rtl op rnnandn11 VNI!n•l<·rd. 11•·1 nrRnnn • I),. \VC'rkN> wN.! 

I•· ( ;,.nt VPrkorht hij Loul~ Vnn I b:kc·. Klt•ln M•••·rh<·m 77, l>lj Edm. \' nn 

H<·VNPn, Nit·uwlond. 12. •·n In ,K,·izPr Knr .. l> op ht·t l<nlwt. I<• Stnl-Ámnnds

ht·rll 1,11 Knrt·l ]),. 1\oo•. Stnl-Ánwn•l•l rnnl. I>H. "n '" l..<·•l•·h<'rl! hiJ .lm~•-r BnPln..rl 

In f,,., Tov"rfwk"trnnlJ•·. I),. lniNrllllionnl•· ht~~l "''" •Prli<' QPnnnmcl riiC'l Volks

vr·rl"'nd> I•• Ánlw••rp<·n I >•·zP .,.,-u,. Iw.! hnnr loknnl In d >. l'lnnllln> Parochil'

''"'"'· ). S<·<rl'lurl• wn• Ph. ('o,.rwn. ook ullu•·vPr vnn ,!),. \\'•·rk..r>. Me1strunl, 
r, T,. l.uik v••rgo•IN,], . .f,. "'' llt· Iu .]" • Rw· <Iu Pnlniu, ·12. Tt· Bru~st·l kwnrn 



1870 en geleid door Karel De Boos, bijgcslaan door de 18-jarîge Edmoncl 

,·an B<·vercn. die !n hel Vlaamse orgaan van de Internationale ( 241
) nl. 

«De Werker» ijverig milîlantle. ( 242
) De actie van september 1871 te 

Eeklo werd waarschijnlijk ingezet naar aanleiding \'ar1 rle in oktober tradi

tioneel gehouden Weversmisdag, (2·13
) waarop de arbeiders en niet alleen 

de Lex! ielarheirlers vrijaf kregen. hun palroonsf eest onderhielden en ge

makkelijk waren Ie bereiken. 7.eker werd de propaganda meteen ingegeven 

door de ~lerke industrialisering van Eeklo. die gekoppeld was aan de 

Genlse lex I ielnijverheid en moes! beschouwd worden als een groeiend 

verlengs1t1k van de Cenlse wol- en kaloenslad. 

Te Gent als te Eeklo leefde toen een lompenproletariaat in lamen

lahele omstandigheden. gedmkl onder lage lonen. ondtorhevig aan perio

dieke werkloosheid. gehuisvest Ie Gent in de beruchte .. bataillons carrés> 

van de armeluizenlmurl Balavia, te Eeklo in de bedroevende <Kruipins> 

( 
2
H) en, zoals «De Eeclonaar» nol eerde. <in koeren waarin het krioelde 

van mPnscn en waarin een pestlucht heerste die lichaam en ziel aan

deed». { w) 

Er was echter een opvallend \'Prschil Lussen de Gentse en Eeklose 

proleten. Te Gent was het klasselwwuslzijn heftig wakker geschud ge

worden, was de si rijd om heler loon en lot om·e,biddelijk in gezel. { 246
) 

cle lokale sectic hije<·n op cle Grote J'vlarkt. in cLa 1'1aison des Tanneurs1 waar de 

\'laamse confcr<>nties werden gehouden. De lnLPrnationale hield zesmaandelijkse 

congress<'n te Brussel o.m. een op 24 en 25 dec. 18:-l. Oe \V erker. 24 dec. 1871. 

Dil \'laams orgaan Ynn de lntcrnalionale ontstond in 1867. ib. Zie over de Inter

nniionale te Gmt : I). Oukhow-De \VeNdl. oe. 9 e.v. 

(241) <De \Verken milil<'Nde rePds voor yrouwenemancipntie. De \\' t'rker 24 dec. 

1871. li<'L slPuncle l<'v<'ns het maanclblad eDe \'rijheid) dat in zijn hoofdredactie 

Chnrlcs Rodenhach Pn \'iclor Dave had opgl'nomen. ib. 

(2•12) i\vnnli. E<'n TPru~hlik. GPnl. 1'130 fl· 26:-. Van Bf'\'Pren toonclt> zich zo ijv<'rig 

dat , I)., \'.TNkPr> in handen kwam vnn de Gentse sectie van de lnh•rnntionalt'. 

i\. \'an Lam. GNch. v.d. i\rlwidersbew<'~in~ lt• :\nlWNfl<'n en omliggende . .'\ntw. 

p. iO. <l)c \\',•rker> wNcl lP ÀnlwNp<•n uitgt•gcvcn. 

(243) Gnzdle van Eecloo. 6 okt. 1872. 

(24'-1) Zo wPrdPn cle EPklosc krotwoning<'n nol! In 1802 gl'nO<'J1J(l. Gnz<>lh• van E!'cloo. 

15 m<'i 1802. f)p wijk BnlnYitl lng op d<' 1\nllt•nherg lc G<'nt. 

124'i) De Eecloonaar. 2 se pl. 18hti ; ))" GazellP Ynn E .. cloo. 21 jnn. 18:-t. Op lH' I 
jaarlijks hudg!'l van het nrmbt•sluur l<' E!'llo kwam ook nmdNstnnd \'!In huishuur> 

yoor lwtrpffpnd!' arnw liPdPn. lliNdoor mO<•dig<lt• lwl armbf'sluur h<'l houwPn vnn 

huisjPs en ];o<'r<·n aan, daar dt• <'igcnanrs yan <l<'zc huisjPs <'ll lwluib•n zpb•rhPhl 

kn•gpn siPPds IH·Iaald LP worclm. TP E"klo wnrPn clt' huurpnlz<'n vnn huisj!'s 

bc·lr<'kk.·lijk \'Pc•l duurclcr rlan <liP yan grol<' huizt•n. :"ol..th•rllj<l \'t•rnlln<IN,(,. ,1,. 

• ondPrslnncl van huishuur>. I)" Et•cloonnnr. 2 SPpl. IS(,(i. 

12.4(,) 11. l'irennP. of'. V. 28~ e.v. 
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T·· Eeklo hlen·n de hongerliJders en de armoc>zrmiers depressief en passief. 

Ze werden >chier wekelijks door de lokale pers de les gelezen in onder

danigheid legt->nover hun meesters. Als gelovigen. onderworpen zo ze 

waren aan de Goddelijke \ 'oorzienigheid, ·werden ze door hun bisschop, 

~ lgr. Bracq .,bewonderd om dt-> bedaardheid te midden Yan de tegen

spoed. om hun lijden en hun ontberingen en om hun hoop op een beter 

I eyen >. (2-11). 

Ze wachtten en bieYen wachten op een Voorzienigheid. die echter 

lastbaar door mensen zou moeten worden opgebouwd. 

De eerste anonieme pioniers van een doordachte sociale beweging, 

,·oorlrc>kkers die te Eeklo nog als opwinders en rustverstoorders werden 

beschouwd. geraakten in 1871 Pn 1872 met hun Socialisme niet hoven de 

grond. Geen mc>eting op \ \' eversm isdag. Nergens een lokaal, zelfs geen 

spreekgelegenheid in open lucht. Nergens een uilgestoken hand. ( 2-1s) 
1\:og op 20 oktober 1872 had <De Gazelle van Eecloo:» er de Eeklose 

arbeiders toe aangezet niet le luisteren naar Gentse of andere opruiers 

legen de patroons. want <geen enkele werkhaas zou ze nog werk willen 

geven>. Niettemin, zo werd te Gent vernomen, maakte het Socialisme 

,·oomitgang in de kleine lextielstad, waar de leden die de Internationale 

er leidt niet bij name waren te noemen. ( 249
) 

Drie jaar nadat de Eerste Internationale was ontbonden (·lso) werd 

te Brussel in 1879 De Belgische Socialistische Partij. die wa,il later 

Belgische WPrkliedenparlij zou genoemd worden, gesticht. Ze kreeg ver

takkingen in alle ~rote steden van het land en was hijzonder actief te 

Gen!. In deze laatste stad was de Socialistische Parlij al vlug stevig 

georganiseerd. beschikte over coöperatieven als <De Samenwerkende 

~1aalschappij Vooruit>. vakverenigingen, sociaal sterk geëngageerd. en 

over een comhatieve pers als het l>lad <f)e Toekomst>. in 1884 vervangen 

doOi het Jaghlarl <Vooruit> f'n de weckhlaclcn d)e Toekomst>, <De Land

bouwer> en dies meer. De partij was vooral polilic>k knap geleiel door de 

(24:- I /)., f:J·cloonswr. I() maart 18rJ7. Vnstr·nhrl<'f. 

124f;) Gcm·ltc· van J::,., ll)o. (j okt. 1872. 

( 2'l'J 1 th. V ol~o~•·ns rlr• ~·klost• dtrhtl'f llippolt<·t f.l',ft·llnnck. Jll'i>f van Knn·l Le.lci!Ollck 

""' ,f,. • lnlrrnntlonah•l> •·•·n v<·Cifc.rfnlitk wr•zr•n ,fnt lr>r>frl<' in dwahnu <·n znnrlf', 

rlnt rru·t 1".1 kwniliJ een pokt hor! IWAfnlr•n c·n pooRd•• duor valsr! ~l<'ls<'ls h<'t 

r.wfr·uchclrl lu•.,·n lwN r·n knr·d•t uit tc· vr•ur•n. ''" nrh('lders 01Jn7.<'lt<' lol oproer 

r·n lwt stichlr·n vsm ~o~ruwr·f.,n. rnnar dot vnnwc·u•: lwt ml>l .. lde volk ziJn slrof nld 

Zl>lt ontunnn. I)., Errlor.nnor. 2 rnr•l 187'i. 

(2;1,) '/.r· Wfl5 rNlds In 1872 In Vl'fvlll. I), nukhow-Dr· \Vr>l'rrlt. Het VN•lnuhor·k van 

rf,. (~,.nhc '"•rll,. von ,j,. \'lnurn•r· •or. pnrllj In ,j,. Jar,.n 1877-78 In .!lnnrl. 

K. C. G.) I'J'i7 CXXII. tate orlr·v. p. '32. 
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gewezen internationalist Edmond Van Beveren en de volksdrijver en over

tuigende redenaar Eclward Anseele. ( 2 " 
1

) Gedreven door e<>n sterk klasse

bewustzijn poogde de Gentse Werkliedenpartij haar streven en haar instel

lingen le doen kennen op het platteland. ook te Eeklo. waar de Internatio

nale reeds voordien haar merkteken had gezel. 

In haar nummer van 28 maart 1886 noleerde ((De Gazetle van 

Eecloo» dat de socialisten alweer gezocht hadden naar een geschikt lobal 

om er een meeting te houden. meeting die er echter niet kwam. In de stad 

was sinds ongeveer 15 jaar het sociaal-economisch leven weinig veranderd. 

Enkele fabrieken hadden zich uilgebreid of zich technisch beter uitgerust. 

maar het dagloon onderging verder de wisselvalligheid der omstandigheden 

en van vraag en aanbod betreffende de productie. Ook de levensduurte 

bleef schommelen. (252
) 

In 1886 werd er nog in het openbaar geklaagd over het misbruik van 

lonen betaald in natura. ( 253
) 

Er waren nog altijd Eeklonaars die de wijk namen naar het buiten

land. maar wie niet uitweken bleven de honger en de armoede trouwe 

gezellen van de nood. Een feit onder vele illustreert deze toestand. In 

december 1871 werd het huisje van een wever die bij een winkelier een 

brood had gestolen. door de politie doorzocht. ~1en vond er een half

hlinde werkloze. zijn zieke vrouw en vier naakte kinderen. Het was toen 

in het putje van de winter. ln huis geen vuur. geen brandstof. geen bed. 

eten noch drinken. ( 2 "
4

) Al wal de dief bezat was zijn kroost. Dit is geen 

verzinsel van de «Gazelle van EecloO». Schier dagelijks kwamen van -10 

lol 50 gezinnen hij het Armhestuur hedelen om... hemden. een bed. 

o:.deksel: •. ( 2
"") In december 1871 kregen 133 Eeklose gezinnen diP een 

prijs hadden gewonnen wegens netheid en zindelijkheicl in hun woning 

geconstateerd. hemden. «sargem, katoen en bedelen als beloning. e~6 ) 

Van 1870 lot J8CJ() werd <k helft van de jaarlijkse ~tedelijke inkomsten 

opgeslorpt door het onclerhoud dt'r Eeklose behoeftigen. (2·~ 7 ) En toch 

(251) Th. Luyckx. Pol. Gt>seh. v. België oe. 187: D. Oukhow-D<' \V ........ rdt oe. p. 8; 

Avnnti. E .... n TNugblik. oe. I en 11 <'n 11. nnlthnzar. n .... G .... ntse \VNkersvcrcni

gingen in 1887 in c llnnd. rvl. G. 0. Ct·nl. 1 %·1 p. 73 t'\'. 

(252) Gnzctt<' vnn Et>cloo. 19 m<'i l'll 2 juni 1872. - ·I mt'i · i(i okt. t>n 16 nov. 1873 

• 28 nov. 1877 - 23 jnn. 1881 - 21 jnn. 1882 - 11 jnn. • t no\'. :81\5 • 

29 nug. 1886 • 6 S<'pl. 187-1. 

(253) ib. 2(i nug. 1886. 

(2'i·1) ih. 17 clcc. 1871. 

(255) ib. 3 jnn. 1875. 

(25(i) ib. 24 dN•, 1871. 

(2'i7) ih. lU okt. 1880. 
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,·ond het Stadsbesluur het gepast inschrijvingslijsten van 10 cent. lot l fr. 
111 omloop te brengen le'l voordele van hel heschavingswerk... in Afrika. 

( ~sR) Ook de epidemieën hadden dP stad niel \'Prlaten. De tyfus ram

melde in de volksbuurten. op de Zandvleuge en elders in 1879 en 

1881. ( 2.w) \\' erd de nood in de stad nog steeds sporadisch opgevangen 

door liefdactigheidswerken en het uil\·oeren van bepnalde openbare wer

ken. loch was er ids wranderd in de volksklasse. l-Iet ontstaan van een 

maatschappij van wolwever:; in 1874 ( 260
) waarvan de activiteit ons 

onbekend is. ondersireepi toch de behoefte onder de fabrieksarbeiders zich 

in een aparte groepering Ie wrbinden. ( 261
) Ancterp arbeiders, als de 

helpers of knapen van de timmerlieden. kwamen hij elkaar om loons

,·erhoging te bespreken. al bleef hun pogen «hij \Villen en klappen». ( 262
) 

In een openbare bijeenkomst van d)e Werkerscommissie» van augustus 

1886 op het Stadhuis gaf de fabrikant Alfons Baudts grif toe dat het 

inkomen van het grootste deel der Eeklose arbeiders ontoereikend was om 

hun gezin te onderhoudPn. Hij verklaarde zich tegen het uil keren van 

lonen in waren en vroeg de stichting van nverkerspensioenen» en beroeps

scholen. Een ander fabrikant, Van de Putte, verklaarde zich eveneens 

legen lonen die niet in geld werden uitbetaald. Hij drukte er zijn ~pijl 
over uit dat hij wegens de concurrentie niet hij machte was het loon van 

zijn werklieden, dat schommelde van 2 tol 2.25 fr. daags, te verhogen. 

Een < kloefkapper>. Gishert Verhassell, een populair figuur in de stad, 

stond op de evenredige vertegenwoordiging in de Gemefmteraad en :)p het 

mvaeren van het Algemeen Stemrecht. Hij klaagde bovendien bepaalde 

misbruiken aan. nl. dal armmeesters winkel hielden en lonen nog in natura 

wPrden uitgekeerd. ( 26~) In een bepaald opzicht was ook de houding van 

de patroons legenover elP werklieden enigszins gewtjzigcl. Hieven de bozen 

(258) ih. 21 jan. 1877. 

(259) ib. J(j nov. 1879 - 18 sept. 18Fll. 

{2(,()) ( ;azPltc· van Ec·cloo. I nov. 1Fl7·1. Geslicht in f'ktobrr. 

(2fil) :-.Jog anrl<'re vc·r<'niginRcn kwam"n tot stanel o.m. <'<'n VN<'nlglng vnn <VONmnnn, 

cl;,. strc·rfrl" naar ond.-,rlinu" J,;;stnncl !anus d,. W<'ll<'"· tb. 8 c!Pr. 1871. 

(2r.2) ;J,. :2'5 m•·i 1Fl84. 

{].(,)) J Jr· Vrt)r• Br·kwanmfwtrfskir·zN van Ec•rloo. 'i S<•pl. 18A6 ; 

Gazc·lt•· van l·>doo. 2'J nu u. I A81>. G. Vr·rha~s<'ll wenst" noj:! rlnt de si nel e!'n 

•rhr·tkunrliur· zou nflnüc•llc•n rltr· hf'l lm>ocl r•n nl clr <Spl)Z•'Il~ vnn rlc nrlwtciNs 

zou oncfrrzcwkr·n Pn mr•rn<f,. rfnt ,j., lwho..fllur•n nl<·t ost!'ntnllcf mnnr b!'CII'kt 

rrotwtl<·n lwlwlp<·n Wt>r<Jr.n. Op rl<·z<~lfrl,. vf'funclt•rlnll wonrop door elP. v<'rschtllcnd,. 

•rm·k•·n lllm<·n ,.,.n lw.t<· lwr·J,f w<'rrl u•·vorrn•f vnn ,j" lol'nmnliRc sorlani·N·ono· 

rntc..fw loNlnnrf vnn rlc Alnd. v<•rklnnrtlt• A. V nn ArkPT. slnrlsscrr<'lnrl~ .Int cl<' 

rnlono<·urllwirl vnn ,J,. nrlwitl•·u voorl,prnot uil ,j,. nnuuro<'l ,Jr.r hl'horft,.n vnn clc 

E··kln••· w•·rkmun tltr m<wlli)kt•r m••l ) fr. ,Jnall! kon l••vl'fl clan """ nrlu·ldcr van 

fwt plntt•·lun•l ,flr 111'111•1 ron•lkwnm rnf'l 7 ,., 8 slulvrrs of G~ rcntl<mlcs pN <Ing. 
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strikt op hun recht staan in het werkhuis, { 261
) dan moel toch de uit

spraak van de \Verkrechtersraad in het geval van Bernarel Van Damme 

enig opzien hebben verwekL. Deze laatste, een arbeider. had zich als 

eiser gemeld legen de Eeklose fabrikanten Toch en Bekaerl voor de 

W érkrechtersraad. ( 26
") en dit omtrent de aard \'an het tewerkstellen. 

Voor het eerst. voor zover is geweten. werden er le Eeklo fabrikanten 

veroordeeld tol schadeloosstelling. {266
) Wijst dil geval op een vermin

derde onderdanigheid van de arbeiders of op het plotselinge mededogen 

van de patroons? Sommige fabrikanten begonnen zich nu ook te bekom

meren over de geestesarmoede en de onverschilligheid van heel wat van 

hun werklieden inzake ondenvijs. waarmede het werk in de fabrieken niet 

werd gebaat. De pers onderstreepte het gebaar van deze fabrikanten. die 

hun werkhuis sloten om hun arbeiders toe te laten avondlessen te volgen. 

De firma Van Doorne-De Sutter gaf het voorbeeld. De fabrikanten Goet

hals-Uttenhove. De Maere-Duvivier en F.A. De Wachter-Van \Vaesberghe 

volgden. Dat was zeker een goed punt voor de patroom. Bij nad,__.r onder

zoek moest men ervaren dat de vork anders in de steel zat. In dit avond

onderwijs was er geen sprake van vakkennis. van de ontwikkeling \'an de 

technische bekwaamheid van de arbeider. Nijpend was nochtans de 

nood ( 261
) aan vaardige lextiPI arbeiders die. sinds het Leer- en \ Verkhuis 

omslrPeks 1860 uil de stacl was \'\~rdwenPn. meestal zichzelf moesten 

bekwamen op het getouw. De fabrikant De Wachter-Van Waesber~he 
ging <>r prat op publi<>k in de krant Ie vt'rklaren dat hij niet alleen :tijn 

Een oorzaak van de ellende onder de arbPidf'rs was in zijn ogt-n de Zf'deloosheid 

en de dronkenschap die konden bestreden wordf'n door patronages voor volwas

senen en een WPt op het sluit<'n van de herbPrgen. Volgf'ns Van Acker Vf'roor· 

zaakt~< de militif'loting mPde de ondergang van veiP I!<'Zinn<'n PH hij W<'nst~> Jf'r· 

halve hd verdubhelen van de maandelijkse gift van 10 fr. Op dezelfde vergaderinl! 

vernam men nog dat de arbPiders van Alf. Baudts ~ nl. wevers ~ gemiddeld 

16.50 fr. pN weck van 72 urf'n verdienden. de werklieden van Van de Putte 2 tot 

2.25 fr. daags. Tenslotte vrot'~ de Eeklonaar lloutappel dat men de arbeiders 

liev<'r dan ze te d<·coreren met ckrulskens> en mcdllljes <'<'n spaarboekje zou IN 

hand stellen en kwam V crha>s<'lt. d ... llomp<'nmnkN nog op tf'gcn de afschaffing 

van de GC'mcenteadultenschool. I ltj was tf'gPn d<' Vrtjû AdultPmchool die een 

purtijschool was zondl'r gedtplom<'Nd<' ondNwijZ<'rs. ib. 

( 264) Gaz<'ll<' van Eecloo. 16 okt. 187'3. E<'n arbf'iclcr veroordN•ld ,foor zijn patroon 

wegens <schiPiijh· werkstaking zonder voorkt·nnln th. 

(265) ib. 5 nov. 1871. 

(~fió) GazPtte van EPcloo. 5 nov. 1871. 

(267) i!,. 11 febr. 1877. De pNs vroeg tol'n clrini!Pncl lwt oprlchtPn van l'l'n \\'t't'fschool 

in de si nel. ih. In g<•val v11n crisis wNclen ,1,. <11<'111<'n<' Wt'\'NS > lwt l'<'rst of~.,dankt. 
tb. 
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werkliPden naar de avondschool det•d lopen, maar ook naar de zondag

school. I lij zei dat hij maalregelen had genomen opdat niel een van zijn 

arbeiders zonder rt•den hel schoolgaan zou verzuimen. Iu feite was de 

ijYer van deze fabrikant ingeblazt:>n door de catechismus. die hij pompeus 

<de allerzaligste lering onder al de wetendht>dem noemde. liet was vooral 

door het <onderwijzen van die noodzakelijke wetenschap>. die hij toen tt:> 

weinig gekend achtte. <dat het volk waarlijk verbeterd. verzedelijkt en 

wrchristelijkt zou worden>. l 26s) Dat «Verchristelijken en verzedelijken > 

,·ia het onderwijs ( 26 ~) zette anderzijds heel wat katholieke en liberale 

Et>klonaars tegenover t:>lkaar op. Beide partijen beriepen zich op school

wetten. de lilwralt>n op deze van 1879. de katholieken op de wel van 

188-1 die diametraal tegenover elkaar stonden. Ze liepen koortsig in 

betogingen. zelfs te Bmssel. ( 270
) organiseerden vergaderingen en 

meetings. ( 271
) tekenden protesten aan. ( 272

) Nieuwe «bewaarscholen» 

e•a) werden opgericht. andere werden aangenomen en dan weer verlaten, 

onderwijskrachten werden ter beschikking gesteld. ( 274
) De Stadsraad 

kreeg het aan de stok met de Gouverneur van Je provincie, mel zijn gevol-

(268) ib. 19 én 26 nov. 1871. In 1886 vcrklaarde onderpastoor R. Van !'·lol in de 

nverkerscomrr.issie> dat de arbeiders beter de catechismus moesten kennen voor

aleer aanvaard te worden in de fabrieken. De Vrije Bekwaamheidskiezee van 

Eecloo. 5 sept. 1886. 

(269) De schooloorlog werd m het Meetjesland nog voor 187') ingezet. In 1869 werd 

met betrekking tot een lokale schoolstrijd de pastoor van Bassevelde op 13 aug. 

1869 door de rcchtbank van Gent veroordeeld tot schadeloosstelling ( 1500 fr). 
Oe Meetjeslander. JO aug. 1879. 

(2:;-0) Gazette van Eecloo. 14 sept. 1884. De Eeklose katholieke bdogers w.o. de fan

fare <Amicitia> werden te Hrussel gemolestec:d. De vaandeldrager van de f&nfare. 

Alois Smitz, v<·rloor er zelfs een ogenblik zijn vaandel. ib. Te Eeklo werd een 

~toet van Waarschoolse jongeren van de katholieke schoolpt•nning u.m. door 

fabrieksarbeiders uitgejouwd en uitgefloten. zelfs in de patronage bedreigd en met 

btenen beregend. Er w;m·n gc·wondcn. ib. 5 okt. 1884. 

1271) ib. 9 en 23 maart 1878. 

( 272) iJ,. 9 maart I 878. 

(273) In I 878 beschikte &klo ov•·r <'<'n w·mP<·nl<·sc.:hool voor jonRens met k!a,sC'n boven 

de honde-rd l<·Nhng<·n. Er was geen !l<·m•·•·nt<·sdwol voor meisjes, manr de kloostcr

lthool der Zusters van Lt<:fd" w<'rcl door de stnd l!<'[>ntroncerd. Er was ••en klcut!'f

•thorA r~ehourl<·n door rlc Zu~tr·rs vnn Stnl Vinc<•nllus 11 l'oulu. Er wor!'n twee 

lwwaar•cholen. er.·n lwsluurd door een orulr-rrM•Ioor l'fl gr)t.uhsrrltcNd door de stad 

r·n r•<·n nndert· hr·•luurd dom ,1" Zu•lcrs .fo.,:phtencn. I )oor waren lwPe kostscholen 

voor juffrouwr·n. r·r·n von rlr· Zu•leu vnn Lidrlr•, •·•·n mulN von rlc ?.usters \'dn 

Sint- Vtnr.cnllu• n l'aulo. T•:rulotte wos er eC'n Collcll<' rfoor de stnd kosteloos ge

lnllsvf'lt en or,k 1/''"'J,.irlteNrf. I),. ~lr•r-tjt·slnrorl<'r. 23 mnnrt 1879. Ztll vok th. 

1 rnnnrt. 

1271) C.m:l!t· von Eedo", I rl•·c. 1878 - 11 M·pl. 1879. 
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machtigde commissaris, met de schoolinspecliè. ( 275
) Te Eeklo werd de 

schooloorlog, de strijd om de hesle catechismus, deze van de ultramontanen 

of die van de vrijmetselaars ( 276
) door de liberale en klerikale per!' up 

onverkwikkelijke wijze aangewakkerd. ( 277
) Bij al die Oll\'f'rclraagzaam

heid. al ~~ie stekel i ge mzie en kwelsen de woelingen VPrloren liberalen en 

katholieken enigszins de socialisten uil hel oog, vooral de Gentse socia

listen en hun gewapende agressieve pers <V ooruil>. ( 278
) die republikeir•se 

en antiklerikale ideeën huldigden. ~!reefden naar volksbeleid in den lande. 

naar gelijkheid onder de mensen. naar organisatie van de arbeid en de 

arbeiders, naar onteigening van de landeigendom en naar Vlijheid van 

pers. e79
) 

De Gentse «Roderu propageerden sinds 1884 duchtig met <V ooruil> 

le Eeklo. Een gevaarlijke opdracht! Sommige colporteurs werden door 

opgeruiden aangevallen en halfdood geslagen. De verkopers waren nij

willigers die meestal le voet op zondag naar Eeklo trokken om na de hoog

mis het blad aan de man le brengen. l n de week col porteerden mel <Vooruit> 

soms ook leden van de S.l'vl. Vooruit, nadat ze gepoogd hadden hun \Vaar 

in de stad le verkopen. ( 280
) In 1885 boekten de socialislfn een onwrhoopl 

succes te Bellem. Toen de Gentse fabrikant Benoit-De Leener. die met een 

slaking in zijn fabriek had le worstden, in de weeffabriek te Bellem poogde 

zijn producten te doen afwerken. weigerden de BPIIemse wevers na korte 

lijd de opdracht uil Le voereiJ en begonnen een solidariteitsstaking met hun 

Gentse vakgenoten. ]\laar hun houding werd afgekeurd door hun dorp~

genoten, vooral door de winkeliers. die weigerden de Bellemse stakers nog 

langer crediet te geven. De solidairen van Bellem werden !om hijgesprongen 

door de Gentse d)roederli;ke Wevers». diP geldelijke sletm verleenden 

en door de S.l\1. Vooruil diP 350 broden zond naar de moedige Bellemse 

(275) ih. 15 aug. 1880; De l'1cl'1jeslnnd<'r. 29 fpbr. - 11 en 25 )llli 1880. 

(276) I le l'ledjcsl,llldcr. I juni 1879. Zie \'<'rdl'r : 1),. VudPrlnndN !'ll dt> weekbinden 

'Guz<'lle vun Ecrloo) t·n <I),. E.~rloonnnr>. 

(277) Zie ovt'r de bitsigc schooloorloJ.! le Et•klo o.m. Gnzl'llc vun Eecloo. 29 juni -

28 sepl. - 12 okt. 1879. - 12 sept. - 30 okt. 1880- 27 fchr. - 8 nwi 1881 -

19 muar1 1892 - 3 uug. - 12 <'11 19 okt. - 9 en 30 nov. 11:18-1. Zie voorul : ]),. 

Mccljcslander. .Inren 1879 - 188-1. 

(278) !'lA Vondcrlwyden : Tlw ev!'nls of mnrrh nnd 1lw • \'ooruil> in <i l.l'l.G.O.> 

Gent. 1969. p. 89 e.v. Zic ook ov!'r het Socinhsnw t,, G"nt tn 1887 : 11. 11ul
thnzar. 1),. Gt•nl~c \ VerkersvcreniJ.!illJ.!. or. p. 59 c.\', 

(279) VooruiL 1-1 <'11 1(> april 1886 : De Tockomsl. S l'n G juni- 10 okt. - 11 mw. 188(>. 

(280) De Toekomst. Propngnndobrochurc. 1885. I.. P. 13oon. f'ieler Dncns .. \mstNdnm 

1971 p. 67. 
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\\'eYers ( ~ 81 ) I-let gt>val Bt>llem zette de Gentse socialistell aan h11n 

propaganda in het l' leetjesland. ( 282
) vooral te Eeklo. tt' intensifiërt-n. 

het doorstotend Socialisnw maakte toen ophef vooral te Gent. waar 

Anseele zich als orkestleider van de Socialistische Beweging had on! popt. 

l' let Yerdubbelde moed trokken de colporteurs met «Vooruit» naar 

Eeklo. waar echter onverhoeds een rem werd gezet op hun activiteit. Het 

hele rode spektakel schokte. werkte op de zenu\\'en Yan de Eeklos.; burge

meester Oe vVachter, de man die er op stond dat Ir. de stad de arbeiders 

de catechismus moesten kennen om zedelijk te leven. Toen het Opperste 

Gerechtshof te Brussel in 1886 aan de burgemeesters van steden en 

agglomeraties de toelating wrleende om verbod te lPggen op de verkoop 

van bepaalde dagbladen, ( 283
) pasten in mei van hetzeifde jaar heel wat 

OostYiaarnse burgemeesters de genomen maatregel toe. ( .!84
) En burge

meester De \\'achter was er als de kippen hij om door zijn politie de 

Yerkopers van <\'ooruil> te doen bekeuren en zelfs «Vooruit:» te doen 

veroordelen door het Hof van Verbreking. ( 285
) Op 27 oktober 1887 deed 

<Kriekappel> ( 286
) zoals de Eeklose burgemeester spollend werd genoemd. 

1281) \\'. Steenhaut. l.icentiaatsvcrhandehng : Stakingen te Gent 18ï2-1902. Gent. 

187'0. 11. p. 196. \Ve danken de heer Steenhaut voor zijn dienstvaardigheid. 

( 282) De textiel heeft zich vroell in het JV!ectjesland buiten Eeklo ontwikkeld. Reeds 

in het begin van de :([Xe eeuw was er het wolbedrijf ,·an Alexander Baudts. 

die latPr llehuwd met de weduwe van de Eeklose wolwever .ldn Goethals, t•en 

w..rkhui; oprichlle tP E<·klo. In de strenge winter van 1846-47' vi.:.len 1000 tol 

I 500 wever~. toen werkzaam te V\' aarschooL zonder broodwinning. Ze trokken 

bedelend n<~ar Eeklo. waar noll 300 tol 400 katoenwevers aan het werk waren. 

in de hoop er w..rk te vinden. T f' Ef'klo kwam hct niet allPen tol schooien. maar 

ook tot snikken. dn•iging<'n en roof. Jl.1aar ze kr .. gen gN•n Wfrk. In I 848 bestonrt 

r<"·ds een zeildo,.k- t•n liJnwnadfahri<'k <'n <'<'fi Le<'r t'n WNkhuis te Sleidinge. 

Voor 1856 hc•tond er ook wcds een modefwNkhuls nnn d.., vaart te Bell<'m. '"'n 

te Aaltr·r ( 1849) en een leNwPrkhuis te Kaprljkc. No11 voor 1885 kwnm er een 

kator·nweverij te 7__,,merrz•·rn. l'l'O nmiNe fabrif'k te Evf'rll<'m. Dit alles als gevolg 

op de uitzwNminJ! van Gr•n[S<· fnbrikanlr•n nnnr het platlclnnd. W. Steenhout. 

or. 11. 3f'i'J : Gnz<'lt<· van Ecrloo. I I rnni 188-1. - 1•1 aurz. 1892. - 18 okt. 1868. 

f),. E .. nclralll 1866-67 p. 87·88 : ll"l Mnrrz ... nroOII n° 2 I p. I 78. 

(283) d ),. soclolistt•n l<' E,,kJo>. prollllllnndohrodture 188A nr. 3 : Vooruit. 14 :tpril 

I 81;6. I)., rnnatr<•11•·f WIU h<·pnnf,J ucrlchl l<'U•'n ,(,. dnuhlntl,.n < Vo<>ruil > <'n <I .... 

f>"upl•·>. JV1.A Vt·rfwytlcn. or. '12. 

(284) !Yf.A. V nncf,.rf,..yrfr·n. or. 1J'i. 

(:.!81) :-.1idwl Oukhnw. I'N• "" pml"'ll"r"f,, (I HWi I 111-1) in G<'sch. v . .J orhddcrs

fww•·uln(l. I lnof,fwdflrti" .1. Dhor11h. I ),.,.J 1·1. p. -131). 

(2%) I),. Stnd Et:doo. 27 acpl. l~û3. 
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door zijn gewillige katholieke Gemeenteraad ( 287
) een pol iliereglement goed

keuren waardoor het de Eeklonaars verboden werd in het openbaar een 

rode vaan uil le dragen of uil te steken. ( 288
) Al wat rood was paste niet 

in de stad en gaf slechts aanleiding lot mslversloren. 

Burgen1ee~ter F.A. De Wachter was een merkwaardig personage. 

geboren Ie Bornem, en Ie Eeklo als Latijns leraar in hl'l College terecht

gekomPn. tlij trouwde met Eugenie Van Wat>sberghP, een vnmw Y<~n 

rijken Eeklosen huize en werd met haar fortuin textiPif abrikan I. ( 2s
9

) 

Alfons had niet alleen zin voor het f abriekslcven, waarin hij zijn arhPirlers 

lot godsdienst i ge en zedelijke vcrheffing dwong, ( 2911
) maar hij had ook 

trek in de liefdadigheid. de beschaving, de politiek. liij werd armmeester, 

bestuurslid van de burgerlijke godshuizen en van de muziekschool van de 

stad. ( 291
) llij werd ook lid van de Eeklose sectie van het Oostvlaams 

comité. dat zich tot doel had gesteld de afschaffing van de slavernij in de 

wereld te bewerken. o.m. door het bewapenen van een sloemschip dat de 

boten van de slavendrijvers zou kapen en de opgeladen slaven zou 

bevrijden. ( 2n) 

Zich steunend op de Katholieke Kring. waarvan hij de secretaris ( 293
) 

en het schild zou worden. heklom hij hups alle trappen van het Stadhuis, 

werd gemeenteraadslid, schepen, waarnemend burgemeester en tenslotte 

burgerneester lol aan zijn dood. ( 294
) Als politiek intrigant had hij zijn 

partijgenoot en voorganger. burgemeester Neelernans, klein gekregen. ( 2 l
5

) 

Als katholiek militant had hij een paar goede strepen YCrdiend in de 

school oorlog. ( m) Toen hij in 1885 als burgemeester werd gehuldigd. 

maakte hij onomwonden alle Eeklonaars kond dat hij een \'riend was van 

(287) In febr. 1888 deed hij door zijn Gcmeenleraud <Ie krol'g ondt:'ruan het Stadhuis 

ufschaff<'n. Gazelle van Eecloo. -1 maart 1888. D<'zc <staminee) die jaren had 

beslaan. gaf wnurschijn]ijk tf' \'f'cl krili<'k op het ~''lllcenlcbeleid. 

(288) S.A.E. lkruudsl. Gemc<'nlPr. 2'.:" okt. 1887. 

(289) Guzclll' van Eccloo. 11 jun. 1885. I lij w!'nl ~cborcn op 10 maurt 1831 liij was 

drie jaar [prunr in de 6c <'ll Sc Lulijmc klnss!'n. 

(290) ib. 26 nov. 1871. 

(291) ib. 11 j<.n. 1885. - 15 fphr. 1885 : D,, Eecloonnnr. 27 jan. 1867. 

(292) ib. 23 en 30 Jee. 1888. 

(293) ib. 30 maart 1878. 

(294) !lij wPrd raadslid op I juli 1872. srlwp<'n op 22 mei 1879. vnn 25 juni 1881 lot 

3 febr. 1892 wuarn<"mt•ncl lmr!!<'Jn!'l'SlN. in I RS'i hul)lelllN'>II'r <'ll m·e1lel'd in I 902. 

tb. i I jon. 1885. 

(295) De Stnd Eccloo. 27 sept. 1903. 

(296) Guzclt<' van E<'cloo. 15 illl!/. 1880 m passnn. Zie ook : 30 st•pt 1883 - ll met 

1884. Hij oefende o.m. ,(ruk uil op hl'! stndspcrsoncd. Dt• Stad Eccolo. 3 $ept. 

1909. De 1'-·lecljcslundcr. ·I nwi 1879. - 25 juli 1875. 
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lwt autorilair gezag en dat hij krachtens de waardigheid waarmede hij 

l>ekll·ed was geworden de openbarl' orde krachtig zou doen naleven. ( 2 ur) 
Kriekappel heeft woord gehouden. 

In enkele jaren rolde hij alles op wal zweemde naar vrijheid en 

lewnsneugdL· in de stad. I-lij muilbandde het vrije woord. de vrije pers, 

sleurde <\'ooruil> en later c:Het Laatste Nieuws> ( 29
") voor de recht

banken. ( 299
) maar het de katholieke bladen los van de leiband lopen 

langs de straten. ( aoo) 

Hij verbood in herbergen. tenten en barakken ddnspartijen en .:café

chanlanlsl> te houden. of er zelfs maar een draaiorgel, een piano. een 

orcheslrion. een accordeon te laten spelen zonder zijn instemming. ( an) 
Hij liet op de jaarmarkt liedjetJzangers bekeuren en hun teksten in beslag 

nemen. ( 302
) l lij achtte het ongelegen dat in de vermaakgelegenheden 

\·an de stad dicht- en prozastukken werden voorgedragen of liederen wer

den gezongen die strijdig waren .:met de zeden, de godsdienst. de goede 

orde en de lwslaandt' wetten). ( 303
) Zijn devies was : orde is wel

stand. ( '104
) Ceen nijheid. geen verdraagzaamheid, geen volksvreugde, 

geen kritiek. geen progressie voor mijnheer Oe \V achter, de wachter op de 

kerktoren. Als waakhond ( 305
) was hij te hekrompen om le beseffen dat 

hij met zijn op\·att in gen van de orde wanorde uitlokte. ( 306
) 

(297) ib. I I jan. 1885 

(298) In 1891 kwam de zaak van de ~~emcentere!llcmcoten op het uitventen van Jag

IJladC'u. waarbij de burgemee;ters van Eeklo, Aalter en Nevele waren betrokken 

\Oor het I lof \'an \'erbrekinu. liet I lof vcrklaarde de polilicrcglcmcntcn van Eeklo 

en N .. v .. Je nll't .trijdig mf't d .. Grondwet. dat van Aalter echter wel. GazC'Ite van 

Eecloo. i 7 en 24 jan. 1891. 

1299) De Stad Eccloo. 12 en 19 juli - 16 en 19 aug. - 18 okt. - 8 nov. 1891 - 21 fehr. 

18'J2. Ook ei,. zaak van liet Laat>tP Nkuw; voor het !lof van VNbrcking. ib. 

21 f,·br. 18'12 ; :--1. Oukhow. or. 4 )fJ. ll<'t v..r<pr,..tdcn van geschrift .. n of druk

wNk<·n w;., cv<•ne<>n• v..rlmcl<·n. 

1300) De Stad Eccfoo. 19 juli 1891. 

1301) S.A.E. l:kr"ad~J. G<·m<·enl. 18 juli 27 c..kt. 1887. Ue Stad Ecrloo. 4 .ion. 189 I. 

131'12 i I )e Stad Eed on. 31 m•·i 18'J I . 

( 31'!)) S.A.E. Tl..r~tarlsf. C<·m•••·nl. )0 elP,.. I F\'10. 

(YJ4) C11zell" van Eerloo. 11 jon. IF!8J. 

(')()}) Etncle ,J..cPmlwr 18'J(J el(l<'ll.J,. hit ~i eh de m~dot lo<' in htjzon<f..rc •·n ook an<IPre 

<•rn•l;nultllh<·cf,.n In cJ,. nahtth<>tcf vuo k<·rkc·n en (lo•durc-nrfr· plcchlil!lwrlr·n van <Ie 

,.,,,.Jic•nst, J,..l trwlc·n vnn puf,lt,.kr· rnuzlo·kmuutsr:huppljo•n t.. vl'lhh•d<·n. te omlN

fm·kr·n of lo· '''"'" r-iruhll<'n. S.A.E. Bc·roar(,J. (~•·JTH·•·nl. )0 olo•c. 11:190: Cnzdlf' 

van Er•doo. '1 Jan. I Fl<J I. Zlo• ovf'l I )c Wnchl..r IJok f ),. 1\lectjcslonrlPr. 23 okt. 
11'!81 cm paulm. 

()(J(J) lid VNpftcht .Jutten vtrn rl•· lu·rfwruc·n te 11 uur loktr voor het StnrllouJq vnll<

vNzMrwfln(.!c•n uil nl. vun ,J,. zouc·nniHllllc H·lve "(vernopnrH. !Je Stml Eccloo. 9 <•n 

liJ rleo:. I 'JOO. IJc rltk•wndot duH(I•·••rcfe ,(., J,,., O!IN~. ib. 2'1 ,l,•c. 19CO. 
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De socialisten lieten zich niel door de dielaluur van De \Vachler en 

zijn aanhang intimideren. 

Hel dagblad ~Vooruit». reeds door De Wachter aangevallen. werd 

nu ook door de Eeklose fabrikant Borré. die zich door de socialistische 

krant beledigd achtte. in een proces gewikkeld. waarhij de uitgever van 

het blad, Louis De Braekelaere, voor een paar maand in arrest werd 

genomen. ( 
307

) Nog hetzelfde jaar. nl. in 1888. werden verder de propa

gandisten van het blad verontrust en een fabrieksarbeider werd tol tien

maal loe bekeurd. ( aus) Nog steeds hetzelfde jaar. op 2 december, drongen 

ongeveer iwinlig Gt-ntse d(odem de stad binnen. lP. groepen van drie tot 

vier man maakten ze in bepaalde volksherbergen ijverig stemming voot hun 

zaak. Hel gesprek met de Eeklonaars liep over de verdrukking van de 

arbeidersklasse. hel ie kleine dagloon. cle samenspanning, het Algemeen 

Stemrecht. De propagandisten hadden het nog over de duurte van het 

brood en de wenselijkheid te Eeklo een bakkerij op te zetten in de zin van 

de volksbakkerij C109
) «Vooruit~ te Gent. ( 31 o) Uit hun gesprekken hle"k 

ook dat de Gentse socialisten op zoek waren naar een geschikt lokaal in 

de stacl omer's zondags volksmeetings le houden. {311
) Op 22 december 

1888 haalden de Gentse socialisten een stunt uit te Eeklo. Omstreeks 

middernacht vertrokken enige Gentse militanten te voel naar Eeklo. Terwijl 

de politie nog rustig le slapen lag werden honderden vlugschriften onder 

de deuren gestopt of in brievenbussen geworpen. \ 'lamrode socialistischt:> 

plakbrieven werden op muren geafficheerd en lussen het slation en d)e 

Kroon» werden over de weg twee rode vlaggen aan hoge bomen gespannen. 

(307) Vooruit. juni 1888 : Guzelle van Eecloo. 2G juni 1888. 

(308) Gazelle van Eecloo. 11 maart 1888. Ook vlugschriften werden door de socialisten 

onder de deurPn geschov<'n. 1h. I) dec. 1888. D<' fabrieksarb<"id!'r wl'nl b<'kl'urd 

toen hij het blarl uildeelde l'n onder de dl'uren stak. ib. 11 maart 1886. 

(309) Inzak<' coöpcralif', nl. wul d<' volbbakkr·rij betrof zijn d<' G<'nlse en Et·klosc 

sociolisten hopdoos te laat (.!<'konwn te EPklo, waar d<' GPnl!:e SJ'I. <Volbb<'lan!Z> 

op I m('i 1887 g<'slicht m<'l PPn miljoen van ct!' Gentse fabrik,mt Pn antis,1cialist 

Maurice lil' Smet-I><' 0laeyl'r. hun lwt ~rns voor tic vodt•n maaide lid c.ntstaun 

van lwt , Volksbelang> lP E .. klo panikel'r<l<' <Ie EPklosc bakkers, diP in april tSBQ 

hesloten Je broodprijs te vPrlagl'n lol 17 <t't•ns> d" viNpondt•r. IJ. Ralthnzl\r. De 

Gentse Wl'rkcrsV<'fl'nlging in 1887 In ll.l'I.G.O. Gl'nl 1964. p. li7: Gazcttc van 

Eccloo. 7 april 1889 - 22 nov. - G dcc. 1891. Toen in lwt cVolkshPlan\1> l<' 

Gent W<'rd ~<'slankt tr,>kkPn Ecklost• bokkt•rsgaslt•n als ond<'rkruip<'r; naar G .. nt. 

Cazl'lte vun Eecloo. 25 dcc. 1887. 

( 310) Dat een c kluit> goC'dkopcr was rlnn hd brood vnn hctzPir,J<' lll'wicht en wm 

lwlN<' kwnliteii, dnt door Et·klosp hnkk .. rs wt·rd \1l'lt•vt•rtl 

(311) Gazelle van Eedoo. 9 dC'c. 1888. Van e!'n ~cschikt lokaal in dt• slat! kwam t•chkr 

nog niets terecht. 
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Op afzonderlijke strooibiljetten werd om I 0 u. op de f\ lar kt een meeting 

aangekondigd. Om halfzes trokken de militanten rnet de eerste trein terug 

naar Cent. Toen de Eeklose politie lucht kreeg Yan wat in de nacht 

gebeurd \\'as werd de burgemeester gealarmeerd. Deze deed onmiddellijk 

de stad zuiveren van alle rode smetten. vaardigde verbod uit van elke 

samemcholing Yan meer dan vijf personen en deed het station door zijn 

politie bezetten om de terugkeer van de Gentse d~odPn> te beletten. Maar 

de trein stoomde om tien uur het slation binnen ... zonder de rode revolutio

nairen die de meeting op de markt voor de grap hadden aangekondigd. ( 312
) 

(312) P. Kenis. Het l<·ven van Edward Anseele. 2e druk. Gent 149-150 ; Gazette van 

Eecloo. 30 dec. 1885. 

\' an liberalen was er te Eeklo voor het eerst sprake mPt de gemeenteraadsverkie

zing van 1848. De facto hadden de oude orangisten van Jozef Dhuyvetter hun 

naam v..rwisseld gekregen. Blijkbaar waren heel wat orangisten onder de invloed 

gekomen van de hervormingsgezinde geest van de lijd. aangewakkerd door het 

Liberaal Congres van 1846 te Brussel en de Franse rev0lutiP van februari 1848. 

Omstreeks 1850 bestonden er reeds liberale clubs in de stad. in 1867 een liberale 

koophandelskring. Organisatorisch groeide de partij uit de Eeklose secti(' van de 

Liberale Associatie van het arrondissement. Deze liberale kern had in 1880 reeds 

zijn orgéan .De ~leetjcslandcr> en in 1881 namen de liberalen als vaste politieke 

\'Creniging deel aan de verkiezing met als kandidaten de fabrikant Desiré Bom". 

greffier L. De \'lie:zer. geneesheer I lip. De Zutter, landbouwer B. I luysmans en 

nijveraar Is. Daneels. Voordien groepeNden de liberalen zich slechts op het lijd

slip der verkiezingen. In 1895 hadden de liberalen reeds een \Verk- en Zieken

beurs, in 1899 hun vereniging <V./ erkmanswclzijn> gevPstigd in het ourl hotel 

Van \'yvc in de Stat1eslr. en een lih. kantonale bond in 1900. In mPi 1902 

ontstond de libl'rale .\VI'rkNsverdediging>. De libNalen beschikten ook over tl'n 

.longe \Vacht ( 1903). In 1402 slichtten Prosp. Van AckN en Steyaert een afdding 

van hl'l \\'illcmsfonds. Md <Aurora> steundl'n ril' lihcralen dl' behoeftige IPPr

lingc·n. rirhtt!'n onder hun impuls e<'n nijvNlwirL;chool op. ( 1 90"1). organisN•rrlt>n 

het werk der malNnileil. ( 1903), lwt St<'ya<·rlfoncls voor volb- en muzi,.konder

wljs ( 1 '102). Er warc·n ook ontspanningsjlrorop<'n als elP I urn~ro<'p (V room en 

\'rij> ( 1'110). <·Pn dans~?ro<·p. rl<' •l\luzi<'kmaalschapplj Sint-Cet'ilin> ( 1881 ). hij 

haar stichting omslrePks 180'i nl'ulranl. de fanfare <Do Verentgele Vrienden>. 

( 1 fl72). .! ),. 'ymfonie Prol•·r B<·noil > ( 1882), ,[,. loneel VPr<·niging < PtdN Ecn•

Vi§§">, "" [;b,•r •• le zanuvN<·nlllin~ enz. f)p[,•n wr· nol( m!'clC' rial in 18lJ I • 11<•1 

I iWbl<· Ni<-uWH In f'('n lnnl!rluriu p<·r~prof'!'S mf't llllrl!<'m!•('S(Pr F.A. n .. \Vacht('[ 

WNrl ll<•wikkr·lrl. rlit W<'ll<'n' Iu• I r-olpnrl•·r!'ll van lH· I bln.l <I oor L. V nn d .. n 

FNhoulf'. I),. Ziliok kwam voor lnlrijko· rt•clilhank<'ll, lol voor '"'' !lof von v.·r

l.rr·kinll. Wllilr lwt hlnrl wNcl V<'r<><mlr·r·ld. In rlro Knm•·r hor! Grnux ov..r lwt QPvol 

~:•·ïnlr·rrwllr·r·rrl. On• Bind. 1) munrl JfJ37 - I 8 mortri 1894 ; Pr. Vun AckPr. 

ll..t !"ven VIHI A. Commr:rl(o. p. 2·1 ; Dr· Stnrl E,.rloo. 23 maart - 4 me1 1902. -

2·1 juli - 2) jan. 1 '10'1. - 28 u pril I 'J07. - )(J nu;~. 1 0()8. - 1 opril 19rJO. -

'J •·ro H ilprll - 1 (j juli 1 '!I U. - 'i "n 21; april )0 111111. I '108. - 8 f.lor. - 2'J juni · 

1 rnaort :.!1; juni I 'JIJ). - 18 muur! I Wi·l. - 12 juni I R'l2. - 20 opril · ';' se pl. 
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J'vlaar de socialisten bleven beuken op Eeklo en de krachtmeting met de 

burgemeester werd voortgezet. Deze bleef hardnekkig jagen op r],. met 

«V ooruil» colporlerende mil ilan ten. De Eeklose krantenventer Aloïs Ver

heecke. die woonde in de Zuidmoerslraat. was op zijn beurt bekeurd 

geworden, w~roordeeld en had zijn mager baantje moeten opgeven. Daar 

kwam bij dat hij zijn huishuur niet meer kon betalen en spektaculair met 

vrouw en zes kinderen aan de deur werd gezet. De broodroof en de 

uitzetting van Verheecke bracht een groep van acht Gentse socialisten 

weer te Eeklo. Naar de <Gazelle van Eecloo» beweerde vielen de <Roden:. 

uil legen de rijken en de priesters, en de socialistische <schreeuwers:. 

werden door het volk «beantwoord met kloefmuzieb. Het propageren van 

de Gentenaars had ophef gemaakt want een grote menigte vergezelde de 

«schreeuwers:~- naar het station. Dat was op 3 febmari 1889. Kort nadien. 

op 7 april werd een andere Eeklose socialist. een jonge wever, eenvoudig 

afgedankt en. zoals met Verheecke was gebeurd, zonder toeten of blazen. 

met zijn vrouw en vijf kinderen op straat gezet. Ook hij had zijn huishuur 

niet meer kunnen betalen. Daar Verheecke en de jonge wever nergens 

meer in het werk werden genomen waren ze v~rplicht naar Gent uit te 

wijken. waar Verheecke enkele tijd later door een ongeluk om het lewn 

kwam. ('313
) 

liet ging de Gentse socialisten niet voor de wind te Eeklo. De stoere 

reactionaire burcht was niet in te nemen. l'v1aar Gods wegen zijn wonder

baar. In 1890 ontstonden met één slag stakingen in de stad, die \'an jaar 

tol jaar als het ware werden overgeheveld. Van een ingrijpen van de 

Gentse socialisten in de stakingen van 1890 tot 1893 ( 
31

'') is ons niets 

1890.,......., 16 aug. 1891. - 4 mei - I april 1900. - 8 jan. - 9 juni 1899 ; Gazelle 

van Eccloo. 23 sept 1894. - 19 okt. 1873. - 26 en 19 juli - 17 jan. 1891. -

28 aug. 1892 ; De Mcetjcslamll'f. I fl'br. 1880. 

(313) Gazelle van Eecloo. 10 f<'br. - 7 april 1889. - 16 juli 1893. 

( 314) In het l'lectjeslan<l war<'n l'f stakln!Jen in juli 1895 In de WC\'t'rli Balfoor te 

EvPrgem, wegens slechte grondstoff!'n, hrt nors gedrag vnn meestergasten. Ook 

slaking le W narschoot In <Ie weverij Lcjour. Dl' \ \' anrsrhool se stnk!'rs krt·~!'n 
st<'un van de katoenbewerkersbond van Gent en vnn de <\V !'V<'rsvci'Cflil:ing) van 

Eeklo. liet Volk. 16 en 17 juli - 20 juli <'n 26 juli 1895. Tc \Vanmhoot !ll'ng 

de staking gepaard met rellen t•n lngrljpcn van de rltkswncht In v<'rhnml m!'t W!'rk

willlgcn. tb. 27 juli 1895. 
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bekend, e 15
) Jtlaar in diL laatste jaar ( 316

) ontketenden de Gentenaars 

ongemene propaganda le Eeklo en doorheen het i'-Ieeljesland. ( 317
) 

DorpeP werden afgelopen. vlugschriften verspreid te Zomergem, te Waar

school, Le Assenede. tol le Beernem toe, waar een kleine Gentse socialis

tenstoel stuitle op het verbod van samenscholing van meer dan vijf man. 

en op de rijkswacht die de Gentse militanten geleid door i'-lillio naar heL 

station terug leidde. ets) Te Eeklo werden de arbeiders. vooral de wevers. 

bewerkt door middel van plakbrieven. en in vlugschriften aangezel zich te 

verenigen in weerstandsgroepe11 ter v~rclediging van hun belangen. en 

aangespoord iot het stichten van een samemverkende maatschappij. ( 319
) 

Beter dan de plakbriewn het vermochten zorgden echter de stakingen voor 

een curieuze wending in de houding van de Eeklose arbeiders. De stakin

gen reiPn de oud.· gedweeë Eeklose werkliedenmentaliteit, verwoord en 

f 315) Op I ï sept. 1891 werd door burgemeester De \\'achter de verordE:ning van 

27 okt. 1887 op het verkopen van dagbladen en op de rode vlag enigszins herzien. 

Dit waarschijnlijk naar aanleiding van het feit dat de stakers bij Goethals

Godhals 's nachts brteven hadden uitgeplakt. waarin stond vermeld dat ze met 

de stof die ze nu moesten weven maar I ,50 fr op 13 uren werk konden ver

dienen. Dat was natuurlijk opstand ! Met de niC'uwe verordening bleef de rode 

vlag veroordeeld. maar nu mochten ook geen meetings worden gehouden. geen 

voordrachten of toespraken in op<'n lucht. tenzij met de consensus van burge

mPestN De \\'achter. En geen \'erkoop, geen affichage, geen verspreiding niet 

alleen van kranten, maar ook van <geschriften, tekeningen, etsen, zelf,, aankon

digingen>. De orde was in gevaar. Te Eeklo kende men hd liedje van De Wachter 

al lang van buiten. S.A.E. Beraudsl. Gemeent. 17 sept. 1891 ; Gazelle van 

E,.doo. 20 ><'pt. 1891. 

( 316) In dit jaar 1893 werden cJ,. socialisten vooral door de chrlstPn<'n heftig aang<'val

len. In de katholiek<' \Verkmanskring, waarvan toen onderpastoor Sanspeur 

clirecteur was en R. V<·rmast voorzitter. werd het Socialisme publiek als één god

dc·loze, ruslverslor<·nde sekte. vijand van godscliensl, maatschappij, familie en werk

man voorl!esteld. ~!en verkoncligde luidop dat di<' hat .. litke sekt<' ge<'n wmlt••l 

:nocht st:hiel<·n Iu .Ie stad. Ook .I),. Gazett:? vnn Eecloo> voerde een verwot·de 

strijd tegPn al wat socialist was of kon zijn. In april 1893 achtte het wt>ekhlad 

cJ,. Gentse •ocialislt>n vc·ranl woord<'lijk voor de Pmnomische malaise te E .. k\o en 

hr·t feil dat solrlntPn w<·er wNden opl!<'rD<'IJ<'n om soc. staking<'n te ondNdrukk<'n. 

(;nz"ll" van Eecloo. 22 jan · 23 april 18113. 

1317) Z;" ovN d., orunnisalic· van deze G•·ntse propauondn op h,.t platteland : Avnnli. 

Er·n TNu11hlik. rw. i70-17l. 

( 31 Fl) ( ;;m·lle van Eerloo. 24 .•<·pl. !'n I 'j okt. I R113 : lid Arh<'iderd,l(l(l. 2! okt. 
1893. T" B .. ,·rn<·m W<·r<l :-.1lfflo door lc·uenlwlni!N• '"'ni!<'VnliPn. ih. Zie ook liet 

Volk. 11-12 nug. 18'J'i. 

(319) r ),. Toc·k<mJ•L 2·1 "'Pl. 1k'J3. Ook ''" chri~l<-nc·n propn~r<·r<IPn oncl('[ ,1,. nrlwhiNs 

op lwt plnttPinnrf <·n zelt<·n de· wNkfi .. ,J,.n nnn. zoal.< dit ll"(,,.unl!' n.m. Ie 

WMr.,·hool c·n Ir· Evr·r~t"m. zirh Ir· VNPniUPn In ''"n vnlorannl•nllr. !!d Volk. 

22 r.prll 22 juni · 7 •Ppt. •·n 3 okt. 189'i. 
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verrechtvaardigd door de Eeklose flichter 1-1 ippoliet L·deganck ( ~ 20 ) grof 

uiteen. De antisocialistische patroons. lang aangezien als de uildelers van 

hel brood aan de werkman. werden vanwege hun stugheid. die som~ 
oversloeg naar brutaliteit. op Je korrel genomen. ( ~ 21 ) '[\1eteen was het 

oude vertrouwen geschokt en de vrienrl van gisteren werd zienderogen de 

vijand van morgerl. De malcontenten en opgewonden stakers zochten nailr 

steun. vanwaar die ook mocht komen. en kwamen terecht in de toegestoken 

handen van Edmond van Beveren en îvlillio. Door de impuls van deze 

Gent st· sorialistische drijvers C' 22
) stichtten in 1894 een stevige groep ,·er

onachtzaamde. verongelijkte en vooruitstrevende Eeklose wevc·rs een nieuwe. 

dilmaal zelfstandige militante vakvereniging met name .:Broederlijke 

Wevers». ( 323
) De werkelijke naam van de vereniging was echter <Vrije 

Broederlijke Wevers». îvlen had dat «vrije» hoven «socialistische~ ver

kozen. niet alleen om de werving te bevorderen, maar ook en vooral om de 

patroons niet onmiddellijk en onverbiddelijk tegen de vereniging in het 

vuur te jagen. Deze verklaarde hij monde van haar leidPCs in het openbaar 

dat de vakvereniging slonel op de behartiging van hanr eigen belangen en 

de lotverbetering van haar leden. dat ze pacifistisch was. wij en onafhan

kelijk. geen druk of meesierschap zou dulden van welke blauwe, gele of 

rode kliek. maar steeds bereid was mee le gaan met elke partij die voor de 

belangen van het werkvolk zou ijveren. Maar al vlug werd het ~toplapje 
«vrije» door antisocialisten ongunstig geïnlerpretef'rd. \verd het vernisje 

nijdig afgekrabd en werden de «Vrije Hroederlijke \\'evers» als socialistE'n. 

communards en vijanden van hel christen geloof af gekraakt. ( ~ 24 ) De 

( 320) • Geen heer ge!'n wt>rk. geen wNk g!'<'n brood 

Zo hij zijn gt•lJkist had gesloten. 

Uw kroo~t ha,[ dek noch brood g<'noll'n. 

Gij wamt VNgaan door hongNsnoorh. 

De Eecloonnar. 2 ml'i 1875. 

(321) Onrkr ''" patroons Wnr!'ll Pr. zoals cl(' vlasnijvNaar n .. Gn•n•.\\'it•m(', dit' ~ich 
hijzomiN anlipnthk·k aanst<'ldt•n <'11 \\T<'\'<'l <'11 wrok yan de arbl'iders op zich trokken. 

De Gr<'V<' danliP mo<'dwillil! Pnk<'l<' Mht•itlt•rs. b .. stmml<'d<'n Yan d<' in 1895 

opgNicht" chrislc·nt· Yak\'t•r<·ni~ting van vlaslwwNkers af W<'!!<'ltS <'<'11 zaak \'!lil 

l!<'ldinzam<'lin!! bPtreffpnd<' d" vakv<>rt•niginl!. wol stakinQ \'t'roorzaakt!'. To .. ·n de 

afdanking<'n !!<'bracht wNcl<'n voor cl<' \\'Prk- <'11 :-.lijvcrlwidsrnatl. S<'dit> vlns

nijvNh<'icl. waarvan I )p Grt'\'<' \'oorzlilPr wa5, wC'IJ!<>rd<' cl .. fnl.rik.mt lt• zt'lt•l••n. 

liPt Volk. 2 <'n 8 au~t. Jf\!)3. J)e Grt'\'P was nit•t allt•Pn fal>rtkant •nn~r onk 

liiJPraal polilicu.<. 

(322) •GPrminal.> soc. brochure. 1!)00. 

( 323) Naam cliP ook hun G .. nts<' snr. 'akgPnolPn nan hun \'t'rt·niglng h.ultlt•n !!<'!!<'WD. 

( 32•1) n,. Stad E<'rloo. 7 april - 2!) St\pl. 189'i ; n(' ToP komst. SOt'. propagnndahlatl 

18%. 
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Eeklose • Broederlijke \V evers> vóór hun lokaal in de Kcrkslraal. 

<b roeder , beten ·'chler vinn ig van zich aF, b leven stout hu n e ige n we~ 
gaan en d e brug lus en h et Eek lose en G entse p ro le tariaa t b leef gelegd . 

Bij gemi van elke publieke soc ia li s ti sch e basi:; o f houvusl in d e stud 

~ch ipperden <D e Bro , d erlijke W evers) d oorh een d(' moe ili;lh ed e n va n 

hun lijd e n kozen hun bondgenoten naar gelang d e ge lege nlw d en gun sti g 

wa ren. Z o was Pr prake in 189'5 bij d e gemeenteraad sverki ez in g om Cami el 

IJ Baets, ond ervoorzilter van d e vrij e va kveren iging op d e oppos ili lij l ,·an 

de libera ll:'n t<· Lr ng n . ( :m ) \Va ren c.if·zc laats ten 11ie l v tes ,·an d e broe

d rli1ke commu nard . het ju<tr nadien schrokken rl e hri len e wevers van 

de- an lisoriali sli clw vak i·>O ncl r niet van lent g o m m p l d r godd e lm.P 

VtJand<·n van hu n g loof. o nd er d e vlag va n de· i( V crf' ni gd l' W evers,. 

(32':i) Dt· Stad Er·cloo ; nov. lfS()r; ; lid Vo lk . ') nov. IWJ':i . 

Tmdtli"n<·<·l l<•m<l,.n ' " f:A·k lo ht>P I wo l vriJzlnnlu<· orhtidc·rs voor d lth<'rnlcn. 

Moor lljd<·n cl, . lilktnuc·n hcuiJ .. n ~omm l [ll' ltbNul" pn lroon hun . ympnthll· v r

fW<·Itf t·n hMI •·•·n Qmnl clc·<·l vriJzlnnl l(f' nrbtJI< IN nl. proiNt zich In I Cl9 ullRC' 

prokf'n lc•n voor<J,.J" von rl" kiNtkolc•n . I)(' • tnd F .. r loo. 22 okt. 1 99 . I ll kN•r

fJflrtl hotl ziJn lo•·lnnu · omrnlqc• torbf'it lc•r wnr,.n pnllliPk riJpN ~<·wMdPn . 
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scheep te gaan, orn gemeenschappelijk de loonstrijd aa 11 le hinden. ( 32 ~) 
Inmiddels had de vrije vakvereniging ( '127

) het ook gedaan gekr"gen Jat 

haar voorzitter, Ivo Van Vlaanderen, in de Werk- en Nijvt•rheidsraad was 

opgenom<'n. (-1 2H) ~ommige progressisten onder de 4'Broederlijke \\'evers» 

weigerden mettertijd nog langer hel spel der compromissen mee le spelen 

en stuurden aan op een open socialistische algemene strijd in de stad. !'-let 

dit laatste doel werden in 1898 ( 329
) ten huize van een of andere kameraad 

clandestiene vergaderingen gehouden. Het jaar nadien in 1899 ·werd op 

de zolder ( :
1

•
10

) van de herhergier en zandleurder Pieter De Vilder. bijge

naamd «Peel \ 'olders» en «Stoute Pier> ( 3 :
10

) door enkele vastberaden 

mannen, meestal wevers, in akkoord rnel de Gentse socialistP,n Berragan en 

l\Jillio en een paar \Vaarschoolse vrienden. de vorming van een socialis

tische propagandaclub ontworpen en gesticht. Theofiel De Smet. lid van 

de «Broederlijke Wevers». worwnde in de Ooslveldstraat. werd tot ,·oor

zilter gekozen en aan elf' leiding hijgeslaan door ThecJiel Oe ~feyere. 

Theofiel De Keyser, Theofit>l Lampaerl. Edmond De Hulsters en Edward 

De Vilder. e31
). 

Na bijna dertig jaar verbeten en krampachtige strijd was hel vermaledijde 

Socialisme eindelijk doorgebroken Ie Eeklo. Het was meer dan tijd. Inzake 

sociale organisatie waren de antisocialisten de socialisten fel en ver vooruit

gelopen. I )e chrislenen hesehikten over een eigen tehuis <De Werkmans

kring» ( 18()2) aan (Ie Kaaistraat. over een antisocialistische vakbond met 

talrijke va herenigingen. ( 1896) ( 332
) over allerlei sociale werken en 

honden. De liberalen hadden hun «Werk- en Ziekenheursl', ( 1895) hun 

«\Vcrkmanswelzijrn in de Stalionstraal ( 1899) ea:J) en andere socialP 

groeperingen. Inzake coöperatieven had het ani isocialistische \' olksbelang 

met zijn succmsal,~ f'n hakkf'rij Ie Et·klo het initialief \'Oor het inrichtt>n 

(326) Gnzl'llc van Eecloo. 16 en 23 aug. 1896. De Stad E<'cloo. 16 aug. - 4 okt. 1896. 

Zie ook pna. I 'l5. 

(327) In 1895 ovPrwogen d,, • BrocdPrlijk.· \\'pvprs> hl'l stid11Pn van f't'n bkkt'rij lt' 

Eeklo. Ik Stad Ecclno. 2 juni 1895. 

( 328) De Stacl E<'cloo. 11 okt. 1896. 

( 329) In fc·hr. 1898 WPrcl in .lt• 1\nnwr dl' WPI op <lt• ,·akvt•rt•nigin~t·n ~cslc'nul. \'(lort aan 

Wt'HI<·n cl<'zc v<'r<'nialnucn wPitPiitk<' nulononw lichanwn ml'l Pil!l'll l't'cht. Zij 

kwamen lo< Ie slaan vnn mulunlitPil <'11 coöpt'rolievcn. Gn:~:t'lk \'llll Et>cloo. 

13 febr. 1898. 

( 330) Ook lP GPnl wcHI <Ie pnrlij gcslicht op t'<'n znl.l<·r. nl. d<'7.!' van Pol \\•rhmm,..n. 

1\vnnli. oe. 11. 174. 

(331) De Tm·komst. ~oe. propaJ!anrlablnd JQOO: \'ooruil. 30 jon. l'lll. 

(332) J)p ~tod Eccloo. 27 nov. 18Q2. - 10 nwl 18')(Î, 

( 333) il>. fi okt. 18Q5. ~ 23 rnonrt I 002. - 21 jult 1 0().1. • Ons Blil,], nolrt'rl <In• .lid 

\\' Nkmnnswplzljn> "'"''' !!!'sticht op 1 'i lt·hr. 1'l00. th. 22 r('br. I 036. 
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,.,111 een lang begeerde volksbakkerij <lt• socialisten uil de hand geno

men. ( 3 ~ 1 ) LiberaiPn Pn kiPrikalm ( 335
) wan·n pol iliek sinds vele jaren 

gt>schoold en georganiseerd en wedijverden met elkaar om de overmacht 

in lwt stadsbeleid. ( 336
) 

DP in te lopen achterstand van elP socialisten op de antisocialisten 

was niet le overzien. Oe socialisten bezaten niets in de stad. geer. samen

werkende maatschappij, geen mutualiteit. zelfs geen lapje grond. ZiJ konden 

slechts rekenen up enkelP individuele, ( 337
) bij de Gentse socialisten a<m

gesloten arbeiders en op de <Broederlijke Wevers». nog al tijd een vrije 

maar geen uitgesproken socialist i se he vakverenigmg. 1' laar ze brouwden 

[334) Gazette van Eedoo. 8 nov. - 22 nov. - 6 dec. 1891. 

( 335) Op 25 maart 1867 ontstond te Eeklo de Katholieke Kring, waarvan Aloïs Roegiers 

de eerste voorzitter en Gustaaf Bastien de eerste secretaris werden. Zijn eerste 

lokaal was in <Sint-Cecilia> op de hoek van de l'-lolenstraat en de Boelare. De 

krtn11 kocht in april 1883 eDe gouden Leeuw> op de Markt. en richtte er een 

fl'estzaal op. In 1892 werd in do Kaaistraat de \Verkman>kring opgericht. Vier 

jaar latN ontstonden vijf vakverenigingen, groeperingen van de antisocialistische 

vakbond. afhankelijk \'an de Belllisrhe volbbond van 1891. In 1877 was de 

Plusbond of patronalle 11esticht. MeUNtijd kreg<'n de katholil'ken ook hun Boer~n

gilde ( 1893). hun Boerenbond ( 1902). hun Christen Middensland en hun 

Christen \V erkersverbond kort na 1921. In 1939 fusioneerden de Katholieke Kring 

en Middenstand in do Katholieke Burgersvereniging. Kort na de Tweede \Vercld

oorlog ontstond de katholieke arrondissementsbond van Eeklo. Katholieke stich

tinswn waren nog : de Katholieke Vrouwenbond. twee pensioenmaatschappijen. een 

van J,. W erkmanskring. e<'n ander van de Sint-Agnesgilde, een Davidsfonds

afd ... l;nJl. Op~?ericht door E. Neelemans, vrederechter Everart. pastoor rouhert en 

.'\ug. Van /\cker ( 1875). De Conferentie van Sint-Vincentlus-a -Paulo, de muziek

maatschappijen <Amicitia> ( 1881 ), cSint-.loris>. eDe getrouwe>, toneelkringen 

<Lust naar Kunst> en deugd en vreugd>. rle symfonie cWij willen> (1894), en 

dong m;1ar mondig>. de turnkring<'n .Slank en Vmnb, de zangmaatschappij <De 

11urer.krinJl>. de mutualiteit <Onze steun>, adultr>nschol<·n. de werh·n van Sint

Antoniu~ r>n Sint-Jan Baptist. r>nz. 

Familiearchief Marc Godhals ; De Stad Eecloo. Reglement Kath. Kring 1904, p. 

) : De E•·rloonaar, 29 m•·l I'J32. - )'} jan. 1939. - lï )uh 1938: Guld<'n 

Juf,.,lf,·e~t Conf. St. \'inc. 1 Pnulo ( 1~52-1902) ; 1'. Van AckN: liet levon van 

/\. Commeri!O, p. 24 : IJ,. Stad Eccloo. 13 okt. 1895.- 15 febr. 1903 . .- 14 )uit 

l'J(Ji.- l'J JUli en I 'i rnnurt f<)()) : Rr>rht voor Allen. IJ jan. - 15 f ... br .• 21 juni

'J uuu. - IJ nkl. 19fJ3. Guz<'ll,. van E<·clno. 2) fc·br. 1800 . .- 22 jan. 18'l3 . .-

24 juli I H'12. /.ie ook pag. 

())(,) Volurns ,J,, .Gazr-tlc von Eedoo> wcrrlr>n r>r In ,Je slorl In J8Q(i pogin11on ann· 

u•·w•·n<f orro lu<.,·n bthnlt<·k.·n •·n lthernf,.n lol r>r-n soort vr·rstnnrlhouding l<' 

korrwn '"ur·n ,J,. ~orluh•ll•~h·· voor111l11nnl! Ir> F>klo. Gnzr-ttP von Er>cloo. 10 nwl 

l8')(j, 

())7) R,.,.,f, In IFi'll) li•·rwn E,.k!o~" •oclnli•l"n m,.,. In ,J,. Etln T'-1r.l~lo<>l te Gent. Gozeltc> 

\'fin E•·rlno. I() rnt·l I k<)(j, 
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dagelijks enthousiasme en hoopten op de Gentse socialisten. Ze hadden 

geen ongelijk. liet ontslaan van de socialistische kern te Eeklo. de admi

nistratieve samensmelting van het arrondissement Eeklo met dat van Gent, 

de opgezette beweging ter verovering van het Algemeen Stemrecht, zetten 

omstreeks de eeuwwisseling de Gentse socialisten aan opnieuw een woot

scheepse propaganda-adie te voeren in het Meetjesland. ;vlet dit doel 

mobiliseerde Anseele te Gent afgedane tramrijtuigen om ermede het platte

land af te rijden. ( m) 

Te Î'1aldegem. waar het met sommige arbeiders Prbarmelijk gesteld 

was, ( 339
) werd spijt het verbod van de burgemeester op vergaderingen in 

open lucht. toch gemanifesteerd. De Gentenaars Milho en Oscar Oe 

Visch, deze laatste te Eeklo gevestigd, spraken de arbeiders toe op <de koen 

mn een ivlaldegemse sympathisant. Tegelijk werd het weekblad <f)e Toe

komst». dat de ontvoogding van de werklieden op het platteland krachtig 

ondersteunde, op grote schaal verspreieL Geregeld werden 500 exemplaren 

le Maldegem aan de man gebracht. (Ho) 

Ook te Assenede werd aan de kerk .:De T oekon1sh vPrkocht. spijt 

spioenen bij de kerkdeur stonden opgesteld om na te gaan wie het weekblad 

in zijn zak kreeg. ( :14 t) En ook le Sleidinge gingen 100 exemplaren van 

de hand. ( 342
) De socialistische bladen kregen wind in de zeilen. Te 

Evergem werden de Gentse socialisten door sommige tegenbetogers uitge

daagd. Bij de rel kwam de politiecommissaris met getrokken re\'oh·er op de 

(338) P. Kenis. oe. 244. 

( 339) Sukkelaars die in volle wintN grachten dolvc•n in de hossen C>lll de waterafvot>r 

te bevorderen verdienden I fr. per dag. Ook diegenen, die in de bossen mieren

nesten moest<'n uitroden - de• nesten met mieren en al wenlen in t'f'll zak gC'stopt 

en op dco sl!'enwcg uilgeschud lol nas ''oor fazanten - en \'nak afgrlj<ehtk door 

de mierc•n wNdcn gc·wond. krc•gcn I fr. 1wr clag. \'onwil. ti. 12 cn 2-1 nu•i 1902. 

- 28 juni 1903. 

(340) Vooruit. <I en 20 SC'pl. 1901. - 22 fehr. 1'>02. 

(3<11) De Tof'komsl. 21 juli 1901. 

(3..J2) Vooruit. 22 fchr. 1901. Tt' nolNt'n is d<' staking in rlc jult•weverlj Dobheln<'Tf'·De 

Tvluynck lP SlelrlingP. In 1900 wns PT IPngP\'olgt' dP slt'chtP 11rondstof stnkin!l ont

staan. EPn van de voornnamsiP annzt'ltt'rs tot stakPn ging d.. volgl'ndc dag weer 

aan lwl WNk. ])p nnriPrP stakerS bl('\'t:n buit!'n cle fabrit•k l'll Wildt·n I NSt WCt•r 

aan ht'l werk als df' <mourhnrd> wns nfgt•dankt. Na '> wf'kPn stak.•n l!a\'t'n dt• 

fabrikanh•n loc Pn zonriPn Jl' onriPrkrulpN op hun koslPn nnnr ;\nwrllu. In 

juli 1902 WN<l de man, tNug In lwl lnnd, weN opgPnom!'n In ,[ .. fahrlt•k. nwt 

hel ~evolll rlni opnl!'uw 12'3 nrhPidcrs nis prolPsl In stnkinl! ~lnRPn. De Tot•komst. 

21 juli 1901. 
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socialisten lot'. die hem zijn wapen ontrukten. ( 113
) T P Zeizate spraken 

Anset'le en Cambier de menigte toe. ( ., 1
.
1

) Ook te Aalter nl. in de Sterre

st raat. tt> Landt>gt>m t>n lP Terdonk werden nwetings gehouden. ( J.ts) 

\'anzelfsprekend wijdden dt> Gentenaars hun meeste aandacht aan 

\\'aarschoot en Eeklo, waar het Socialisme naar verhouding het diepst was 

doorgedrongen en het fabrit>ksproletariaat het talrijkst was. ( 316
) Evenals 

Ie Eeklo bestond er te \Vaarschoot in 1900, zelFs nog jaren later, geen 

socialistische vakbond. wel een onpartijdige vereniging. ( 347
) De S. l'-1. 

\' oomit had echter enkele klanten in het dorp die bediend werden door 

Oscar De \'isch. ( 3 ~s) die ook te Eeklo de waar van de Gentse Samen

werkende l'laat.-;chappij aan de man bracht. Oe Waarschootsf' arbeiders. 

vooral de wewrs leden onder de lonen. Sommige spinners met 5 kinderen 

wrdienden -LSO fr per week. wevers op vier getouwen van 12 tol 13 fr., 

anderen van 4 tot 11 fr. ( 3 ~ 9 ) Stakingen bleven niet uit, zoals deze in de 

wewrij D'Heygere einde juli-aug. 1900. ( 3 ~ 0 ) Zoals in vele dorpen in de 

streek werd met eDe T oekomsl» de zondag Oink gecolporteerd. ( 3 J
1

) In 

januari 1902 wnd 's avonds met twee tramcars, vol geiaden met fakkel

dragers. muzikanten en sympathisanten naar \ Vaarschoot gereden om 

speciaal propaganda te maken voor het Algemeen Stf'mrecht. In het dorp 

werden de Gentse socialisten echter opgewacht door gendarmes, die de 

uitbundige manifestanten met paard en blote sabel uit de straten reden 

en ze opjaagden tot op het kerkhof toe. Er vielen gewonden. Oe bereden 

rijkswacht verplichtte van huis tol huis de dorpelingen hun woning te 

sluiten. De Gentse voorman Edward Stautemas, alias Millio. werd gf'

"rresteerd omdat hij tot de menigte ~ te Waarschoot leefden en werkten 

(?>43) \'ooruil. 17 jan. I'J02. J),. ;odnlistPn warPn naar Sll'iclin!l<• f.lPkomPn om st•,un 

tf' vNIPnPn aan .Ir voorgenomPn mceling van dt• I )ac•nslslPn. priester Fonteync en 

PlnnqunNL I),. I )a,.nsisl<>n wan·n ccht<'f niet op~:wkoml'n. I )c soclalist<'n wcrdrn 

l,i<•r gelri.l ,foor f{..,.rhlork. J)" CoryPr <>n Snmijn. VnoruiL 17 jnn. 1902. 

l>l4) il.. 2'; jan. I'JCJ2. 

(>I'>) ih. 22 npril IH<JFI. T" TNdonk of \Vtnk.·l-TNtlonk nnn d<' nanl<'gplnats van clc 

rtoomhont. 

('YJf,) In lfJfJ(J wmc·n Pr nn11 (jO tot (,1 % onjlt•lr·rnl<'n In Oost-VInnndc•r!'n. De Stad 
Euloo. I ·I mil lH! I 'Jfi'J. 

('Y17) Vonruil. 17 jnn. I'J02. 

I'YIH) IJ.. Trwkorn>l. 7 '"Pl. 1'102 p,,J [),. Vtsrh. l>rn.•r \'iln O>cnr. lddrlc· In 1001 d<' 

,,,fmlnl•lruli<·. In I fJfJ) ,J,. rr·ducllr- vnn lwt soc. W<'<'kblnd <De Toekomst), 1h. n" 

11 "11 -12. 
l'>t'J) \'ooruil. J'j '''"· I 'JCJ2. 

( )~,()) [),. S!ml E<·rloo. 'i nu u. I'JlJf>. 

I"J;ll \',,nrull. I 'i jnn. 11)(12. 
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ruim 1000 handwevers en heel wat spinners --- spreken wilde. Aan de 

socialistische reporter Berragan, die zijn perskaart liet zien. antwoordde een 

Waals gendarme : de m'en fiche de la presse>. Millio werd gedwongen 

Ie voel naar Eeklo Le gaan. onder begeleiding van bereden rijkswacht. ln 

de stad werd hij vrij gelaten. ( 352
} Tegen het brutaal optreden van de rijks

wacht werd door volksvertegenwoordiger Anseele in de Kamer geïnlerpel

leercl. f lij klaagde het feit aan dat de gendarmes de wegen hadden afge

sloten en de betogers en het volk hadden opgejaagd als beesten. Hij maakte 

tevens het proces van de ellendige toestand waarin de wevers. die nooit 

vlees alen tenzij op hun kermis wal varkensvlees, moesten leven en werken 

naar tarieven. die ondanks het reglPment niet in de fabrieken werdt>n uit
gehangen. ( as2bst} 

liet gevaarlijk kwaad humeur van de rijkswachters en de onverdraag

zaamheid van burgemeester N. De Backer. die zijn collega De Wachter 

plagieerde. schrikte echter de Gentse •:Rodem niet af. die door herhaalde 

betogingen. spijt de uilgeroepen slaat van beleg, op \V aarschoot storm bleven 

lopen. ( 353
} Nooit stond het dorp zo scherp onder klerikale druk dan ten 

aanzien van de strijd voor het Algemeen Stemrecht. tOe Stad Eeklo> no

teerde dat de Waarschoolse «champetter» van huis tot huis werd !lezonden 

om door de inwoners een petitie tegen het Algemeen Stemrecht te doen 

tekenen. en dit ongelooflijk gezagsmisbruik kon rustig zijn gang gaan ... l\ fen 

dreigde de ,·omstanders van het Algemeen Stemrecht of diegenen die 

Lekend stonden als socialisten uil de kassen van onderlinge bijstand te 

sloten. ( 35
"
1

} En de lokaalhouder van de neutrale werkersvereniging werd 

eenvoudig aan de deur gezet omdat hij deel had genomen aan een betoging 

voor het Algemeen Stemrecht. ( 355
). 

Van alle gemeenten in het gewest die door de Gentse sociali~ten pro

pagandistisch werdf'n overspoeld en bewerkt was Eeklo onvoorwaardelijk 

het zorgenkind. I )aar moest eens en voor goprt een brps worden geslagen 

in de reactionaire harrikaden. opgeworpen door De \Vachter en zijn hf'

hotl<lsgezinde aanhang op het Stadhuis en cloor de toen kortzichtige vrekkige 

liberale fahrickshazPn. 

(352) ib. Ook d<' G<'nlsc voor111annrn Frnns Tf'm111cr111on en Jon Samljn kwnnwn te 

Waarschool In het gcdronJ!. Zie ook : D" Stnd E('cloo. I<) jon. 1902. 

( 352his) V ooruil. 22 Pl1 2<1 jan. 1902. 

( 3'i3 J 1h. 28 jn11 .. 2ó fehr. - 8 oprtl tlJ02. - 3 Juli 1 <)03. D(' stod E"cloo. 30 mnnrt 

1902. Te \Voorschoot poogde 1111'11 Joor nllc 1111<1<1<·1<'11 <Ie propaJ!al1ctn lt.>n voor

J,.Ie van h,.t /\11!<'111<'<'11 St<'mr<'rht ft- ~mon•n. 
( 354) D<' Stnd E<'cloo. <) <'11 23 mnnrt !')02. 

( 355) \'ooruil. 3 juli 1903. 
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Er moest in de eer,;te plaats iets tastbaar~ gedaan worden voor de 

jonge Eeklosp socialistische propagandarlub. die overstroomde van vecht

lust. maar wrdronk in armoede. De club moest een tehuis krijgen. Oe S. ]\I. 
\'oomit. die van Gent uit de Eeklose klanten bediende. moest vervangen 

worden door een samenwerkende maatschappij ter plaatse om de over

macht van het \ 'olkshelang en andere anti~ocialistische coöperatieve orga

nisaties te ontzenuwen en Ie overtreffen. Tenslotte moest voor de Eeklose 

SOC'Ialisten de weg politiek worden opengestolen naar het Stadhuis, om 

daarin door inspraak en suggesties de. arbeidersbelangen te dienen. In 

nauwelijks twee jaar werd de wensdroom én van de Gentse én van de 

Eeklo:-e socialisten gerealiseerd. 

Nooit hadden. sinds ruim 25 jaar, de socialisten binnen Eeklo een 

geschikt lokaal kunnen vinden om er hun gedachten en streven te ver

spreiden en te verdedigen. Haal en vrees hielden de grendels zenuwachtig 

achter alle deuren dicht. In 1901, waarschijnlijk door een list, slaagde de 

Gents!" brouwer. journalist en socialist Berragan ( 356
) erin van een brouwer 

Yan Evergem. een huis, rechtover het Eeklose station, in pacht te krijgen 

voor drie jaar. ( 357
) Het was een ware bijval. Van nog grotere betekenis 

was het ontstaan te Eeklo van de samenwerkende maatschappij «De 

Toekomst) voor wier rekening Berragan het huis aan het slation had ge

huurd. Na de socialïstischP propagandaclub was «De Toekomst> de tweede 

socialistische inplanting in het verbouwereerde Eeklo. Het lokaal werd als 

kruidenierswinkel en vergader .. mal-herberg geopend. En de socialistische 

propagandaclub voc"lde er zich thuis. ( 3 "
8

) organiseerde spreekdagen en 

deed er voordrachten houden o.m. door de Gentse socialist De Coeyer die 

handelde over <Coöperatie en Socialisme>. ( 369
) Op Pinksteren 1902 

bracht Anseele een he?oek aan het Volkshuis. ( 360
) Enkele maanden later 

moesten de socialisten hun lokaal en Volkshuis opgeven. Oe eigenaar, 

waarschijnlijk onder druk gestelcl, verplichtte de socialistische huurders 

zijn eigendom te verlaten op 1 mei 1903. De socialisten bleven geboycot, 

konden nergens nog een vNgaderplaats in huur krijgen. ( 361
) Doch dt> 

( 356) ll"t was ""11 m11n uit d<• &tn•ck, gchortm le Sint-.lon·in·Ercmo onn <Ie Rou.<sclnre· 

Ln•r·k. V ooruil. 24 nocl I<)() I. 

(357) Avontl. E"n T..rugl,lik. oe. 11. 2GI ; De Stoel Eccloo. 4 mei 1902: De Toekomst. 

7 Jt·pt. I 'JfJ2 : Vooruit. 22 mr·l I 'JO). 

(311'!) llr·l lw•luur ,.,.,, cJ,. propHI/Iln<luduJ, \'<'fl!luf,.rrf" op zonrlol!rnor~,wn. De TockornsL 

7 8f!Jil. 19fJ2. 

(j)'J) (),, 'I of'kornst. 7 "''JIL I'J(J2; AvoniL Ec•n TmoRI,Itk. oe. 11. 261. 

(''hO) · f11n Hr•rl.tuH>. Katl.ohr·k &lrl)cfl.fu,f. 24 nwl ICJ02. 

(Y,I) t\v"nll. l:.·n Tcrullbhk. o<:. 11. 2GI. 
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snuggere Bercagan was toch iedereen le slim af. Vonr rekening van <De 

T oekomsl» kreeg hij het loch voor mekaar een paar huizen en wat grond 

daarbij te kopen in de KerksiraaL C' 62
) De aangekochte eigendom had ee11 

oppervlakte van circa 500 mz. de twee huizen vormden een vooroevel van 
" 

14 m. ( 36
'
1

) De Gentenaar Oscar De Visch. de pion i er van de soc. coö-

peratieve beweging in het Meetjesland. werd de eerste leider en winkelier 

van de S.M. «De Toekomst». I liJ was tevens de eerste lokaalhouder van 

het Volkshuis aan de KerkstraaL ( 36
'
1

) Men mag aannemen dat hij ook 

als dusdanig reeds in functie was in het oude lokaal aan hef station. ( 365
) 

In het Eeklose socialistische tehuis. zo aan het stalion als in de Kerk

straat, werden belangrijke plannen gesmeed en gewichtige stappen gezet. 

In mei 1903 werd een oproep gedaan tot het slichten van een <\V erkers

bond». {'166
) ln september van hetzelfde jaar werd door de S.l\1. De 

Toekomst het oprichten van een volksbakkerij in overweging genomen. ( 367
) 

Üp 3 mei 1902 sloot de Eeklose socialistische propagandaclub als parlij 

aan bij de Gentse Federatie en de Belgische Werkliedenparlij. { 368
) )\let

een werd besloten dat al wie een bijdrage betaalde, hetzij aan de {Broeder

lijke Wevers». hetzij aan de S.l\'1. De Toe komst of welkdanige andere 

socialistische groepering ook automatisch lid werd van de Eeklose socialisti

sche partij. ( 369
) De Eeklose partijleiding bleef niet bij de pakken zitten. 

( 362) Vooruit. 22 mei - 26 aug. 1903 , Dt! stad Eecloo. 2-1 mei 1903 ; Avanti. Een 

Terugblik. oe. ll, 261. 

(363) Vooruit. 22 mei 1903. De koop werd gedaan aan weduwe P. Buyck. alias :t'-Tanse 

Deur. Een huis, een oud magazijn was toen nog bewoond door de gareclmakN 

Alfons \' an de Putte. Volgens De Stad Eecloo werd alles afgestaan \'oor 

10.000 fr. l )e Stud Eecloo. 2-1 mei 1903. 

( 364) In 1908 werd in de ötad het loze gerucht ver<pr<'id dat dt> l i gendom aan dt> 

Kc~kstraat te huur of te koop stond. J'vlcn had N voor tic laat>tc kt>N gcbakkt>n. 

Er W<'rrl ccht<'r wel verhuisd in 19\2. Tijd<'lijk \\'<'rd het soc. \' olkshuis en de 

kruidt>nkrswinkel van • I )e ToPkomst > ondcrgl'hracht in J<' lwrhcrg van .Stoute 

Pier> op do Oude Kaai. nu Zuidmocrstraut. De Stad Et•cloo. 20 sept. 1908. -

30 IlO\'. 1912. D<' geschiedenis van het Volkshuis mo!'t nog gemaakt worden. 

l )p lliC'<'sle gegevens vnn na 1912 zijn lt•genstrijdi~. 

( 365) De Stad El'Cloo. 4 okt. 1903. 

( 366) Vooruit. 31 mei 1903. \V aarschijnlijk le~t·n d<' nctivitdt van dt• om:<trreks mei 

1902 ontstane lthcrnlc < \ \'Nkt•rsv<'rdt•digin~Z> in cle schoot van hPt < \ Vt•rkmnm

W<'lzijn>. De Stud Eecloo. ·I mei 1902. <f)e Tot•komst> schrr<'f in september 1902 

dut wie nnn Iwl wNk poogde te komen bij <'<'n lihPrniP fnhrtkont t'Prst nwet 

nnngeslotcn zijn bij de libl'rnl<' coöpNnli<'\'(' Pn de ltlwralc <\V t•rkt'rsvPrdt'diginll> 

waarvan Àug. Pourbnix d<' I<'iding !wd. I )p Toekomst. 7 SP pl. 1 Q02. 

( 367) V ooruil. 18 S<'pt. 1903. Di<' volbhnkkPrij is ontstonn tussl'n dP jaren I ()0:5 en 

1908. Oe Stud Ecrloo. 18 sept. \903 . .- 20 >t•pt. 1908. 

(368) Vooruit. 3 mei 1902. 

( 369) D" \\1 anrhcid. soc. hrochurt• 1903. 



In ~amenwerking met haar Gentse zusterparlij werden alle schikkingen ge

nomen. werd alles Yoorbt>reid om mee te dingen in de eerstkomende gemeen

leraadswrkiezing. ( 370
) 

Reeds toen men nog huisdt> in het oud lokaal aan het stalion en 

zelfs nog woeger wart>n de Gentse socialisten bijzonder te Eeklo in de 

weeï, owreenkomstig het groot propagandistisch aanpakplan betreffende 

het l'-leetjesland. Einde 1899 begin 1900 werd «Vooruit> met honderden 

exemplaren kosteloos in de stad verspreid. ( 371
) Tegelijk werd onder de 

weYers druk gepropageerd. C172
) «De Stad Eecloo» noteerde op 2.9 juli 

1900 dat te Eeklo de we,·ers werkend op één getouw in wmmige fabrieken 

1--1 tot 18 fr .. de wewrs werkend op twee getouwen 18 tot 24 fr. verdienden 

per week. Te Gent wonnen de wevers op twee getouwen maar 14 tot 16 fr. 

op Yier getouwen Yan 18 tot 20 fr., en de krant oordeelde dat het loon te 

Eeklo hoger lag dan te Gent. ( 373
) Waarschijnlijk reageerde het weekblad 

op klachten geuit door de wevers, die in febnrari weer werden opgeroepen 

door de oude \ Verkersbond ten huize van Camiel Oe Baets. C174
) 

Üp 12 mei 1901 schreef c:Vooruit> dat de toestand in de lijnwaad

fabriek van de broeders \' an Doorne onhoudbaar was geworden om allerlei 

redenen. De wevers die op twee getouwen werkten moesten er één laten 

\·allen. Het garen was in hoedanigheid verminderd en de wevers kregen 

geen t bijleg>. Aan arbeiders met vijf of zes kinderen werden lonen ge

gewn variërend ,·an 4.10 fr. tot 6,27 fr. Men werkte vijf volle dagen van 

6 u. in de morgen lot 7 u. ·~ avonds. {'175
) 

Eeklo was eens te meer in de crisis versukkeld. Sommige fabrikanten 

lieten de maandag hun wevers thuis. C176
) De ellende puildf· weer uit. 

Steunde c: Vooruit> de rnel honger bedreigde wevers. dan kwamen de 

Gentse socialisten zelf naar Eeklo mee protesteren en betogen. Daarvoor 

bestonden redenen genoeg : de crisis. de strijd om het Algemeen Stemrecht. 

het lokaal socialistb,ch partijbelang. 

Enkele dagen na de woelinge11 van januari 1902 Ie Waarschoot. 

man-heerden de Gentse socialisten van Waarschool uit. wnar Z!~ md de 

trein waren gearriveerd. Ie vod naar Eeklo. In de ~loet stapten veerlig 

muzikanten en ee11 dikke lweehonrk·rd sorinlislisch(• propagandisten. die 

aan t [ )e Kew) hun rangen danil{ voeldPn aangroeien. Op hel grond ge-

( 37()) f>,. Stod E"..loo. 27 wpt. 1 'J03. 

( 371 ) IJ,. Stod E"cloo. I 1 jon. 1 'JOO. 

{ 372) lf,. 1 1 ffiiiiHl 1 CJr!O. 

I )7)) iJ.. 2'J juli 1900. 

1374) il,. ·1 f•·hr. I'JIXJ. nl. l>e <VN \Vev<'rs>. 

( )7'i) \'ooruil. 12 rru•l 1 <;()I . 

I 37fi) I),. Sto,J E,.cf,,o. 1 'J mei t 90 t. 

223 



bied van de stad werden de betogers legen wil en da11k begeleid door de 

berPden rijkswacht. Nabij hel stalion werden de manifestanten er door 

de poliliecommissaris aan herinnerd dat Eeklo geen meP.tings in open lucht 

toeliet. legen rode lappen was. tegen alle oproerstokenelP zinnebeelden in 

de stoel. Onder aanhoudende sneeuwvlagen ,___ hel werd een echt hondPn

weer ,___ werd niettemin uitbundig verder opgestapt naar de I'-1arkt, waar 

de tijkswacht nerveus (~n moedwillig de stoel poogde te hinderen. Oe socia

listen hadden toen de lef. waarschijnlijk geholpen door enkele progressi;;ti

sche liberalen. voor een saamgedrongen menigte een meeting te houd~n 
op de binnenplaats van het lilwrale .: Werkmanswelzijn> in de Stations

straat. ( 377
) Vanop de koen van de liberalen sprak de Gentse soctali.::t 

I'-1illio lol tweemaal. en ook cle Eeklose socialist Oscar De Visch de geest

driftige luisleraars toe. ( 378
) 

Op 12 april 1902 trokken alweer Gentse en Waarschoolse socialisten. 

vergezeld door hun Eeklose vrienden, zingend door de werkerswijken en 

hielden. ~pijl Kriekappels liedje, een openluchtmeeting op het Oost

veld. ( '179
) De week daarop werd weer betoogd. De socialistische mani

festanten trokken over de Markt naar de Boelare. jouwden voor zijn huis 

Oe \Vachter. de wrede burgemeester. lelijk uit. slapten rumoerig de Kaai

straat in. de Zuidmoerstraal uil ( 380
) steeds de stormklok luidend van : 

of 

Eén man één stem 

Plaats voor de proletaren 

I )ie noeste zwoegersscharen 

Geen bastaardij 

Gelijkheid willen wij 

De rijkswacht te paard chargeerde de betogers. ReYokerschoten 

werden gelost. De manifest al ie vond weerklank in de kranten. ( 381
) In 

1903 wisselde schier de ene betoging cle andere' af. In mei werd het nieuwe 

lokaal aan nummer ·10 in de Kerbtraat geopend ( 382
) en nog dezelfde 

maand en ook in juni kwamPn de Gentse socialisten. llardijns van het blad 

.:Vooruit>. Jan Samijn en Dejoumé. op verschillende dagen het woord 

(377) De ruad vnn bei\C'er vun h<'t Lib!'rnnl lluis hnd zich form<'<'l \'crzet legen deze 

manifestntic. De Stnd Eecloo. 2 ft•hr. 1902. 

(378) De Stnrl Eccloo. 2 f<·hr. 1902 ; Vooruit. 28 jnn. 1902. 

( 379) De Stud Eecloo. 13 npril 1902. In mnnrt Wl'rd <'r ook nl 's Ul'onds sponlnnn ge-

rnnntfeslcerd. tb. 30 mnnrt 1902. Voorurl. 29 mnnrl 1902. 

( 380) De Stnd Eecloo. 20 nprtl 190:.1. 

( 381 ) De Stnd Eccloo. 20 u pril 1902. 

( 382) Vooruit. 31 mei 1903 ; De Stnd E,•cloo. 24 lll!'i 1903. 
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\'Ot'ren. o.m. hij gelegenheid nut een vlaginhuldiging. ( 383
) In juli kwam 

:--.tillio die reeds te \Vaarschoot had gesproken. met zijn propagandisten, 

morafgegaan door de llarmonie < \' ooruit >. te Eeklo betogen. ( 384
) In 

augustus kwam een sterke groep van 500 man van de Gentse ]\luide met 

enige vrienden van de propagandaclubs \'an Ledeberg en Gentbrugge, fan

fare < \' oomit > voorop. over \ \' aarschoot naar Eeklo afgezakt. waar 

in <de lochting> ,·an het nieuwe \'olkshuis l'lillio. De Visch en l~ijckaert 
duizend yerzameldP socialisten en sympathisanten toespraken. ]\I en ging 

daarna in de sl3d ... wandelPn. ( 38
'") Enkele dagen later werd hel lokaal 

eDe Toekomst> aan de Kerkstraat officieel met feestelijkheden ingehuldigd, 

\\· aarbij Camiel Oe Ba ets er: alweer ]\ lillio de feestredenaars waren. (aas) 
\' an hun kant trokken de Eeklose socialisten naar GPnl mee betogen ten 

voordele van het Algemeen Stemrecht. ( 38
;) Voor het Socialisme le Eeklo 

was het steentijdperk door dat van het metaal vervangen. 

Oe Gentse socialistische dmk op Eeklo had vmchten afgeworpen. 

Bij de verkiezing van juni 1902 ( 3 ~ 8 ) hadden Je socialisten in het arron

dissement Gent-Eeklo ruim 3000 slemmen gewonnen. Te Eeklo als te 

\ \' aarschoot was de vooruitgang gevoelig. ( 38!') Bij de geemeenteraads

verkiezing van 18 oktober 1903 streden de Eeklose socialisten ('1 ~ 0 ) voor hel 

eerst mee. ( 391
) Zij droegen als candidaten voor de winkelier Oscar De 

( 383) \·ooruiL 31 mei - 30 juni 1903. 

(384) ib. JO juli 1903. 

( 385) 1b. 17 aug. 1903. 

( 386) Oe Stad Eudoo. 23 aug. 1903. Zie ook Recht voor Allen. 5 juli - 11 en 18 okto-

ber 1903. 

(3J:l7) \'ooruil 26 aug. 1903. 

( 388) IJe Stad Eecloo. I en 19 juni 190:!. 

f 389} l>e Stad J::.,doo. I en 19 juni I 'J02. 

i3'J0) Op het kiesprouramma van ,1,. Ec·klosP socialist<·n stond : minimumloon voor de 

stad~ar~H·iciN.•. verzekerinll 11.'1/<'n <mgevollen, pensior•nhNvorming voor de bcjnnr

d,.n, ondr·r.<land voor hr·ho<·flill<' kraambcdvrouwen. oprichting van kind<'rkribb<'n. 

werlmamwonln~:r•n. ni<·uwr• sdwiNo. bnrlplautsr·n. socp voor de lcr•rling<·n. Recht 

\'oor Allr·n. Jl okl. 1'103: IJ,. \'rije Str•m. l'l okt. 1903, nr. 2 : Wot we willen. 

K lr··hlnd 8<·pt. 19fJ3. 

In I 'JO) W<'frl <Ir· '"rlnlt•L<-n v"rwr·ir•n l(orllmwl,..naors I<' ;r.ijn. rlc vrije liefde voor 

Ir· ''"""· nlmu·rfr· rf,. "fadt~~ffinu vnn ,j., r•ill<'IHiom. I),. \'rij<• Stem. IO ob. 190). 

( )lJ1) ~IJ 111)() Wf'fdr·n cl., ll•·rnr•r•n!Prruulsvt-,kir•Zillll<'ll ll<'k<'llfll<'rkt rfoor CNI vinnige strijd 

''~'•,.,• dr· B··lut" f.,. pi!lnotlr·n en . Ie orunulslt•n. ( )p 2K okt .1830 w•,r<l rln Nnn~lst 
.1. I Jftuyvdtr·r rltr· sin•l• 181 11 oruo cl., rnncht wu~ nl~ bur~tcm<'cstcr vcrvanucn door 

,(,. polriot Ch. I 'r. Strn<>. fvlnnr fwl jour rw<lien. op 21 oktohN. verov..rd<·n de 
orilrtlli•ll'lo fu·l •lad.l".lr•t<l r•n I Jhuyw·liN znl. W<'<'r In ,j,. hurll<·nwestNsZ<'l<'l. In 

<JUIIU•IIH 111Y> krr·~tr·n rl<· pnlriotl•·11 ridtlr·r Stroo WN'r fnlrll<'niCc~ler. Op 27 jon. 

I 11 1fJ "''"' loij ,., htcr ont•lnu r·n WNtl v•·n·nllll•·n op I) lll"i door Knn·l B. Tr·mm<•r-
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Visch en de colporleur Karel Van de Voorde, die zich eveneens le Eeklo 

was komen vestigen. ( 392
) Schijn van kans op succes was er natuurlijk nooit 

geweest. maar de weg wa~ geopend. { 39
'
1

) 

man. Maar het Orangisme dat te Eeklo hardnekkig bleef naleven nam klinkend 

weerwraak op 5 okt. 1848. En Jozef Dhuyvetlre werd tien jaar lang weer burge

meester van de stad. Toen hij op 24 maart ontslag nam was het Eeklose Orangisme 

al goed blauw en liberaal getint. en waren de patriotten ;tandvastige conserva

lieven geworden. Op 27 juni 1859 werd de liberaalgezinde Romanus Van 

Wassenhave burgemeester. Tot juli 1872 hielden Je liherakn het burgemeester

schap oo de Schepenraad van de stad in handen. spijt in 1866 sommige liberalen 

als Kan·! Van Doosselaere en A. Commergo met de conservatieven kartel hadden 

gevormd tegen de lib,.rale eenheidslijst. Omstreeks die lij:! wa< er te E.,l:lo •prak(' 

van <De Hemel>. <De I-lel> en eh et Vagevuur> of respectievelijk de politiP kc 

lokalen van de katholi,.ken in .o,, oude cirkel> op •le hoel: van elf Boelare, de 

liberalen in <De Ooievaar> op de J'vlarkt en de halve liberalen bij w('duwe De 

Meulemeester op de V t.rk·~nsmarkt. Van 1872 :1f vormdt·n de consen·atieven of 

katholieken de Schepenraad en leverden de burgemeesters w.o. Aimé Everard. Ed. 

Neelemans en F.A. Oe Wachter. In okt. 1887 wonnen de katholieken de ver

kiezing zonder strijd, in 1891 werden drie lijsten ingediend, een \'an de kath:llieken. 

een van de onalhankelijken en de eenmanslijst van Edmond Steyaert. In 1893 

werd door de katholieken voor het eNst een gemeenschappeliJke liJst van leden 

van de KatholiE'ke Kring en van de \\'crkmanskring ingediend. Noteren we nog 

dat door de wet betreffende het meervoudig stemrecht van 1895 één kiezer lot 

ViN slemmen kon uitbrengen. /\. Van Ach·r. Extr. Resol. boeken Eeklo. p. s:--
92-100-101-110 S.A.E. Bt'raadsl. Gemeenteraad. 1866- 1887- 1891 - 1895: 

F amiliearrhief f\1arc Goethals. Eeklo : Gazelle van Eecloo. 2~ mE'i ! 927 : P. 

Van /\chr. lld (pvpn van /\. Commergo. p. 24 : l-IPt Volk. 7 SPpt. 1895. In 

d)e EecloonaaD van 8 jan. lot 12 febr. 1871 vindt men van de hand ,·an L. 
Lampm•rt een trouw verslag. gegrond op de sladsrt'gisters. van de persoons- en 

parlijwijzigingen betreffende het Stadsl)('sluur van 1859 tot 1896. 

(392) Dt' Vrije Stem. 15 okt. 1903. nr. 2 ; S.AE. BPraadsl. Geml'l'nler. JQOj : De 

Stad Et·cloo. 20 sept. - 4 okt. 1903. 

( 393) In de verkiezing voor de volksvertPgt•nwoordiging in Jp Kamer van 190-l bl'haalden 

de soc. 467 sl. te~cn 706 st. in 1900. DP liberalt•n bocklPn in 1904 vooruitl!fllll!. 

evennis de cGroenc dcmorral('n> ook < Dacnslslen> [.lPnoemd en behorend tot 

de cluisl('lijke •;olkspurlii gPIPid door priester /\,lolf 1 )apns f'n l!C<lirht in 18'l3. 

De 4 Grot'nt'n> behaald('n 212 sl. in l'lOO Pn 5·1() st. in I ()().1. lld \'erlit's Yan <le 

~orinlislt'n zal ong('lwljfe[,[ in c[p winst \'!lil t!e [ )uenslstt'n, die lrouwPns bijzonder 

ijvNig te Eeklo en in lwl l\lc('ljcsland hadden r,t•propagPNd. l'riestl'f Dnens, 

!lector Plnnquacrt en prit'slcr Fonleyne. dl'\ lilelkamlidaat In lwt arrondtssemt'nt. 

verschenen te Eeklo. l )aens had de or1-1el- en ,lanslt•nl van I lenrl l3oclt•n< ln de 

\'lumingslr. willen huren. maar misluklP In zijn poging. De .,Grot'lll'll>, In bot'ft'n· 

kledij gesloken, prop!tgN•nlen clan in de volksiH'rbt•rgcn <'11 hit·ltlt•n zonls dt'sliltl~ 
·Je socialisten, gcsprt'kken tussen pot en pint, en priester F ontt')'nt' hte!tl een 

openluchlme<'tin~ in hd \'isslrnnljc. l )<'ze laatsl<' opC'I't'crcll' ook h: Oostwtnkd 

waar hij aan ,[(' loog van een lwrlwrg propageerde. te \Vnnrschoot. Ie .\ssclll'tlc 

t•n <'lders. !lij wercl legengcwt•rkt t!oor dP krnnl <I lel \'olb Ynn Gt•nl. l·h·t Volk. 
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\'oor dt:> algemene YerkiPzing ,·an I 907 streden de socialisten niet met>. 

maar \'oor de gemeenteraadsYerkiezing \·an 1 ') oktober 191 I legden Z{' c~en 

hj~l \ël.n Z(OYen candidaten voor. Op één na waren het allen wevers. ( 3
'
14

) 

De bijYal Yan de Eeklose werkliedenparlij was sprekend. Tegenover het mid

dencijfer 248 van 1 G03 em) behaalden de wcialisten nu het aanmoedigend 

cijfer van -42l). ( 396
) In 1921. eerst na de Eerste \V ereleloorlog. traden de 

socialisten mt'l Gustaaf De Hulsters en Arthur Servaes binnen de Eeklose 

Gemeenteraad. t'n in 1939. met G. De Hulsters, samen met de liberalen, 

in de Schepenraad. ( 397
). 

ICJ april - 14 febr. - 15 mei 1904 ; De Stad Eecloo. 21 febr. - 17 april -

5 juni - 24 mei 1904. Ad,·ocaat 11. Plancqua•!rt die in mei 1905 zijn kliënt 

Jo>son in het \'laEms verdedigde voor het Hof \'an Beroep te Bru>sel wPrd 

hiervoor voor de tuchtraad d<"r advocaten geroepen. De· Stad Eecloo. 7 mei 1905. 

De ,Groenen> en o. m. 1-1. Plancquaert opereerden reeds in 1893 in het 

;'\ leetjesland nl. te \\' aarschooL in 1900 samen met de Dacnsist Goossens uit 

Gent te Eeklo. Gazelle van Eecloo. 28 mei 1893. Recht voor Allen. 22 :.pril 

1900. In mei 1912 hicldero Pieter Daens. broer van Adolf. en i-!. Plancquaert 

een n.eeting bij De Baerdemaek<'r aan het station. De Stad Eccloo. 18 mei 1912. 

In 1909 liet Pieter Daens zich verzorgen in het Kneippinslituut te Slcidingc. 

Jaren later kwam hiJ er nogmaals. L.P. Boon, Pieter Daens. !971. ;J. 519-560. 

(394) S.A.E. B<'raadsl. Gemet>nt. 29 jan. 1912. De candidat<'n waren : Theofiel D .. 

K<•ysN. Theofiel De Mr·yer, Theofiel De Smet. Edw. De Vilder, Kaf<'! De Vilder 

en de loandelaar Prosper Verhé. De wolwever Th. De Kcyser b('hnaldc ondN 

Je soc. de me<>ste >temmen nl. 444. De Stad Eecloo. 21 okt. 1911. 

(395) Voor de liberalen ging h,.t middencijfN van 900 naar 881. voor de kierikalen 

van 1815 naar 1894. De Stad Eecloo. 21 okt. 191 l. Bij de Wetgevende Ver

ki<>zinl! van 1914 vNiof<'n de ,.ocinli~ten 72 st. t<> Eeklo <·n wonncn er 40 te 

\\'aarschoot. I),. kl<·rikal<·n vNiown l'f I )51 Pn ,(,. lihNalen wonrw11 cr 473. 

ib. 30 mf'i 191·1. Bij d,. W<'I~<'V<'ndc v..rkil!zina<>n vnn l'liO was N acht..ruilgonl! 

voor dl! sociali•l<·n <·n katholirk<·n <>n win~l voor d,. lill<'rnl<•n. ih. I jnn. 1 q I 0. 

B;; ,(,. provirlf'iaf,. v<'fkiczinl! van juni I '112 l,,.hnnlcl .. n cl,-, sorinlislt•n Bt'Y" 542. 

IJ,. llulstPrs 'ii<J. IJ,. Kr·ySt·r 12·1 slrmm<'ll. ih. l'i juni lfll2. AIIN'n dc kleriknl<'n 

111n11"n vooruit. Kl<·in vNii<'~ voor rlr· sortalislr·n en l,(('vocftg \'<'rlics v<'or <Ie 

lilwrnlcn. ib. l'i juni 1'112. 

(YJ(,) IJ,. •Iw! Er·doo. 3(J s<·pt <'11 21 ok 1'111. 

I YJ7) Btj ,j,. CJr•nu·r·nl..rrwrlsvr·rkh·zinll<'n von 1'13A w .. rJo·n dr• surinlist.·n (~. f),. lluls!Prs . 

.,,ll.rmrfl,,tof•·r •·11 A. S•·rvor·s. poru; .. ·r·r .. l~~rt)- u•·ktm·n. Voorrli"n h"drfr·n rl(' 

•o<:liolt,tr•n zt·lf. rlrir· ,.,.,,,.,wnwoorrftu•·r, nl. C. I),. llui•INs. ;\. ~r·rvar•$ r·n 

l{urlolf Mnrt•·r". S.A.E. B•·mnd.l. CJ,.m,.t·nt. 19 monrl I<Jl3 - 'I )MI. 1'131• ; 

IJ,. l·:,.,.fmmuor. I '3 jon. 11!1'1. Voor tl<' W•·rkrr·<'hlr•r.,rno.J WNtl rf,) solinlislbo·lu• 

rrwl.wr B··yn in I 'J 12 1wknto·n voor rl•· s,.d 1,. lwuwnijv<·rlwlrf. In rle sccll<' spln

•·ro w•·•·fnijvf'flo•·iof krr·•·u rl., •oe, lur~<lioluul 11<'<'11 kn11s. ti.. 27 opril I 'I I '2, 
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Dl:' door de socialisten afgel('gde weg was lang en uilerst moeizaam 

geweest, niet alleen in de pionierslijd ( 398
) op het einde van de XI Xe eeuw, 

maar ook en vooral Lijdens de zware uil pullende stakingen losgebroken 

in december I 9 I 0. ( ~ 99 ) Eeklo beleefde toen nog een zwarte tijd in een 

zwart Vlaanderen van armoede en onderontwikkeling, een ongelooflijke tijd 

als men weet dat toen nog een hoog procent ongeleerde arbeiders en ar

beidsters Ie Eeklo leefden. ( 400
) Velen konden nauwelijks met hun naam 

tekenen, nnderen konden mei moeile een krant lezen. ( 401
) Het tekort en 

de ellendt:' lagen zo voor het rapen in vele lage huisjes PO krotten (H
2

) 

waarin het gans<> huisraad bestond uil enkele stoelen met gebroken <pik

kels» of poten, soms zonder rugleuning, een versleten broodkast en een 

ouderwetse sloof. In menig woonvertrek sijpelde het regenwater van de 

muren. Vooral de wijk Zandvleuge was een pijnlijke armeluisbuurt Kolen 

werden gekocht zolang er wal geld was, voor de rest gingen de arbeiders

kinderen brandstof zoeken in vuilhopen hier en daar. \' an onderwijs voor 

deze kind<>ren. die met hun moeder bijwerk moesten verrichten, kwam zo 

(398) Op Aloïs Verheecke na waren de colporteurs van <De Toekomst> en <Vooruit> 

Gentenaars. In het eerste kwart van onze eeuw waren de dagbladventers Eeklo

naars. De eerste was August 13eyn, bijgestaan door zijn zonen Julien en Edward. 

!-lij haalde een tijd lang <V ooruil> op aan de tramhalte te Zomcrgem, aan de 

Kruisstraat. !lij liep te voet naar Zomergem. Erger nog, na 1918 liep hij zelfs 

een maand lang naar Gent de kranten halen tc voet. 1-longN of idealisme ? 
Mededeling van de heer Bral te Eeklo. 

( 399) Het jaar voordien was er reeds cen staking uilgebroken in de weverij Van de 

Putte-Baudts. Zl) begon op 2--1 juli cn ,lmmlc vier weken. De patroons werden 

yoor wolven, dievPn en schijnheiligaards u!lgescholdl'n in het weekblad <De 

Toekomst>, waurtegl'n <'<'11 geding werd ingespannPn. IJ., sclu.<ijver van het 

scheldartikel werd veroordcPld. De Stad Eecloo, 23 aug. 1908 - 25 juli 1909. 

( 400) Aan de andere kant bleek de gePst van zogenaamde geleerden bekrompen. In hd 

Davidsfonds klaagde F. RoPgtcrs erover dat er gehr<'k was aan oorspronkt•lijk<' 

Vlaamse toneelstukken, die voor katholieke instdhngcn l!eschikt waren. \'rouwPn

roll<'n kwamen toen op het kntholi<'k Ion<'<'! nog ni<'l van pas. Pussernier oordeelde 

dat vele boeken door het !VIinisterlc loeg<'zon<lcn nld pasi.Pn In katholit'k<' bock<'

rijen. ])p Stad Et'cloo. 27 sept. 1908. 

(401) \'ooruil. 19 en 23 dcc. IQIO - 25 jon. 1911 : De Vnderlondt•r. 12 feb!'. 

!911 : 11" Stoel Eccloo. 30 aug. 1908. 

( 402) In zijn wNk t E~kulnperij<'n> sprc<'kl prof<'~~or dokl<'r Elnul no~ O\'N dit' In~<' 
huisjes, wnurlaniJs hij omstrl'<'ks 1917 l<' E,·klo wnn<l<'ldc lot'n hij shtclcnl wns. 

tb. p. 122. I-lij zag ook in <srhumcle slranljes... mnnnen op dt· slo<'p knrnkollt'n 

<'l<'n en vrouwen anrdupp<'l<·n In cl,. gr<'pp<'ls nf~teten> 1h. :\Is Wl' dot Zllgt•n 

111oesl<'n wc <social" mcns<·n• wor<l<'n. nolt•Pnll' doktt•r Elaull rn htj hnd t:cliJk. 
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got>d als niets in huis. ( 403
) De lonen hieven ontstellend laag. ( 404

) De 

Eeklost> \'iergetouwenwewrs werkten tegen 18 fr. in de week. Oe twee

getouwenwe\·ers gingen met et>n loon \'an 9, I 0, 1 I of 12 fr naar huis. 

( 
405

) Te \' erviers wonnen de wew•rs op één getouw het dubbele van wal 

dt> Eeklose wen'rs verdienel en op twee getouwen. ( 406
) Voor het das

zwingelen werdt>n lonen betaald van 9, 10. 12. 13 tot 14 fr. per week voor 

:-2 urt>n arlwid in ongezonde voorwaardt>n, in lokalen met meer dan ge

brekkige \'Pntilatie. ( 407
) De metsers wrdienden 33 centiemes, de knapen 

2-1 et:·ntit>mes per uur. ( 408
) Eeklose patroons betaalden hun werklieden 

nanr hun lt>t>ftijd. andt>ren zelfs naar \villt>keur. ( 409
) Voor hetzelfde 

werk betaalde men een ,·erenigde arbt>idt>r 8 fr., een onverenigde 15 fr. ( 410
) 

~I en klangde ook de aanslagen op het verenigingsrecht. o.m. in de fabriek 

van \'an Damme. aan. ( 411
) Dit alles beweercten de socialisten. De fabri

kanten t>n antisocialisten beweerden dat het gelogen was en dat er om 

politieke redenen werd gestaakt. De bazen voegden er zelfs aan toe dat 

van alle textiellonen in beidt> Vlaandt>ren uitgekeerd. deze van Eeklo de 

hoogste waren. ( 412
) 

De maandc,nlange werkonderbreking van december 1910 af hart een 

duhht>l knrakter. Daar waren stakers en gelockouteerden, ~ersl ten getale 

'an 700. later van 600. ( 413
) Sommige arbeiders waren verenigd, anderen 

I 403) Vooruit. 26 jan. 1911. 

( 404) Reeds in 1908 kende de weef- en spinnijverheid te Eeklo een crisisperiode. In de 

fabriek .f)., Lie\"c> werd op maandag niet gewerkt. op andere dagen zonder licht. 

Arbeider,; werden zonder werk gezet. Ook in andere fabrieken werd cp de 

werkuren besno,...id. De Stad Eeclco. 20 sept. 1908. In sommige fabrieken waren 

N tot 30 vNzoek<·n om werk per dag. ih. 22 nov. I 908. 

( 40'5) V ooruil. 8 dec. IC) I 0. 

( 4()6) ib. 7 febr. 191 I. Een Eeklose nijveraar he weNde dat het middenloon \'an de 

Eeklosl' Wt>vNs 3.90 fr tot 4 fr. p•·r da'l was. De Stad Eecloo. IJ febr. 1911. 

I·W7) \'ooruil. 2'5 jan. 191 I. [)p klocldenzwingelaars. cl<· kloddenzuivNaars wonnPn van 

IJ tot 13 fr. IJ., vlasuitkamnwr, 1-1 fr. ih. 25 jan. I fJ 1 I. n .. Eeklose vlnshewNkcrs 

\Ndi<·nden ') fr. pt>r W<·<·k minder rlan hun vak~C'noten in h .. t 1\ortrijkse. 

J),. ~lad Ecrloo. 4 maart l'Jil. 

(·10k) Vooruit. 3fl jan. 1411. J)" mr·I<NS vrn<'l!<'n 3A, cl" ml'!sNsknnp<'n 29 centtemes. 

lil. 
I 4f.fJ} \'ooruiL ')() Jan. J(J IJ. Voor 1.,-rz,.lfrl., wl'fk kr<'l!<'ll sr.nlfllill<' nri•<'I<INs 6 lot 7 fr., 

11n<f<'rr· I) of 11 fr. ib. 

111(1) \'ooruil. 7 f,·hr. l'ill. 

I 411 j Vooruit. 7 f"hr. J'il 't. 

1·112) Vooruit. 7. 1·1 • " 21 f,.f,r. I'JII. I )p Sturl F.Pdoo. IJ PO 2'> febr. l'JII. z(' ver

klamrlr·n ,j,. laonu•tr· lnnr·n Ir· 1/<'V<•n... voor l!f'Zon<l 1·n proprr wNk. Vooruit. 

21 f,.f,r. I 'JIJ. 

1·11">1 \'ooruil. 22 fr·hr. 1'111 . IJ,. St"'! l·:,.doo. IJ fr·hr. 1'111. In nprll 1'111 wns h<'t In 

• I),. l.lt·vr· > lol "''11 ovN<·<·nkom•l ll•·lmodot \'ooruil. k npril 111 I I. 



niel. ( 
41

'
1

) De staking begon op 6 december 1910 in de fabriek < Tissage 

de la Lieve>. kortweg De Lieve ('116
) genoemd, waar een dubbele frank 

opslag per week werd geëisl. ('116
) Wel dra volgden staken en lock-oul in 

de fabrieken van Van Damme ("' 17
) Goethals-Goethals. Chefneux en Cie 

Van de Putte-11audts. Later kwam nog de vlasfabriek De Greve in de bran

ding. ('118
). 

E~ werd ook geslaakt bij kleine patroons. {'119
) De slrijd lussen kapitaal 

en' arbeid. de ~panning en de troebelen sleepten zeven maanden aan. 

Woei i ge stoeten van :;takers. uilgesJotenen en sympath !sanlen doortrokken 

de ~!raten. in de bijtende kou, ('120
) in de gutsende regen, ( 421

) soms nog 

voor de dag was opgeklaard in de godvergeten sloppen en stegen. ( 422
) 

Er werd soms lol tweemaal toe per dag betoogd. ( 123
) Strijdliederpn bleven 

in de straten hangen. Daar waren ook zielige stoeten van kinderen, met 

onrustige trommelslag vooraan. met banderollen waarop hun honger 

weid aangeklaagd. ( 42
'
1

) In hun lokaal «De Toekomst>, gehouden door 

(414) \'ooruil. -; f,.hr. 1911. 

( 4 15) In 1909 had SedPyn, besluurdN van d<' Naamloze l'-laatschappij te \ \' aar.;choot. 

Duvieusart als Directe-ur van d)C' LievP> vervangen. \'an zijn kanl pachtte 

Duvit•usarl de ververij van de firma Standa<'rt-Cnudde waar hij hr·tzelfde bedrijf 

uilof'f<'nde. 1),. Stad Eecloo. 14 ft'br. 1909. 

(41ó) De Stad Eccloo. I juli 1911.; Vooruit. 9 dcc. 1910. 

( 41 ï) In I 909 nam d" fabriek \' an I )umm~· llllhf('iding <'n ,., rhdt'rdl' haar uihusting. 

E<'n sloommachine vt•rving de oude gasmotor en de mt'chanischt' geloU\w·n werd!'n 

lol vijftig vermet'rd<'rcl. f)C' Stad E<'cloo. 14 f<'br. I 909. 

(418) De Stad Eecloo. -;en 14 jan.- 4 fehr. - 20 mf'i 191 I. 

('I I 9) D" Stad El'doo. 24 jan. I 911. 

( 420) Zoals in jan. 1 fJ I 1. E<'n sterk<' gro<'p G<'nls<' ~odalis!<'n. te \ \' aarschoot afl!t'

stapl. kwam in PPn ijzig!' kou tt' \'Od naar Eeklo, voorafgPI,!Ran door de ham1onie 

\'ooruil. llond .. rd<·n ni<'UWS!!i<'rigm li<'p<'n dC' manlfP::tunll'n naar ht'! station IP~Jt'
mo<"l. wnnr m<'L Iw I vnanclcl vnn dt· <BroederliJk<' \\'!'ver~> vooraan. <'PH sto<'l 'nn 

rluiz<'nrl mnn wr•rrl ~!'vnrmd. rik wpr•r <'ll wind lroiS<'<'r<lr•. In .1<' bt'to!!in~ lil'p<'n 

,],. vlouw<'n <'n ml'isj<'S m<'l "''" 10d<' kokar<l<' op lwt klePd. ZondN ophou•1 .. n 

lkp<·n >lnkns "n sympnthisanl!'n langs rl .. Stollonstrnnl naar ,],. ~lorkt t'n donr

lrokken vnd,.r cl,. Brugsestraat, cl,. Ni .. uwslronl. d.. [\ lol!'nstrnnt. dt' Boelnre, df' 

T!'Prlingslrnal. naar d(' 1\nkstmnl lol' wnnr In • n .. ToPkomst > ('f'n mf'<'lin~ \\'f'l'd 

~<'hourl<'n. I )p stad E,.cloo. I 4 jan. I fJ I I. 

( ·121 ) I )p Slnd E"rloo. I 8 fpbr. I !l I I. 

(<122) \'ooruil. 2 febr. IQI I.; (),. Stnrl E ... rlor• I r .. hr. IQI I. 

( 423) 1),. ~lnrl EPcloo. ·I f,.l.r, I 1) I I. 

(·124) I>" \'ndNlandN. 12 fel.r. 1911; \'ooruil. 11 fr•br. 19t1; ]),. :'tnd Et•cloo. 
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I -1 jan. I fJ I I. Stn!'l<•n vnn 300 kinclr•rf'n. \ \'"k,.nlnn!! vormdt•n ,1,• kindt•rt-n na ht-t 

srhoolgnan nll" dngPn <'Pil oplorhi \'ooruil. 2'i fehr. 11li I. 

:'\1,.n h,.,.ft rlr· kindN<'n uil rl<'zr• slo!'ll'n srhnnrlnlil! lwhnnrl,•ltl. \'rm·~··r \\'l'r.lt•n 

h,.,.l wnl nrlwirlr•rskinrl<'r<'n <lonr lilll'rnlr• m kniholkk.• rijk.•n l!t•kl"'''l l•it ~··l··~··n· 



. takPr• op d<' Î' larkt t<' Eek lo. na hij hd stadhuis, om>tre<'L: 191 n. 

Pro per \ erh é ('125
) waren d e stakers en d e uilgeslatenen schi er elke dag 

op po t. Üp een dag gingen soms vier versch ill end e vergad eringen 

door, ( 426
) daar beha lve d e wevers oo k d e v!asbewerkers. d e melser ('127

) 

de hoenmakers, cheerders, kardeurs, emhall eur e .a . loonsvPrhogi ng 

ei ten. ('m) 0 enë meeling volgde d e ander op . een preker wissr· ld e van 

plaats voor een andere. 'om werd en d e stakers Lege lijk toegcs1 roken op 

heid van hun eN. te communie. M!'l cl<' stoC' lC' n wns rl,• li l'fdodaghcl<l ofg lop<' n I 

. takcrskindcrc>n wNd ·n op srhool gcinqui itcr rrl over l11111 mil itant" ,, [ stokende 

vadcor . dndcr<'n W<'Hicn willckc uri(! ~cs tra ft. Ki nriN<' n wcrd<'n z<' lf > ' on school 

wct:nzrzondcn omdat Z<' m .. c hndcl n ge• lopl in optochten. Vooru it. 'i l maart 19 i I . 

142';) Vooruit . 12 de . lC, lO. Er Wt• rd ook vNgndcrd bij . S tnul r· PiN > of PiC'lC'f n., 
Vi lrl <>r. ib. 30 jon . I 911. 

(42(j) oorui l. 30 jon. 1911. 

( 42ï) Dr· m<•t rr~ v ror~trn 5 rcnli•• mc•s per uur ops l g. \V<·rd Pr bult n rl · tod IJO Workt 

clnn rn<J<' tr n lrran f'n ko l vr·rl{oNI word<'n . llct 7oncln~werk dl<'ndr dubh I betoold 

Lr• W(Jrden . I e urNI mn • lc•n ~c·n·kcn d worden van h<'l op"aan lol lwl fgmcn vo n 

rl1 trr•in . Vui l rn onQcl.ond wNk zou bcioo lrl word iJn nonr raao \On 3 11. l11on 

voor 2 u. Wl'rk . V ()Orull 20 r.·br. JIJ 11. I ' ffif'[ c·r krrurn wnt Z<' v ror~C'n , L <' 
kr<'gr•n t•rhlrr 2 In ploot v1111 'j c r>nll<'rnP op loR. ib. 2'i mnorl 19 1 I . knop n 

Lr 11~"" 3 c nllc·mu mr>•·r. tb. 
(4.!1-1 ) \'or,ru il. ï, 11 'n 30 Jnn 19 11. 
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straal, varlllil een vensier van het Volkshuis, op de binnenplaats ervan en 

Linncnshu is. ('129
) De si rijd ( 4 ~ 11 ) kreeg echter een verheten wending door 

Aalierse en andere werkwilligen en de toestand complexeerde zich. ( 411
) 

De 'vverkwilligen moesten door rijkswachters beschermd en begeleid 

worden. ( 432
) Ze werden gesmokkeld als vee in bagagewagens. Men poogde 

de tram der onderkruipers te doen ontsporm. Stakers gooiden met plaveien 

fl1 vrouwen sloegen met hun .:kloefem naar de verwemte werkwilli

gen. ( 4 ~ 3 ) Aalterse onderkruipers vlucht ten met getrokken mes voor de 

woedenrle menig! e. ('1 ~ 4 ) I-luizen van werkgevers, van aangebleven meester

gasten e.a. werklieden werden gemolesteerd. Rotsingen met de politie en 

rijkswacht waren onvermijdelijk. De rellen en woelingen hadden zo wat 

overal plaats, op de 1'-larkt. op het Ooslveld. voor dP fahriekspoorten. Oe 

gendarmes chargeerden botweg. de stakers antwoordden mei het goooien 

van projectielen allerlei. l'-1eer dan eens werden revolverschoten gelost. ( 435
) 

Voor de f abrielspoort van de firma Van Damme schoot de uitgejouwde 

mecanicien Willem Schmilz blindweg op de stakers. ( 436
) Verbod werd 

gelegd op sloeten en manifestaties. Zelfs het zingen van het socialistisch 

strijdlied «Ü werkers strijdt uil al uw krachtem was uit den hoze! (417
) 

lle! parket zetelde op het Stadhuis. Er werd bij de vleet geverbaliseerd en 

gearresteerd. 1'-len had het vooral gemunt op de Gentse socialist Jan 

Samijn, de ziel van het si akersverzet. die spijl alle verbod meeting hield 

én de rode vaan hovenhaalde. Gearresteerd werd hij door het volk met 

geweld uil de gret•p \'an de politie gehaald. ('m) Te Gent verschenen 25 

Eeklose arbeiders \'oor de hoelstrafft>lijke rechtbank. ( 4 "
9

) Nooit was de 

( 429) Samijn sprak \'ill1llil lwt vemtcr. llannick <'ll DurnortiN in het lokaal. ll. l.eft•vrC' 

op de grol<' binnenplaats. \'ooruil. 11 jan. 1911. 

( 430) Zo in d<· betoging<'n als in vergndNing<'n in il<'t Volkshuis Pn aan het slation 

war<'n nlti;d Genlsc socialisl<•n nwd<' in de wPcr. 

(431) Voon1il. 20 en 25 jan. 1911: ])<'Stad E<'cloo. ·I Pn 11 en 8 febr.- 25 maart 1911. 

(432) De ~tad E<'cloo. 18 f<'hr. l'lll : \'ooruil. 10 fpbr. 1<)11. B<'sclwrmend lol op dl' 

tram loc. I )e Stnd Eecloo. 11 febr. 1911. 

('133) Vooruit. 26 jan. - 10 fpbr. : O,. Stnd Et'cloo. 11 febr. - 18 febr. - I juli 1911. 

( 434) De Stad E<'cloo. I juli 1 'lil. 

( 43'j) \'ooruil. 1 <) maart - 10 fphr. <'n 2'1 febr. 1911 : Ik Stnd Ecdoo. ::!5 maart · ·1 frhr. 

3 <'11 6 m<'i 1911. Dirl'cl<'llr Sedeyns' huis wN:I nlt•t ~<'spnnrd. 

(431i) Vooruit. 19 mnnrl 1911. 

( -137) f),. Stad Eccloo. 11 mnnrt 1911. 

(·138) \'ooruil. fi mei - 11 mnnrl 1911. 

(430) \'ooruil. I - 11-l <'ll 25 f<'hr. 191!, f) .. b,•klnngtft n wNdf'n vrij ~<'pl<'il <foor :"Ir. 
.1. D'Asscl<'r. ih. 18 fpbr. 1<)11. f)p EPklosc fpidPrs vnn tft• stnkinl!<'n Pn hf't 

vNzd wnr<'n in d" <'NSI<' pinnis Tlwofi<'l I )p 1\<')'Z<'r. vnnrzltiN vnn tft• ~OI'. 
\ \' NkNsi>Onrf Pn Tlwofi<'l n.. Snwt. vonrzlllN \'lUl ,fp .1\rnt•(lt•rlitk.' \ Vt'l't'!S> of 

•Syndicnnt rfPr soc. IVCVPrS>. Vooruit. 2 m•lnrt . I f,.hr - 12 jnn. "ll t. Ook 
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te-genstelling tussen werkgever (Ho) en werknemer te Eeklo zo scherp ge

steld geworden. De bemiddelingspogingen van burgemeester Dauwe. van 

Gouwmeur Oe Kerkhove d'Exaerde. van minister van Arbeid Hubert 

brachten weinig haat. ( 441
) De betrokken fabrikanten weigerden afzonder

lijke oplossingen ,·an het conflict in owrweging te nemen. ( 442
) Oe ar

beiders wilden van geen scheidsgerecht. waarvoor de Gouverneur pleitte. 

horen. ( 443
) De ge,·oerde palavers verraadden echter wel de grondeisen 

van de arbeiders en het vastberaden standpunt van de patroons. De werk

lieden klaagden over het duurdere leven. de te lage lonen. de verkrachte 

arbeidswetten, die aan de basis lagen van het sociaal conflict. Zij protesteer

den tegen de miskenning van het verenigingsrecht. stonden op de gelijk

heid der lonen voor gesyndiceerde en onverzekerde arbeiders, op vergoeding 

van dè wachturen. op vermindering van arbeidsduur, op werkmogelijk

heden \'Oor afgedankte werkheden en natuurlijk op hogere lonen. De socia

listen waren in een ander verband ook voorstanders van werklozensteun 

Oscar Oe \'isch. gewezen besluurder van eDe Toekomst> was zeer bedrijvig. ib. 

3 febr. 191 I. :\oleren wc het feit dat Theoficl De Keyser een weggejaagde 

wever was uit de fabriek van Van De Putte-Baudts. ib. 12 maart. Op I febr. 

191 I wNd door de Gentse socialisten De Vilder en A. De Brouwere. secretaris 

van de Landelijke Centrale voor cl., Bouwnijvc>rheid. een afdeling van ,Je Centrale 

tr Eeklo gesticht. (Lokaal-hNbl'rg dJe schieting~). zf! telde bit de dichtinl! 

39 lc·dcn. Vooruit. 20 febr. - 25 maart 1911. De Ef!klonaar Marteos werd de 

rNstc senetaris. ib. Later werd Aug. Bcyn. mctsc•r uit de SnuiÏmolf'nslraat er 

voorzilll'f van. en na hem Serallen Stancla!'Tt uil de Cocquytstraat. In I 923 

tekenrl<'n G. De Hulsters voor de cBrocderltjke \Vevers~. Arthur Servaes voor de 

afd,·linl! van <I" Bond Mo) son en I )es. Reyna..rt voor de Rouw- en G!'menvcle 

vakken. ~Als de vos pa~sie pwckL .. > soc. vlugschrifl. juli 1925. 

( 440) ~omrnige E.-klme wNk~evN> kw urnen "'-hter wC' I de verzuchtingen van hun 

ilrb.,iders teg<·mor,l, zouls Van IID<m·h<·ke. btj wi;! de arhelclf'T~ aanmrrkcltjk meer 

In d(' wc·r·k vNdir,nrlr·n. Vr){)ruil. 29 maurl 1911. 

(+11) V<mruit. I. (j <'0 22 febr. - 2 rnaart - 4 juli 1911 : De Stml Eccloo. 4 C'O 25 fehr. 

- 11 maurt I'Jit. ; S.A.E. B<·nwddaj!. C<·m<•<'nl..r. 28 jnn. 1011. 0,-. verzot"nlngs

warl wrH •nmr·nue,leld uil rlr· CouvNrwur, voorzillN, llf'dor i'1avunl. lwsluurdcr 

I'<Hl !wt Arfwid~ttmbt r-ro wcrr·lnrts v.1n rl" rnnd. L'harle~ 1'1urt;:~!'aux, :\luemcf'n 

I )iredr·ur van het :"-1inh1Ni<- van Nijvr·rlwt<l r n Arhetrl .. n !Vl. Strnu~s. voorziltN 

van ,J,. llo11•·r.· Rnnd voor Nijw·rlwirl <'n Arf,.·trl. VooruiL 3 maart 1911. 

( 1-12) I),. Slarl r·:.,cloo. 8 <'0 Ir; nprtl I 'J I I' Toch kw om hrt lol l'en opnrtc ovcrcC'nkomst 

Ir. ,1,. fuftrh·k <I)" Ltr-vr·~. Vooruit. I'! <'11 22 ~tprtl 1'111. Tc \Va:mrhool wnar 

,",k ll'''twoLt W.-r<l. wororwn rlr· nrlwi•INs Iw I plr•tl. tl.. I I fr•l•r. I CJ I I. 

(1·1)) (),. Stad 1·: .. .--l,,o, 2•1 Juni I'JII ; VnoruiL •I )uit 1911. 
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voor gelockouteerden. (Ht) De fabrikanten hieven hij hun oude voor

waarden, waren legen het afdanken der vreemde onderhui pers. ( 446
). 

Tegenover het sloere eensgezinde bolwerk der fahriekshazen. clie hard

nekkig hun belangen verdedigden ( H 6
) en een patroonssyndicaat in leven 

riepen ("w) vormde het Eeklose proletariaat Pen gehroker; front. 

Voerden in 1896 en 1900 de Eeklose <Verenigde WeverS>. deels 

samengesteld uil leden van de vrije vakvereniging .: De Broederlijke Wevers> 

en van de christene vakvereniging 4' Plicht en Rechb. een gemeenschappe

lijke actie, ( Hs) nu stonden ze onder! ing verdeeld. De christene wevers 

steunden op het Hoofdhestuur van de christene vakvereniging, op R. Oe 

Bruyne en onderpastoor Van Oot eg hem ( w•). de hij de \Verkliedenpartij 

aangesloten «Broederlijke wevers» ("m) op de Landelijke T exlielfederatif: 

en hun Gentse socialistische vrienden. De oorlog begon in de kranten, een 

onverkwikkelijke oorlog_ {"151
) De Bruyne verweet de socialisten de staking 

le Eeklo te hebhen uitgelokt. een staking die niet was te verantwoorden, 

( 444) Vooruit. 3 - 7 febr. 1911 ; De Stad Eecloo. 14 jan. - 4 maart 1911. De arbeid<'rs 

stonden ook op de afdanking der onderkruip<'rs. ib. t5 april 1911. 

( 445) Vooruit. 4 juli 191 I ; De Stad Eecloo. 22 april 191 I. Liever dan toe te geven 

aan hun gekwelde werkliPden betaalden de Eeklose patroons te Vervi!'rs vier

maal meer dan te E<'klo voor hPt latPn wev<'n van hun <ketem> ,.[ <kettingen>. 

Vooruit. 2 maart 1911. Sommige patroons dPstijds arm als job. als h. DPgr!'ve. 

verklaarden dat ze zelf gewerkt hadden voor 7. 8 of 9 fr .. patatten en roggebrood 

hadden gegeten. alsof ze daarmPde de honger van de armoPzaaiNs konden weg

denken. Zo noteerde Vooruit. 30 jan. 1911. Volgens hf'l blad <Recht voor Allen> 

en ,·olgens <Vooruit> miskPncl!'n dl' fabrikankn op schromelijke wijze de yak

verenigingen. 

( ·H6) Patroons in de sta kin(! bdrokk<'n poogd<'n eNst hun stof in andere EPllose 

fabrieken afgcw-,rkt lP krijgen. wat door elP arlwidNs 'an Jpze fabrieken werd 

~cweigcrd. De patroons li<•l<'n dan hun stof V<'rvaardigen te V ervil'rs t'n cm

sir<' ken. ZP ll<'taaldm tot 18 centiem<'s pN 1000 scheut<'n <'n allt• onkosten llll'<'

g<'rckr·nd kwam dit z<'lfs op 30 cPntiemPs. Tl' EC'klo kosltl' dit ï tot 9 eenticmes 

!\'fa ar dl' patroons wildt-n. kost wal kost ,f,. staking bH h·n. El'klose l'n G!'nls!' 

soc. arb<'idprs eh<' van de opcroti<'S !t• \' <'f\'Ï<'rs lucht hadcl<'n l!<'kr<'g<'n trokk<'n 

J:aar \\' nllonië en het cluu1<IP ni<'l !ani! of d<' \' f.'rvierse arb<'iders Wl'ig<'rcl<'n uit 

solidaril<'il dl' • k<'t<'ns> van E<'klo of I<' wNk<'n. In d,. fabri<'k Jctl<'ur lP Di~.on 
gingen ze zf'lfs in staking omdat hun baas hun wrplichtl<'. spijt alles, d{· Ecklos<' 

patroons I<' h"fp<'n. Vooruit. (). 12 <'n (Q mafltt !911. 

(447) Vooruit. 14 m 22 febr. 1911. : rk Stad E('cloo. 11 f<'hr - A <'n 15 april 1Q11. 

(448) J-J<'t VaciNiand. 12 f,·hr. 1911 : Vooruit. 14 fehr. 1911 : D<' Stnd E .. doo. 16 aug. 

l'n 4 okt. 1896. 

(449) Vooruit. 17 dcc. 1QIO. - ·1. 6 en 7 ft•hr. - 9 maart 1911 : n,. Stad EN·Ioo. 

i8 febr. 1911. 

(·150) Vooruit. 12 jan. - 1 fl'br. - ·I juli 1911. 

(451) Zie <Vooruit> en <IIC't Volb. 
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verketterde Ansee:>lt'. ree:>ds vroeger voor franskiljon versleten, {'152
) als 

• dwingeland met de ijzert:>n arm>. als «drijver der socialistische 

da,·en>. ( 453
). {'

154
) protesteerde tegen JC' kinderstoeten ( 455

) en bet wislle, 

( -152) In aug. 1895 had in de Kilmc-rs <·<'n incid<'nl plaats tussl'n priester Daens en E . 

. \ns<'cle omlr<'nt het gebruik ,·an het Vlaams. Daens verklaarde met betrekking 

tot h<'l probleem ,-an d<' <'n·nredige \'crtegenwoordiging zijn zienswijze in het 

\'laams t~ zull<'n bekeud maken. Ansecle vond dit ongepast. gelet op het fe.it dat 

de \ \' aalse arbeiders n1et in d<' mogelijkheid verk<'erden Vlaams te lezen en te 

,·erstaan. Daens weder•oer dat de \Vaalse arbeiders via het Frans beknopt Kamer

,·erslag kennis konden nemen van zijn rPde,•oering. Ans<'Ple vond het niettemin 

belachPiijk. wanneer men Frans k,.nde. in hPt \'laams te willen spreken voor de 

\\'alen. De \\'aal i' lardie verklaard(' toPn dat de v\' alen \Vaals ?ouden spn·ken 

in de Kamer. wat Anseele evenzeer belachelijk zou vind<'n. Tenslotte verklaarde 

Daens. die zijn rede toch in het Vlaams hield. dat de \\'alen mettertijd toch 

Vlaams zouden leren spreken. Het Volk. 28 aug. 1895. In 1908 verweet <De 

Stad Eecloo~. aan Anseele zijn eed van volksvertegenwoordi!,!N van Gent in het 

Frans te hebben afgelegd in de Kamer. Onder de volksvert<'genwoordigers die het 

\ '[aamsP land \"Nt?genwoordigden was Anseele de enige die meende zijn eed 

te moeten afleggen in het Frans. De Stad Eecloo. 21 febr. 1909. 

(-153) De Klaroen van 't Vrije :--.!oorden. 28 jan. 1912. In dit orgaan vindt men een 

~atirisch liedje van < Dneske De Nijper~ ov<'r Anseele : 

'k &n Anseele met den ijzeren arm 

Ik zit hier goed. ik zit hier warm. 

De proletarii:'rs, och arme 

Staan in de kou daarbuiten I 

Ik spreek hen veel van politiek 

ZiJ slaven voort in ons fabriek 

E<'niedPr heeft zo zijn taktiek 

Zij 't werk ... en ik dP kluiten. 

En is eenieders werk gedaan 

Dan mag elkeen zijn wegen ~aan. 

Zo val ik nu mijn biefstuk aan. 

Ik smul ... cnzij. zij fluiten I 

Van zijn kant 'larzc·ldc· < llrl Volb niPt AmPPI<• uit tP sclwlcl<'n voor «lP koning 

,·an rle ma.tiko;~. liet Volk. 2fi juli 189'i. Ook StautPmo~. aliM <~1tllio• <'n 

•Sp<·efrlin~t•·n•. vele ma!Pn hrkrurcl. ll<'arr.,slPNcl C'n vNoorclrc·ld. \\'C'r<l lwflil! oan

rwvnllc•n cl oor cl.. ~lerikale pNs. <liPt Volb ~cluok PT nld voor lNua ltrht Ir 

wr•rp<'n op slrikt intiem<' fnmiltPaanrwlrrzrnhrrlc·n. ~lillio hanldP, zo notPPTI ,J,. 
krnnl. in zijn propnrzanrlu soms lwt III'Vnl nnn vnn z1jn 1mtPr. ,1;" non ~t<•worcl .. n 

W•1•, "n van l~~tnr O\'N•I•• ni<·l morht versrhljn<·n nnn lv·t slNfbNI van haar ITlO<'<I<•r. 

'llr·l Volb f<'iii/N'r<J" ht..rop mi'! op<·nhnnr Ir• mnkr·n rlnt 1'-ltllto. ''" pnpC'nvrPtrr 

11•·kntrlrl vo<>r hr·t •lr·rflwrl vnn zijn rnrwcfN ,[ .. z•· lu•lonfr[ hud <vnn zlfn onrzorls

rli•·nsllll !Pv<·n nf I•· zir·n r·n ui~ Iw I wnrr kntlwlt,.k lr 1,.,.,.n •. 1-! .. t Volk. Jun~ 
1Fl94. 

(4'i'i) :V1•·1 hun vluu<rhrtfl ,j ),. \Vnnrlwitl• vnn rnnnrl 1<)11. l.,.,lnr·lcl nl< rPnctlr op ,(,. 

MltiV'•I l"ll<'n hun klnriN<Irwl<·n. v•·rwr·l•·n <I<· •orlnlt•l•·n riP llrrtknl•·n lu·l fl'!t clnt 

r•r •Inti· Jnn•n (lr•<olrl WN<I nwi ,,,. E.·klo.r• klr•ln•· <·n llfOI<' WN·skin<lrr .. n. '"" uc·-
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zoals de patroons zelf. bepaalde door de socialisten aangehaalde loon

cijfers. (
4116

) De «:CazPile van Eecloo) school de oppergaai toen ze be

weerde dat niet elk paard een herenpaard kon zijn, en dat een arbeider 

\'an 1.70 m lang meer moest verdienen dan een van 1.50 m. ( 457
) Ze verfde 

bovendien de socialistische meisjes en vrouwen dood als <orgelkarren) en 

de socialistische mannen als dronkelappen. ( 458
) 

In de ogen var, de fabrikanten en van de antisocialisten (459
) waren 

de Gentse socialisten de zondebokken van heel die dramatische Eeklose 

sociale omwenteling. die ze hadden losgesmelen, geleid en gevoed. Aan 

een eigen nochtans dringend gewetensonderzoek waren de patroons nog 

niet toe. f\1aar de Eeklose socialistische wevers en arbeiders lieten zich 

niet van de wijs, niet van de kook brengen. Voor hen waren de Gente

naars de bewerkers van de ontvoogding van het achterlijke <Arm Eek!<'), 

zoals de in Amerika verblijvende Eeklonaars hun geboortestad toen noem

den. eso) Ongelooflijk was trouwens de energie die de Gentenaars ( 461
) 

in de slrijd wierpen. onverbrekelijk hun solidariteit. overtuigend de steun die 

dwongen werden mee te stappen in godsdienstige stocten en aanwezig te zijn op 

kerkelijke en katholieke liefdadigheidsplechtigheden, en van wier onschuld en on

gelukkige toestand schandalig misbruik werd gemaakt terwille van klerikale propa

ganda e.a. doeleinden. 

(456) Oe Stad Eecloo. 4 maart 1911 :Vooruit. 17 febr. 1911 : De Vaderlander. 12 febr. 

1911. 

(457) Vooruit. 1 april 1911. 

(458) ib. In de kNk als in de Katholieke Kring en \Verkmanslring werd!"n door de gecste

lijkheid echte meetings gPhoudcn tegen de socialisten. De stad Eecloo. 11 en 18 

febr. 1811. Zie ook Vooruit. 191 I. De katholieken deden op de straathoeken do 

namPn van de Ecklose vrijmctselaars op<'nhaar affichcren. Vrijmetselaars waren o.m. 

de libcrnlen K. Van Doorne en Arth. Gillis. O,. Stad Et>Cioo. 30 juli 1910 .-

12 d,.c. 1912 : Ons Blad. 22 febr. 1936: !let LibNale Noordl'n. 11 maart 1933. 

( -159) Een samenst<'l van fabrikanten. van René De Bruyne. van de rtfgescheurde socia

listen aJ, Armand Symocns. die als GentE'naar in de 1\atholtcke Krtn11 te Eeklo 

kwam buisen tcgcn de socialistcn. De Stad Ecdoo 29 april 1911. De antl

socialistPn, in de eNste plaats R. D,. Bruyn. poogden de staking te brekl'n Zijn 

opro<'p cm het werk le lwrnPmt•n wl'rd .. chtN niPt I!I'VOII!cl door dt• chrislt•nt• 

Eeklose wevers. Vooruit. 2ï <'11 28 maart 19t t. 

( 4fi0) Vooruit. 22 f,.br. 1911. Dezp uil~ewPk.•n E,.klonaar~ stuurden dollars voor Stl'un 

aan de stak,.rs. Vooruit. 25 înn. - 8 en 22 f.,hr. - 2 maart 1911. \Ve citcren ht('r 

~c:nkele nnmcn vnn emi11ranten van EPklo : Victor VNschuf'rcn, H. De !'lol. Alois 

t•n Adolf Coppms, S. De Grave, Aug. Dc Grnvc . .lnb Vcr..tnck. Juh!'n l'lns

selus. EdR<Hd PenteL Gust Raes. Chnrlcs Carton. Tlwofiel L<'ynset•lc, Ocs. Oc 

Crnenc, Clwrl<'s D,.ponrk,.J. Pctrus Ro,.lands. Fr. CauwPls. Valecr cn Pnul 

Porte, fclix Leynscele, Crtllc D .. Vos, Cnmille f),.byttNs of Dhuyvctt!'r. Amumd 

I Ion ort•, Ch. De Martclnr!'. :\lll'n stcumiPn de aC'ttc .~t•r E,.k!Mr arb!'lctcrs. tb. 

(<IGI) LPrlcn van de wtJkclubs, voorol van de l'lutde. lt>drhci'Jl l'n Gt•nthntl!llt'. colipe

rnt .. urs, muziknntl'n, partij- <'n vakbondletdNs. 
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ze onn•rpoosd weleenden aan hun nog onderonl wikkt>lde {' 6 ~) Eeklose 

partijgenoten. Geen dag ging voorbij of de Gentenaars waren bedrijvige 

bijen in de socialisti~che korf in de KerkstraaL Ze contacteerden de Eeklose 

~yndicale leiders en militanten. gawn hun informaties en inslmctie, leerden 

ze factisch handelen en bestrl'den de moedelozen en al diegenen die ver

warring stookten. \\'ani men \'ergete het niet, de patroons verafschuwden 

deze Genfse motors. deze opstokers. onrustzaaiers, klassebewuste door

drij\·ers. mel wie ze weigerden te onderhandelen, en wie ze de toegang 

tot hun fabriek ontzegden. ('16~) Schier dag na dag bonden de Gentse 

Hiendt>n in socialistische dag- en weekbladen {'164
) de strijd aan tegen de 

:~elfgenoegzame en hooghartige fabrikanten. de scheurmakers. de malcon

tenten in elke b~weging. Zij stapten vooraan achter rood flapperende vlag

gen in eisende stoeten van klompenlopers en zurekoffiepuldnnkers. rogge

broodkauwers, donkeredagwerkers en grauwe c:orgelhrren> ( 465
) 

Üp daverende meetings waren Karel Hannick. Frans Oumortier, Jan 

Samijn, Dees Cnudde. Henri Lefewe de hamers en de beitels. Lot Eedje 

Anseele zelf. de <tiran met de ijzeren arm> zijn hart kwam steken onder 

de magere riem der hongerigen en misdeelden. Hij sprak te Waarschoot als 

te Eeklo. In deze laatste stad werd hij uitbundig afgehaald door Berten 

Verhasselt en honderden sympathisanten. l lij sprak over Arbeid en Kapi

taal, over stakingen, over de onderkruipers, over de eendracht onder de 

arbtiders en over het schoolonl werp Schollaert. ('166
). 

(462) In december 1910 was er tussen patroons en onderhandelende Eeklosa arbeiders 

t·en betwisting ontslaan betreffende lonen en cijfers. De bazen wilder. de arbeiders 

met het voorleggen en inkijken van hun kasboeken overtuigen, maar de arbeiders

delegatie achtte dit overbodig, daar zij zich ... ongeleerd moest verkluren I De 

werklieden vroegen dan maar de hoeken te laten onderzoeken door scheids

rechters op het Stadhuis, wal door de fabrikanten werd geweigerd Vooruit. 

31 dec. 1910. 

( 41>3) Vooruit. 2'i en '30 dcc. 1910. - 7 febr. - 17 juni 191 I. D<' G<'ntse soc. traden 

<.chtcr wel op Iu contacten met J,. Gouverneur. ib. 4 juli 1911. In 1908 zatenj 

de te Eeklo gcvesligcJ,, Gent?nnar Oscar Dcvioch en ( ;, De I luisters in het 

wmiti,, in oktohN opgcrtr·ht. rui'L het doel een onderzoek te wijden uan do op

richting van een werklozcnfon•k !Je Stad Euklo. 11 oktober 1908. 

(4fA} Vooral K. llannick. 1>. Cnurlde en Jan Snmijn. Zie cVooruil~. eDe Toekomst), 

<I)" Landhou wen. 

( 4f6) V o<,ruil. I npril 11111. IJe r••octl•• le Eeklo wr•·•·ktc zich nic•t alb,n op ,]<' kinderen 

von ,J,. •tab·r•. rruwr ook op ,J,. vrouwen. Vrouwen. dit! thut~ werkten voor rt>h'

nlng vnn ,J,. wollnhri<·k Kri,.ké. WN lr·n hun w•·rk onlnorn••n urnelot hun echtj.lt•notcn 

In ,J,. arl".irl••lrlfrl Wllr<·n Iw I rokkr·n. V ooruil. 2'1 rn.tnrl I 'JI I. 

(-1fh) IJ,, •tnd l·>rlon. :..!11 m,.i 1'111. Àm•·•·lc •pruk In J".t luknul fiJc To<'komsb. Noost 

Am•·•· I•·. ,(,. parll)l<·lrl,.r. llannlr k. ""rrdnri• vnn clc l.ondcll)ko T exlic.Jfedcrntlc, 

],.f,·vre vuu ,f,. V<·r<·nlw•J,, Katm•nl"·wo•rkN•. I )unwrtlt•r v11n do Gentse Wcvt'fs

vnlvN•·ulginfl •·n Sarni)u. ll'l.fl·lnri• vun ,(,. Vln.lwwcrk .. r•v•·r<'llilllnfl, kwumcn nog 

237 



Ee kl o~<' stnker:< vó r\r lw t stondbee ld va n l.r dega nck. in mnarl !9 11. 

D e C er1lcnaar, sleu11d e:n d t· s t a k e r ~ en ~e l oc k L• ulecrde J ! onder ull e 
\'Ormen. ('167

) Stc ,,n ~c l d \\'erd niel a ll ren gehaa ld uil den land e. uil 

te Eeklo l:emand en I kl ena ll élldij m , die nH·,·r dnn ,·cns de Eeklose urbeids ter> 

op mee tings toesprak. IJ ces C nuddc. G ust l.\olth azar. L. D e \ ' ilder, V i \I m 

leye r. Bou clw r~· . P. \ 'old ers . l ) oll \ 'Nctnnnwn . F. De S mcdt, Pider IJc Ridder. 

t\ ll c·n hi C' Ipen cl" I::: C' klosc >oe. ml'l rn nrl l' n doo d op ,·cr,chiii C'nd vlok. \ oo r11it . 

11 . 12. 13. 20 . 2'i c· n 3ll ja n. ·1. tn . 20 t•n 28 fC' br .. 2 nwnrt · opril 1 t t. 

Tc l::e kl o was .l nn Sam1 jn <'<' n hijzondc•r 1 opuloire fi guur, derwl1ze da t, toen h ij in 

t·r·n \'t· rboc iPn slod werd ~~·nrrt ·> lt • c• rcl , cl" l: ekl osc• vrienden m l'l gewt·kl hem uit de 

g ~< · < · p vnn cl.- pollli•• hnn lcl,·n. Cc·hon·n nnimotor en nid mmd C'r beproe fd yndi 

l'ü lisl lll llil kl c• h, j zijn na·n><· n ~ , . ,., Ldr i fl i~ door lwt zi ngen vn n so . slrij dliedNen 

in sloc lc· n ' n v e r~Jclt-ri11 gc• n . :\lti jcl 111 <'1 t•<·n lk dj P:: boc k in dC' hond of op zok 

lcNd t• hij zijn volk <sodolisli ; cln zin gt• n. D • I td Eccloo. I t jon. - l I moorl -

(, nwi 19 11 . 

( Ir,;-) nu sin w nw linw·n 11011 d,· Ce 11l ::•· fnbriel c· n ''" -oe . lokolC' n, o phrC'n~s t ,·on tomb lo's . 

lunslconll· rl< ·n Ie Cc•nl g t •o r~o ni sC'e rt l in • n< !lu iS> , rechl slrct•b t• sii' Uil von 

all erl ei vnkl,o nd<·n t•.o . >OC. irH lc•llin ~e n . broodimchrij vinpl'n . \'l' rkoop \'On pos t- t'n 

prentknort, ·n. foto's lw tr t• ffend <' dC' stokin gC' n. In >nmrnwPrk i n ~ met hun Et•klo>c 

kontNnd<' n werd Ie· G ent """ spl'l'ln lt· slt· un nct ll'clog ln ~e rl cht. Ztc o.m \'oornlt. 

15 <' 11 1:- rl t•e . 19 10. - -5 jn n. - c· n 2r. febr. - 3 . 9. ;- , 10. t _, -o monrl 1011 . 
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BmsstA. Antwerpen. Brugge, l .. ier. Sint Niklnas. Oostende, Kortrijk e.a. 

kleine steden. maar ook uit den vreemde : Parijs. Rijsel. Berlijn, Wenén . 

. -\msterdam t'n Bern. ( 168
) Schier elke maand stuurden naar Amerika uit

getrokken Eeklonaars en ~!eet jeslanders e.a. uilgeweken Europeanen. aan

gesloten bij de <lndustrial llnion Textil Workers> of hij «The Socialist 

party of America> geld naar het blad <\'ooruil» bestemd voor de Eeklose 

stakers en uitgeslotenen. ( 469
) 

In het schamele Oostdaarnse provinciestadje ontbloeide de bloem der 

internationale solidariteit. 

De Gentse socialisten deden in samenwerking met de S.l\1. Vooruil 

karrenachten broden ,·an Gent naar Eeklo trekken \\'aar de «broodstoelen» 

triomfantelijk door de armoelijders werden onthaald. De broden werden 

broederlijk verdeeld. Elke staker had recht op drie broden. Daar deden 

zich ontroerende scènes voor bij het uitdelen, daar sommige arbeiders die 

geen of \veinig kinderen hadden hun brood of broden afstonden aan ge

:t.innen die vijf. zes. zelfs dertien kinderen hadden. ( 47 '>) De Eeklonaars 

beseften het nu wel : de verguisde Gentse <sassen> zonden hun brood, 

de eigen Eeklose fabrikanten zonden hun gendarmes. ( 471
) Het waren de 

Gentenaars die mede zorgden voor ontspanning en afleirting in die sombere 

dagen, weken en maanden. In de plaats van de steeds parale «stakersfan

fare ,·an Eeklo> ( 4 '
2

) kwamen de Gentse muziekgezelschappen «Vooruit> 

en <De Voorwacht> de geesten ontspannen of de harten opwarmen. In 

<De Toekomst> speelde de gekende revolutionair Ed. Sörmus, de violist 

,·an het proletariaat. (H3) Men hoorde er ook kluchtliederen van Cyriel 

Bulté, van de Gentse groep flenri Van Daele. ( 4 7-l) De Gentse socialisti

;,chc cinema <V ooruil.> gaf er kosteloze vertoningen en liet er zijn <monster-

(468) Vooruit. 7, 16, 21, 25, 28 maart . 4, 5, 11, 18, 25 april 1911. 

(469) Vooruit. 8 f,·hr. · ï r·n 16 maart- 4 r·n 15 upril - 3 mei 1911. De 11clden kwamen 

van Philadclphia, Chica~o. Patcrwn, Kcwanlc, l.aurr·ncc, 1VIoltne, Scharler, Lowcll 

<·n eldcr~. ib. Dr· namr·n van rf., schenb·rs werd<>n uepublice..rJ rloor Vooruit. TP 
E.·klo zr·lf •lr·undcn sornmil(r' nr•rlnudoen<l<·n hun onl(elukktu" stadsgenoten, sloegen 

W<·kr·ltjk, I> ii ';'t){J fr ar. dank zij cc·n roudl"nslyslr·•·m. Zr·lfs <•r•n haadcluar nl. 
Bl<mk•· waaude h<·l in ,,. l<·kr•rwn op ,1" soc. >lr·unllj;L Vooruit. 10 mnurl • 9 nwl 

I 'J I I. 

I ·IÏIJ) \''"'ruit. '26 fr•l,r. - ), liJ t•n 24 mnarl 191 I ; I),. Slftd Eccloo. 25 fehr. 1911. De 
S.:vl. Vooruil uiiN·n tchonk r•r•n ~'N•te moul ".J.'j(J() brorlrn. VnoruiL 19 fchr. 1911. 

Ook ,1,. S.M. \\'r·rk.·r•wr·lzl)n van Hru1111" zond l,ro.!•·n. t!.. :..! I mourl 1911. 

1·171 ) V ooruiL 2r, f,.f,r. I 'J 11. 

( 172) l wlnlill mun •h·rL V '"'ruil. 7 f,.j,r_ I '11 I. 

I 17)) I,,, wr·rd ll••lnlro•lun·Prrl rloor ,,,. c;,.nlr·nanr How ltery. VooruiL 20 jnn. 1911. 

1471) \'ooruil 10 f<'l1r. I'JII. 
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fonograaf:. doordraaien, ( 175
) de dVlarxkring> I iel er zijn beste slemmen 

waarderen enz. 

Tot spijl van wie 't benijdde bleven de Eeklose en Gentse sosialisten 

eendrachtig. 

I-land in hand 

Zoals in gans het land 

een stevig onverwoestbaar blok vormen tegen de coalitie van dompers en 

beunhazen, onbewust van eigen goed recht. en een stel van enggeestige, 

moedwillige en onverdraagzame fabrikanten. Gaf hel in juni m het Hotel 

d 'Anvers ( 476
) ber.:ikte compromis tussen stakers en gelockouleerden eens

deels, en fabriekbeheerders anderdeels, niet wat de arbeiders er redelijker

wijze hadden mogen van verwachten ,......... <Vooruit> noteerde dat er geen 

overwinnaars en geen onverwonnenen waren, ( 477
) ,......... toch had het Socialis

me in het stugge Eeklo diepe bressen geslagen, zijn bestaan en zijn streven 

verantwoord en veiTechtvaardigd, al was het ten kosle van grandioze op

offeringen. 

Jaren later ( 478
) in 1928, werden alweer 1500 Eeklose arbeiders in 

een langdurige lock-out betrokken. Sedert een paar jaar waren de werk-

(475) ib. 4 maart 1911. 

(476) Vooruit. 30 juni en 4 juli. B1jvoegsel 1911. De Stad Eecloo. I juli 1911. Oe 

c;vcrecnkomst werd afgekondigd in <\'ooruil> van 4 juli 19 i I. Zij is te lang om 

hier over te nemen. We resumeren slechts een paar punten. Oe arbeiders cr

kennen het meesterschap van de patroons in hun fabriek. Deze laatsten aan

vaarden dat hun nrbPidNs gesyndiccerd zijn, maar staan erop dat de Yrijhcid 

van de werklieden zelf inzake syndicaten worde geëerbiedigd. Alle arbetdsge

schillc·n zullcn ondcrworpcn worrlcn aan een gemengd comité van patroons en 

arbeiders. ln geval gePn oplossing wordt gevondt•n zal de Gouverneur alleen of de 

V crzoeningsraud ( arb. + putr.) de zaak definitief beslechten. Inzake tarieven 

behoudt een patroon zijn lariPl' <in voege> of van kracht. BiJ Goethals-Goethals 

zal hel middenloon van sommige arbeiders gebracht worden \'Ril 3.54 fr. op 3.75 fr .. 

biJ V nn Damme zullen .lc <tlaghuurmannen> boven de 21 jaar een loon van 

15 fr. uillwtaald krijgen, diL Is een opslag van I fr. Ook bij Goethals en Chefm-ux 

wordt er opslag van I of I ,50 fr. in lwl vooruilzicht geste lel. :\an oud!'rs of vrouwen 

van arb<'i<lers, clie loon nchl<·rhoudt•n, znl maandelijks ccn loonkaart worden toe

gezonden en de ondNkruipNs Pn cle bt•unhaz<•n 6ltjven in dt' fabrit'k Van Dannnl'. 

Nicl Wt.'er nan het werk genomen nrb<'ider,; zullen in andere Ecklose fabrieken ann 

het wcrk worden geholpen enz. In lwt•l clc stnkingskwcslle waren twee Et'klonaars 

bijzonder actief nl. TheofiPl [),, Snwt, voorzilter van de soc. BroedPrltjk.· \\'evers 

en Tlwol'iPI I lc 1\cyzPr. Zij warPn nwt•stul de onderhandelaars. Ztc o.m. Vooruit. 

12, 19 muart - 8 april - 4 juli 1911. 

(477) Vooruit. 4 juli. l3tjvocRscl 1911. 

(478) Nn de sinkingen Pn voornanwlijk in d,, kiPsstrijd hakit'n cl" politi<'ke portijen on

g<'nadig op dkanclt•r. I )e kntholkk<'n sdwltlm de ltbernh·n uil \'oor <prleslt'rmts

handcltwrS), l(od~dtensl \'crvolgers, krutsLeeldvNhrandcrs, k<'rblutll-rs, dt' socialisten 
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lieden ,·an de firma van de Putte-Bautlts ontevn·den. Z(' klaagden er 

herhaaldt'li;k owr slechte grondstoffen te moeten bewerken. Hel vorig jaar 

was al een ~taking ontslaan maar de arheid kon hernomen worden. Ge

durende lange lijd al werktc11 de wevers tegen een vast !oon. liet stuk

werk werd echter weer ingevoerd en na korte tijd herhaalden zich rle 

moeilijkheden. De arbeiders moesten [.!rote inspanningen leveren om een 

ordentelijk loon te wrdienen. Zij stelden het heheer van de fabriek voor 

5 eenliernes opslag te geven per I 000 scheuten ,-~or de verschillende 

soorten werk. Na een maand onderhandelen deed de firma het tegenvoor

slt:·l 3 eenliernes per 1000 scheuten opslag le geven voor één soort werk. 

De arheidPrs sloegen dit \·oorstel af en de stdking brak uit. Dat was de 

proloog van een nieuw sociaal drama. 

Gedurende de tien weken staking kwam lot viermaal toe de verzoenings

commissie bijeen. maar men kwam tot geen akkoord. Door tussenkomst van 

Heyman. minister van Arbeid. kwam de vezelcommissie der beide Vlaande

ren te Eeklo en te Gent samen. 1\ I aar een oplossing werd niet gevonden. 

Het geschil te brengen voor een scheidsraad werd door de arbeiders niet 

aam·aard. En tot-n kwam de •:Sociélé lnduslrielle d'Eecloo» op de proppen 

Zij wrklaarde zich solidair met de firma Van de Putte en alle fabrieken 

sloten op 6 augustus hun poorten voor de socialistische gesyndic~erde ar

beiders. \\'aren PC aanvankelijk 104 stakers. nu stonde11 meteen 1000 ar

beiders op straat. waarhij zich uit solidarHeil ongeveer 500 christene en 

liberale gesynd in•erden vof'gden. ('179
) 

• \'ooruil> klaagde het feit aan dal de lock-out uitsluitend tegen de 

socialistische arbPiders was aan~ewcnd, dat alweer een aanslag W('rd 

gepleegd op de \Tijhcid van de arheiders. Ook in dr Kamer kwam de lock

out ten lwHIP. \'ercamnwn inlerpeiiPerrle fiP Minister van Arheid. Ook fle 

voor vijandr:n van lwt hui~gczin. di,. vrij" lic·fdc fol aanwukkNdcn rro de kinderen 

poogd<'n aan d<' ouders te onttrrkb·n om ze cloor de staal te doen opvoeden. 

rlic lorlom lwt 1/<'Zin ->nclermijnrl<'n Pn opc·nlljk oorlog voNden legen de b·rk en 

rJ,. godsrfi,.nst. Verbrijz,.Jde Wapt•ncn. Lthernnl Kieshlad. 1926 ; D" Klaro<'n. 

Kath. Kir•shlnd. i921J. I),. sodaltsten VNW"t"n de katholtckt•n voor vrijlwiclswuru,.rs. 

l,.·krnrntwn kwr·zels t•n c-zc·k •lipdragers vnn papen, sortalc verraders, huir.hcl.,ars 

wm pntriotlt•n. T,.n,lntt" Zill/t'n ,(,. ltbr•mlcn In ,J,. >flf'inlislf'l• clr·rna(:!O(:!<'t: \an h<'l 

•·r~t•l•· soort. dtr· zid1 door znkk.·nrollr•rs nis A me•• I•• t•n V nn•lcrw,Jd,. ltctrn hlincl

,(o,.kNo. oprult·r• r·n slmn1•douirnNs zontl••r vt•mnlwormlt·lttkhcirl. rn In <Ie kJ.,ri

Lol•·ro hw·n·rolwdrir•~t•·r•. lno!Nu•or'. ronv,.rrlrnnJi~IIITll' papc·n en pilanrbtil<'fs l<'n 

lo-lt• vnn ir·riNt•t•n. r Jr• Rorlt• linon. Kt .. shlilrl. 1021. r·: •. klosc kkzcrs '"' op uw 

anrm·n. LIJ.. kt.,.f,lilfl 1 '12 t. Dr·zc vcelklnuri11e E .. klmc klf.'slitNatuur wPCcl hN

lollnld In ,(,. Vf'rH;hillt·ncll' pnrllf- ••n Wl'f•khJ",f,.n. 

(47'J) Vroorutl. 22 llllt/. - 12 ••·pl. - IA okt 1'12A. In 1fJ13 wc·rcf no11 (/c~lnnkt In •I lc 

Soc:lr·t~ Annroym"> WP(/r.ns er.n loonkw,.•tlc. De Stad Ecdoo. 3 mei 1913. 
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socialisten Cnudde en Chalmet en C. f iuysmans mengden zich in het 

debat. evenals nog andere kamerleden als Janson, en Duchêne, eveneens 

socialist. De Eeklose fabrikant Van IJoorne, ook Kamerlid. verklaarde dat 

de lonen van de firma Van de Pulle ~Jiet lager lagen dan die in dr fabriek 

van «Vooruit» te Gent, dat de verzoeningscommissie had erkend dat de 

betaalde lonen juist waren en het werk in die fabriek niet lastiger was 

dan vroeger. llij verklaarde dal het gelogen was dat de arbeiders werden 

aangezet hun socialistische vakbond te verlaten en dat er zelfs socialistische 

arbeiders door liberale patroon~ weer aan het werk warPn gezet. ("Ho) 

De socialisten replikeerden dat de liberale patroons politieke voor

vechters waren. ( 4 '
1

) er slechts c'p uil waren het machtige socialistisch 

syndicaat le breken, dat huisjes gehuurd doo; uitgeslotenen met 40 % 
werden verhoogd door de patroons-eigenaars. dat sommige werklieden, die 

ook een lapje grond hadden gehuurd dit eenvoudig werd ontnomen enz. 

enz. ( 48 ~) Voordien had «Vooruit» er reeds op gewezen dat de agitatie 

en adie legen de wcialislische gesyndikeerden reeds dateerden van 1925. 

Wie toen werkloos was kon slechts werk vinden indien hij was aange

sloten of aansloot bij het liberaal syndicaat. Tegen katholieke wevers had 

men niet zoveel bezwaar. Oe aansluiting gold ook voor soldaten die hun 

dienstplicht hadden gedaan. voor zieken die hersteld waren en zelfs voor 

vrouwen die uit zwangerschap waren verlost. ( '183
) 

Inmiddels was de sociale toestand nog meer vertroebeld geraakt. 1!1 

juni 1928 werd in de huidenvellerij Vermast een arbeider weggezonden. 

Zijn vakgenoten vroegen over zijn geval te mogen onderhandelen. maar 

de patroon antwoordde door in zijn fabriek de machines stil te l<>ggen. ( 481
) 

In de fabriek Van Damme werden twee socialistische metaalbewerkers aan 

de deur gezel, in de fabriek Goethals werd de voorzilter van de lokale 

socialistische metaalbewerkersbond afgedankt. maar zijn werkgezellen trok

ken met hem builen. In een veiiPnfabriek werden de arbeiders met af

danking bedreigd, indien ze door het kopen van <SOtichen) de uitgeslotenen 

steunden. ( 485
) De atmosfeer Ie Eeklo werd werkelijk \'erpesl 

( 480) Vooruit. 12 sept. 1928. 
( 481 ) [)p hcl•r Van Doornc W<'nl Kamerlid. de heer Go<'lhals l;ll·me<'nl<'rnad,lid <'n d<' 

heN Dan<'c[; provincicrnadslid. ib. 27-28 au~. 1928. 

(482) Vooruit. 12 <'n 22 au~. - 12 <'ll 1·1 '"'Pl. 1Q28. 
( 483) Van c<'n arbcid>l<·r. die stom wos, wNd l'l'n schriftelijk hr·wij< gPi;isl Vooruit. 

22 aug. 1928. 

( ·18·1) 38 arhPiclcrs mocskn m<'l<"l'n huil<·n. ib. juni 1928. 
( 485) ib. 22 aug. 1928. \' olgens <\'ooruil) hn,[ ,[<' Yl'lll'nfohrll'k Enh' dl' IRnblc lij<[ 

opl·nlijk gebroken met Iw! schcrnwn voor hd lib. syndlcnnl. ih. 27-28 nul). 1928. 
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De lock-out kwam in september ter sprake in de Eeklost" ;4emeente

raad. waar de liberale fabrikant A. Goethals protesteerde tegen de dwang 

die door uitgeslotenen werd uilgeoefend op werkwilligen, mannen en 

nouwen. tegen de betogingen Yoor de fabriekspoorten en Yoor elf: huizen 

Yan onderkruipers die gemolesteerd werden. Hij vroeg desnoods de slaat 

,·an beleg af te kondigen. De Eeklose socialisten van de raad. G. De 

Hulsters en SerYaes waren \'an oordeel dat de uitgeslotenen werden uilge

daagd en dat sommige patroons zelf aan dit spel medededen ( 186
). 

De strijd geraakte ook buiten de stad. De Eeklose fabrikanten hadden 

in het geheim hun Gentse collegu's aangezel geen uitgeslotenen in hun 

fabliek op te nemen ( 48
') Aan hun kant kregen de Eeklose socialisten 

weer onder diverse Yormen steun van hun Gentse partijgenoten. De Eeklose 

uitgeslotenen werden schier dag na dag verdedigd in «V ooruil». en zoals 

we reeds mededeelden ook in de Kamer. Steunlijsten werden met succes 

in omloop gebracht. <\'ooruil> publiceerde er dertig met een opbrengst van 

1.1 SO.OOO fr. ( 848
) Te Gent werden speciale mfferdagem ingPricht en 

steunmeetings ~ehouden. ( 4 R
9

} In oktober 1928 werd een eerste schip, 

rode vaan in top. met 300 ton kolen te Eeklo gelost. ln november werd 

besloten om de ,·eertien dagen een kgr. vis aan elk gezin te bezorgen 

,·an een Oostendse redPrij uil. Daarhij kreeg elke gelockouteerde aan

geslotene een loon van 5 fr .. had hij kinderen een loon van 10 fr. om 

ermede aankopen te doen hij de S. l\1. Vooruit. Op 6 december trok 

een lange Gentse karavaan met speel- en snoepgoed. vt'fgezeld door hon

derden Gentse moeders de stad binnen. om de kinderen van de geteister-

(486) \·ooruil. 17 en 18 sept. - I I okt. I 928. "' Nkwilligen werden beschermd door 

l!endarmcs te voet of t•· paard. lw~Picid naar lwt station waar Z<: in een spcciulc 

trr-inafdcling mot·slcn reizPn. Sommiue patroons bmchlt·n zelf pe-r uuto bPunhazcn 

r.aar huis. ib. 11 nov. 1928. 

l-1>!7) ih. I PO 12 ~r-pt. 1928. 

14~) \'ooruil. 31 Jilfl. IIJ2'; - 12 f,.J,r. ~n l maart I '129. Er kwam W<'Pr st•·un in •lollars 

uil Arru·rika. ih. 'J-28-2'1 j(Jn. I 112'J Zi<' voor ,J,. narn<'n der E"klo"' sdiPnkcrs in 

/\rrwrika : Vooruit. ih. I),. T"xlit-lfabriPk,•n Th~flll<' 1'1 T .. tnlurl'ric cL\Io~t. Fil
•oi••li•. Filalun·~ r-1 Ti""ll'' en ,J,. Soclc'tl, T .. xtilc ,!,·s rlandres .tcundC'n m<'l 

•lukh-n 11"'''1. vr·lour•. 'ollorwllc•. .•nll[n. ,Jupl,·x. 11.. 21 nov. I 02R. Volun•s 

<V()(JriJil> nnrn f•t·n Ec·klonnar won<·rull' t" Bra"""' het klunsfeest vnn 100 kinciNcn 

voor zijn r"b·nlnfl. iL. 2'i nov. 

l·lk9, Tc ( ;,.nt WH,fr-n ,,ok turn- r-n v~~rlt-l{·nvoncl.-n inu•·richt. ih. 28 ,!.,c. I CJ28. Tc 
L·klo WPnlc·n •rw(inf,. rluiv•·nvlud11Pn lnlll'ficltl. rloor ,(" cVcrlmJ<'JNinll>. ook 
,fuivr·nl•·nt.,.,n,l•·llilll/''"· 11.. 1·1 ,f,.,. ) nov. I 11'2A. ( ~r .. lio hnl W<'rd ll•·orgnni.~N·nl. 
il•. J(, nov. 
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den een verheugend klaasfeest te bezorgen. ( 490
} Er kwam ook een 

kerstfeest voor 561 Eeklose kinderen. ( 491
) 

Ontelbare Gentse socialistische voormannen en vakbondleiders als 

E. Anseele, G. Balthazar, D. Cnudde, R. V ercammen, J. Coole, J. Samijn, 

F. Toch, advokaat Logtenburg, Willems, E. Vergeylen, J. De Graeve, 

K. I-lannick, Alice Heyman, Kamerlid Duchêne van Verviers, Van Roos

broeck, Van de l\1eulebroecke, M. De R.ijcke, A. Van der Bruggen ( m} 
kwamen geregeld naar Eeklo mee opstappen in optochten, meetings of 

voordrachten houden in het Volkshuis aan de Kerkstraat en in de <Cercle> 

aan het station. ( 4113
) Sommige betogingen als de solidariteitsbetoging 

van 28 oktober 1928. met het Gentse toenmalig socialistisch leiderstrium

viraal Anseele, Cnudde en Balthazar, lokte, volgens <V ooruil>, 7000 
man. (4U4) 

De Gentse socialistische activiteit sneed dubbel te Eeklo. Ze ondeî 

steunde onvoorwaardelijk de Eeklose slakers en gelockouteerden. en ver

hoogde meteen haar eigen beweging in al haar geledingen. De te Eeklo 

bij de coöperatieve aangesloten gezinnen stegen van 508 naar 651. de 

abonnees op het dagblad «V ooruil> klommeïl van 551 tot 692 en de 

mutualiteit «Bond Moysom won 284 leden. {'195
) Reeds in november 

1928 waren 163 liberale gesyndiceerden de socialistische rangen komen 

aandikken. ( 496
) 

Inmiddels bleef de lock-out aanduren en verscherpte de toestand te 

Eeklo, waar de tegenstrevers bitterder dan ooit tegenover elkaar kwamen 

te slaan. Enkele vreemde werkwilligen, ofschoon niet in de weverijen. 

konden door de patroons aan het werk worden gezet. ( 497
} Tegen de 

fabrikant Van Doorne werd wegens aanslag op de vrijheid van \'PrPniging 

( 490) V ooruil. 6 en 7 dcc. - 7 en 9 nov. 1928. ,........ 26 sept. - I 0. 22, 23 en 27 okt. 

1928. 

( 491 ) tb. 26 dec. 1928. Ook de lihcrult•n htcldcn een klaasfeest voor de gdroHenen. tb. 

9 dcc. 1928. 

(492) tb. 22 - 2•1 oogst- 14 sept. - I - 11 17 - 27 - 2<) en 30 okt. - 21 nov. - 12 en 

29 dcc. 1928. 

(493) ib. 30 jnn. 1929 - 11-29-30 okt. 1928. 

( ·194) th. 29-30 okt. I ()28. Er wurcn nfvanr<ligingt'B t'n groepen uit Zelzntt•, Oeinzc. 

Ássenedc, Wnarschool, Sl<'idtngc !'nz. D<' soc. betogingen wcnlcn opgclutstt-rd 

door Gcnlsc muztckkorpsen als dc llnrmonle Vooruit, de Gentse soc. accor

deonisten, enz. tb. 

(495) \'ooruil. 10 en 23 nov. - IS dcc. 1928. 

( 4CJ1i) ib. IS dec, 1928'. Andere lthcrulc ges~mdic<'<'r<lcn liepen nnnr de clt!Oisl<'n 

\'akbond ovcr. ih. 1·1 dcc. 1928. 

(497) tb. 2•1 jan. 1929. 



een gt'ding ingespannen. De betrokkene. die ook volksvertegenwoordigPr 

was. werd door de Kamer uit zijn parlementaire onschendbaarheid ont

heven. ( 498
) In de stad hadden er mepr en meer rPIIen plaats. werd er 

geverbaliseerd. lot tenslotte op 5 februari 1929 door burgemeester PussP

mier de staat van hel eg werd afgpkondigd. ( 499
) wat de uitgeslotenen nog 

meN deed zingen van 

cLaat ze komen>. ( 500
) 

In de Gemeenteraad werd door de socialisten G. De Hulsters en 

0. Servaes de staat van beleg aangeklaagd en de <politieke staking:~> van 

de patroons veroordeeld. ( 501
) 

Spijt al de perikelen van deze lange hete oorlog kwamen er toch 

onderhandelingen op het einde van januari 1929 op dreef. De Gouverneur 

lichtte Jan Samijn in o\·er voorstellen in vier punten vanwege de fabri

kanten. Na Samijn werd Anseele bij de Gouverneur geroepen. Er was 

o. m. sprake ,·an dat het werk gelijktijdig zou worden hernomen in alle 

fabrieken. dat een opslag van 3 centimes per 1000 scheuler. aan de wevers 

van de firma \ 'an de Putte-Baudts zou worden toegestaan. zoals reeds 

versproken voor de staking enz. De Textielcentrale stond op een vijfde 

punt. nl. de vrijheid van vereniging. waan·an de patroons verkinarden dnt 

dt>ze altijd ·was geëerbiedi!!d en geëerbiedigd zou blijven J 

Een overeenkomst werd niet bereikt. i'-1aar de toenadering was pmslig 

bewerkt. ( 502
) 

Einde fphruari werd een ontwerp van overeenkomst door een ver

zoerdngscommissie aan alle hetrokken partijen ter goedkeuring voorgelegd. 

Het compromis werd door cle arbeiders. lilwralen. christenen t?n socialisten 

en door het patroonssynfhcaat hijgetreflen. Op 2 maart 192Q \Verd het in 

( -49f;) ih. 
( 499) ib. 26 jan. en 5 febr. 192'J. In Vooruil lezen W<' dat Incidenten waren ontstaan, 

waarl,;; oorvljll<'n werden ultgPdeeld en ruilen wNd<'n Ingegooid. Door bepaalde 

liPden WN<l<'n voor 50 fr. onderkruipers 1/NOnseld. Er werdcn uitdagingsagenten 

aan het wNk u•·zct <'n wPrkwillillen daawl"n md hun revolvrr In de han<l d ... 
uilfl<'slotPn<•n ult. E,.n ond<·rkruip<•r lo~lr zelf~ tw<'e koarls op voorbiJI!ongers. 

Tt·mlotl<• prtkkt-J,fcn w·ndarm<·~ met hun paarden de stakNs op de voctpnd,..n. 

;I,. 2') jun. I fJ28. Offlch•f'l WNcl de, siMt vnn belril ll<'llrond op het f!'tt dat 

,J,. op••nl,;,r•• nul wNcl vNsloord door hr·ntf,.n cftr nnnsln11rn voorbcrrtdd"n legen 

pN•onPn rn urwdr·rr·n "n dc·z<· nnmlauc•n II".J,.,.Itc•lijk ullvoc·rdrn. dat op clt'7.<' 

WljZI! het v•·rb·<·r onv,..llill w1u rww<mlcn ''" tfnl dnnrom alle samenscholingPn vnn 

''"'"' dan ') rwr•nnt·n w•·rdc·n VNI>o<len. tb. 
( 'J(J(J) f·:,.n 'I"'' inltst vnn dit otrljtfft",J w1u ,f,. E<·klnnanr Mnurlc<· Brnrt. ih. 2(, jnn. 19:2CJ. 

(',lJI) tl •. 1 f,.J,r. 1'12'1. ~l•·•·llnll• ulnu•·n nou cloor In ,f,. .C,.,clt'). 1h. 30 jun. 1929. 

l"".tf2) Vooruit. 24 jan. l'l2'J. 
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het Provinciaal Hotel te Gent onderschreven door .lan de HPmptinne. 

,1. \'ah der Stegen. Ad. I lebbelync namens de Société lnduslrielle d'Eecloo 

eensdeels, en door Frans Toch en Des. Cnudde voor <Ie socialistische 

werkliedenvereniging. G. Eylenbosch en H. Pauwels voor de christene 

werklkden. L. Remouchamps en Kennis voor de liLerale gesyndiceerden 

nnderdeels. ( 50
'
1

) 

Was het akkoord geen overwinning voor de Eeklose arbeiders O\'Pr 

heel de lijn. loch werden enige belangrijke winstpunten geboekt. ln de 

fabriek Van de Putte-Baudts kregen de werklieden niet de vijf eentiemes 

opslag waarvoor ze in staking waren gegaan. Het werden drie eentiemes 

verhoging per 1000 scheuten voor een bepaald arlikel reed~ toegestaan 

vóór de staking. Maar de loonsverhogingen loegep>1sl in de Gentst: textiel

nijverheid werden wel toegepast op de basislonen in de lextielfahriek~n 

Ie Eeklo vanaf de werkherneming. Artikel twee van de 0\·ereenkomst he

paalde : ofschoon cle werkherneming nooclzakelijk trapsgewijze zal ge

schieden zullen de arbeiders lemg aan het werk worden gesteld zonder 

dat het feil van aangesloten te zijn bij de een of andere werkliedem·ere

niging een reden zou kunnen zijn van uitsluitin~ of \'Oorkeur. Door llit 

hrlikel werd uitdrukkelijk de syndicale vrijheicl. waarvoor de Efklost' 

socialisten maandenlang hadden gestreden. vero,•erd voor alle arbeiders 

van Eeklo. Ten slotte wercl "'-lke wijziging aan de nve,·erijtarieven> in de 

zin van een vPreenvoudiging of een betere aanpassing vanwege de patroons. 

gesteld onder de waarhorg van ef'n paritaire commissie \'an patroons en 

arbeiders geleid door de heer l\1ommens. ( 504
) 

\ \' anneer men de sociale gebeurtenissen van 1928-29 vergelijkt nwt 

de stakingen en de lork-Otll van 1911 dan vallen verschillen aan le duiden. 

In 1911 werden de getroffen Et>klose arbeiders uitsluitend gesteund 

door geschonken en opgehaalde gelden. Elke staker. elke gelockouleerdp 

genooi toen ongeveer 10 fr per week plus hrood van de Gentse maal

schappij ~Vooruit>. In 1028-20 werrlen de uitgeslotenen en staker~ aan

gesloten hij «De l1ropcterlijke \VeYefS) gt'ft'geld gesteund cloor cle ~ocia

lislische Texlielcenlrnlf' f'n dit voor de ganse clunr \'On de lock-l'lut. Oe 

opgehaald~' steung<-·lrlen rlienden sle<'hls nis <hijslag>. Ris specinle steun 

voor het nnclerhoucl en het welzijn der kindt•ren van dt• Eeklosf' gPiroffpn 

soc'inlislisrhe arheirlers. 

( '303) In l<'gPnwoordtgh<>td van nrlwtdsopziPil!'r ]\ lommPn~ en S<'Crl'tnrls l.ahiau. th. 
3 mnnrl . 28 fphr. I Q29. In !wt wt•rlhuis lP E,..l!o wn>. In tPgf'nwoortlil!lwid 

vnn .1. Cool{', ~Pgi<'r, \\'tlloch. n .. m!'ls. ~nmljn E'n Cnutldl'. lwt ontWPl'P vnn 

OVPfl'!'nkomst met nlg!'ITIPJl(' Slt'llllllPJl min PPJl RRil\'R!lrtl I!PWOrtiPn. th. 28 r!'hr. !<)::!<), 

( :i04) V ooruil. 3 mnnrl 192'l. \' oornf wns Iw i nllnord lt• EC'llo d<'or tiC' ~odnli<lt•n 

bPsprob·n Pn goedrwl<'unl. 1h. 28 ft•hr. - I mnnrl I CJ2Q. 
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h1 191 I stonden de socialisten schier alleen in hun strijd legen de ver-· 

enigde patroons, tegen de publieke opinie. In. 1928-29 !>peelde het christen 

syndicaat een eerder passieve rol. 
Het zocht vooral nieuwe leden te werven uil de troebele toestand. 

De liberale \'akbond slemcte in oktober 1928 ( 361 neen - 6 ja) legen 

de werkherneming door de liberale patroons gewenst. Er was echter een 

nieuw feil. De communisten poogden uit de arbeidersstrijd te EPklo poli

tieke munt le slaan. Ze waren zelfs bereid geldelijke steun le \'erlenen, 

wat door de uitgeslotenen. die in het Sovjetgeld en de communistische 

agitatie verdelerswerk zagen. \verd afgeslagen. 

Tenslotte moet genoteerd worden dat de Eeklose socialisten in 1928-

29. door geboren Eeklonaars vertegenwoordigd in de Gemeenteraad. én 

politiek én sociaal meerderjari!:! en mondig waren geworden ( 504
bls) en 

ow·r een verruimd en geschikt lokaal en eigen organisaties beschikten. ( 5 'J
5

) 

~ leteen was de droom van de kleine Eeklose socialistische groep. 

die in mei 1902 aansloot bij de grote Werkliedenpartij en verklaarde : 

<\\'ij allen verbinden ons ertoe ons best le doen om van Eeklo en omstreken 

een forteres te maken ter verdediging der belangen van de werkende klasse, 

een leerschool der !>OC. op\·oeding, opdat weldra de dag verschijne dat ook 

hier op het Stad hui;; de rode vlag moge waaien>. ( 506
) voor een groot deel 

in vervulling gegaan. De rode vlag wapperde wel niet boven de pui van 

het Stadhuis, maar van de rode forteres aan de Kerkstraat stapten haar 

militanten naar de Gemeenteraad in 1921 en naar de Schepenraad in 1939. 

en in de Eeklose fabrieken en werkhuizen. waar de geest mettertijd heel 

( '504his) Op 19 juni 1936 werd in de wevprij<•n le Waarschoot f'n Sleidinge gestaakt. 

Sommige stah·rs. mannen Pn vrouwPn, lrokk<'n naar E<'klo <'n heg<'n het gedaan 

dat op zalNdag 21 juni alle wNk in de E"klosc tcxti<•lnijvNheid Pvcneem werd 

stihwl .. gd, Er wNd ook !!<'Slaakt in de haarsnljdNij van Enke en in !'nkele 

dnclerP klPine h<·drijv<·n. Kort daarna ginl?<'n ook dc· nrb ... idc•rs van hd houwb .. drij[ 

(metselaars. limmc·rlicdcn, schrijnwerkers) in stakinl!. ln de lexti<'lfahriC>ke!l \V<'rd 

h<'l wNk noq vnor 25 juli h<'rnnmc·n. M<'n hacl ll<'~laakt o. m. voor minimumloon. 

maximum van arbeidsduur •·n voor bPianld vNiof. B<'~Zin nugu,lus hNnamPn 

de· bouwvakarlwid,.rs h..t wNk. Ze bekwnm<'n onmiddellijk 20 ccnti<'m<'s en In 

oktohc·r no11maals J(J ccnli<·rn<•i loonsvNhol{ina. Ons Bind. 2 t Pil 27 juni -

4 - 11 - 18 c·n 2'i juli - I c•n 8 au11. Ook ,Je odüldNs lwclclcn ucslnnkt 

tl,, lH juli. ln !IJ3f, was •·r olwc·N utlwljklnu. tlo. 8 ouu. 193fi, 

( 'ifJ5) V ''''ruil. ) <'0 A '<'pl. - I H okt. 1928. 

(",(lf,) Vooruit. ) m•·l J<Jr/2. In nov, J<JJ2 vNhl'l .J,. purtij vonr N'll tijd hnnr lokani 

MlO dl' K··rk.trnnl, voor 1'1'11 anciN ll<',('l{l'nhc·hl~loknnl hij P. I),. \'llciPr unn a,. 
Ou,J,. Kllni. Ook ,],. c·l~rl•l<·n•• WI'V<'fSVIlkvt•fl•nll{irlll • Phrht l'n R<·chl> V<'rlic•l In 
j;on, I 'J I) hanr oud lo~nnl voor •·•·n Hncl.,r op ,],. Tt<'lt"••lt·<'nW<'Il 1'11 W<'fll c•••n 

•• nnllwnk.·h)kc· UrtJt•pNin(l, n,. Stu.l E .. doo. I f<'hr. 1913 - IJ jnn, 11)13 -

)f! nov, ICJ12. 
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wat milder en tegemoetkomender was gewonlen. werd de socialistische 

inspraak een doodgewoon feit. 

Die socialistische doorbraak is op het einde van de XIXe eeuw en een 

goed eind in de volgende zo in de nijverheid als op hPI Stadhuis afwijzend 

geremd geweest. Het ver~:el der fabrikanten hebhen we voldoende belicht. 

i'1aar ook op het Stadhuis stonclen alle seinen op rood. Burgemeester 

F.A. De Wacht er heeft mei hart en ziel, en met alle middelen waarowr 

hij beschikte. gepoogd de socialistische gedachte Pn beweging in de kiem 

te smoren. Zijn vexerende maatrPgelPn. zijn aanslag op rle persvrijheid en 

de vrije gedachte. zijn dociele politiemannen en de versterkte opgeroepen 

berede11 rijkswachters hebhen hem nochtans tot niets gediend. ( 507
) Ook 

de burgemeesters Dauwe en Pussemier. ofschoon niet te vergelijken met 

hun voorganger De \Vachter. poogden met het opwerpen van geweld en 

anderf' maatregelen. ( 508
) de socialisten van de straat en uit de strijd te 

houden. Men mag nochtans aanvaarden dat deze beiden in gemoede waren 

gewonnen voor een gelukkige oplossing van het acuut sociaal-ekonomisch 

probleem dat hun stadgenoten verdeelde. Sommige politici als Oe Greve 

en Roegiers en nog anderen waren zeker geen rechtvaardige rechters of 

barmhartige samaritanen ten opzichte van de socialisten. die zeker geen 

eerste-kommunikanten waren en geen boetvaardige zondaars. Gemeente

raadslid De Greve. die in de raad om opslag verzocht voor de Eeklose 

stadswerklieden. maar zijn fabrieksarbeiders die met hem over hun loon 

wensten le praten «hun veertien dagern gaf. die in zijn vlasfabriek zijn 

duivelaars 6 fr. betaalde voor 69 uren arbeid. en voor 13 fr. godganse dagen 

sukkelaars in de heruchte «natie continus» deed werken. was zeker geen 

vriend van de socialisten. ( 5119
) Ook schepen Roegiers was het niet. toen 

hij in 190 I de stad een rekwest overlegde ,.......... dat trouwens werd goedge

keurel ,.......... waarin hij de \Vetgevende Kamer verzocht het Algemeen Stem

recht te venverpen en de socialisten versleet voor re\·olutionairen van het 

ergste soort Pil voor grafclelvt•rs van het vaderland. ( 510
) 

(':iOï) S.A.E. B<'rnarlsl. Gcm<'<'nt. Gcm<'<'IÜ<'\'<'rortlenin!l 1899 en 27 okt. 188ï ; \'ooruil. 

28 jon. 1()02; Dl' Stad E<'cloo. 19 juli 18'11 - 1-1 jRn. 11)00- 20 npril 1902. 

I lij cl!•<'d ook cl oor lwt JlNPcht d,. lilll'rnl .. n \'!Hl f IJ,.t I.RRtste Nkuw» l'n v,m 

cl..n CRzC'lll'> vNvohwn. 

('i08) J)" Sta<l E<'cloo. 11 18 mnnrt <'n tî m<'i l'lll: \'ooruil. 25 jan. <'n 26 jan. 192<). 

(':i09) \'ooruil. 19 <'n 23 nwi 1911. 

(510) S.A.E. R<·rnnclsl. G<'m!•t•nl. 23 cl .. c. 1<)01. Er WiH<'Il ln<'ll 9 st. voor ll!'l rl'hwst 

( n 2 st. ll'~Pn, nl. vnn de lwrl'n \' nn Dnmml' 1'11 K. Smlt7.. hh('ml<'n. n{' Rnad 

V<'rklnnrcle clnl rl" socinlis!Pn uil <'i~<·nlwlnn~ lwt . \l~<'m. St••mr,·•·ht w!'nsh n. om 

<l<'s I!' gemnH<'IijkN ,j" r<'l!t'rin~slonslwid lP lwr<'ik.•n <'11 ,Je rt'\'olutil' lt' h<"W<'rk••n 

11<'1 i\hz<'m. Sr .. mr<'chl wns ,],. nn.lrrllnlll! vnn lu•t vn.lcrlnncl. ih. 
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En nog jan'nlang verzette de stad zich tegen een openbare hulde aan 

dt> arbeid op 1 mei. ( 511
) 

Zó was Eeklo toen, of zoals de Eeklose dichter Karel Ledeganek het 

zou gezegd hebbt>n <ziedaar ons Eeklo» (512
) met zijn wethouders, zijn 

werkge,·ers en zijn lang ,·erongt>lijkte arlwidt>rs. 

Dr. Paul ROGGHÉ. 

( 511) Beraad si. Ge meent. 28 april 1920 - 19 maart 1923. De soc. vroegen verlof voor 

het stadspersoneel en de gemeentescholen. ib. In febr. 192 I nam de Raad unaniem 

een motie van J. Roegiers aan tegen het invoeren van de zedenleer in de 

Eeklose lagere scholen. Oe Raad beschouwde een onafhankeliJke zedencursus 

verplicht voor alle li. indruisend tegen de grondwettelijke gewaarborgde gewet.,ns

vrijheid I!) en tegen art. 17 v. cl. wet van 19 met 1914 l 

D.. Raad was echter breed tegemOf>tkomC'nd voor alles wat de Vlaamse kwestie 

betrof. In juni 1921 besliste <Ie Raad van 11 juli C<'n officieel stadsfeest te 

makr>n. met sta<lsbevlaJZging en vrijaf voor <Ie stadssrholen. ( 10 st. IC'gen 2). 

In juli 1927 oordeelde de Raad ,J., tlj<l gPkom<'n om amnestie tP verlenen aan 

di<'JWn<'n rlie in de oorlo11 1914-18 JZC'hanrlrlrl ha<l<lr>n uit zwnLhc-i<l of uit tdC'alt~m<' 
(10 st. voor, I onth .. I tPI(r>n nl. Ch. l.ocufiN) S.i\.E. BrraaJ~J. Gr·m<'ent. 

30 juli I <)27 - 7 jult 1921. T C'mlottr> nam rle Rnnrl In juni 1 <J21 hC't hesluit 

'in alle~ wnt hrt inwenrlia h<'shtur> v. cl. stnd hrtrof aiiC'<'n h .. t Vlaams IC' 

(l<•hruib·n. lh. 27 juni 1 <)21. Slunnlr-rr·n wc no(l dat r<'Pcls In 1911 V. RoC'glrrs 

lb1h.) wn~ op(lckom<'n In rle Rand voor rl .. v<'rvlnamslnl! van <I<' G .. ntsc Unlvcr

~Jtr·ll <'n <lil nnm<'n~ dr· NVV. van Er·klo. acstcun<l rloor h<'t \VIII<'m~fonrk 
lh. 28 Jan. 1011 Zie voor Ro<'JZicrs, riP wnr<' pntrlol, lltrl<'ns ril' hr1Pitlna. th. 
20 Juli 191'i. 

1'112) K~~rr•l I .r·ri"Jlnnrk IZ"hrutlt" grnna ,.n vrrlvulrlla rl,. ultrlmkklnf.l ,ztNinnr nm EP!.:lo> 

vnoml wnnnl'<'f htJ nv,.r I'ÏI/1'11 volk ontlloorhrlrl wnq, 7.onls o. m. In 1 R27 tnl'n 

htj nnn ziJn vrlr·n<l R<·n. mr•rlr·tf,. .. f,l,. rlnt htj lol 7.1Jn "mort "n schnnmlr> In ann• 

f_,·Ho arrn <•nkr),. lmrhrtjvlna op 111'1 rltrhtwrrk vnn 7.lln Antwrrp~r vrlrml 

I),. Vo~ hu-l lMrt"h"U"n Grnl 1 lntvl'fsllrthhlhl hq 21"22 . 



1 I ' 

EEKLOSE INFORMA TIEN EN ENK\VESTEN 

( 1616-1795) 

l\ lijn beroepsactivileit zal er wel voor iets lussen dat ik mij vooral 

aangetrokken gevoelde Lol een bepaald deel van het stadsarchief van Eeklo. 

nl. de «Informatiën en Enkweslen». waarvan ik aanvankelijk er enkele 

inkeek ( 
1

). Het werd daarna een eerder lang verwiJlen bij die bronnen 

toen ik de ongeveer 700 proceszaken ,__ de ene al omvangnjker dan dP. 

andere ,_..., systematisch begon na te zien en intussen ook de nodige nota's 

nam. die hel mogelijk hebben gemaakt een meer omschrijvende im·entaris 

van dit deeltje van het archief op te stellen. vermeldend : 

de namen van de betrokken partijen 

de namen van de verhoorde geluigen 

rle kwalificatie van de zaak. 

De gebeurlijke publicatie van die inventaris zou de O)JZoekmgen in 

dit archiefgedeelte gemakkelijker maken en een dode mass<1 papier zou 

hreder opengesteld worden voor navorsing· 

De betrokken <Informatiën en Enkwesten> behandeleu zO\w[ crimi

nele als burgerlijke zaken, die uiteraard zeer verschillend van onderwerp 

zijn. Het gaal hem zowel over moorden als over gl'schilleu in wrband met 

"'waterdrup» van woningen, zowel over . vecht partijen en ruziP 's als on~r 

geschillen in verhand met levering van houl, zowel over pen f\iefstal van 

een paard als over de kwestie van uilweg lussen eigendommen. 

Aan hod komen all.e rnogeiijke voorvallt·n m zaken. waarvoor tijdens 

een periodp van hijna twee eeuwen ( va11 I (i I (l tol 1795) de \Vd va,, 

Et·klo een onderzoek instelde of die bij die rechtsmacht aanhangtg werden 

gemaakt. J, 

/:ijn de hetrokken hronnen zPker ook helan~rijk voor LIP lokalt' gP

schiedenis in het algemeen. des Lt>' meer inlichtingen verschnff..,n ze ons 

tI) StndsnrchiP[ Eeklo (S./\.E.) ~ 'Ré-chh·rh)k :\rchtPf nt. 1365' ,..._ 139;" ( 33 humlt•ls). 

lnformalWn en Pnkw~sl<'n' (rnl'n(I!Pn) /\0 ltîl6 - :\" 1795. 
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ovN het vroegere volksleven. want hier wordt toch door onze voorouder 

.....-J 'de gewone man van de straal - zp)f verhaald hoe hij leefde. waarover 

hij zich kwaad maakte en waarvoor hij vocht. wat hij haatte. vreesde of 

lwminde. wal hij als belangrijk aanzag om te «procederen> en hoe hij ook 

wel eens tegen de lamp. in dil geval de « Placcaarten en Ordonnantiën>, 

liep. 

\\'ij worden geconfronteerd met het diep-menselijke en mel toestanden 

en lotgevallen. die nu voor ons soms komisch aandoen, maur die de ter 

.-ake betrokken persoon niet zo rooskleurig zal gezien hebben. wanneer hij 

het - \'OOr hem het \·eelal tragisch lol .........- zelf aan den lijve ondervond 

\'eel van de enkwesten lichten dan ook een lip op van de sluier waarmede 

onze voorouders. hun tijd en hun gewoonten nog omhuld zijn. 

Eveneens op genealogisch gebied is wal te oogsten in de ongeveer 

5.000 vermelde namen van personen - het grootste gedeelte Eeklonaren 

- die hier in de 17 en 18" eeuw leefden en waarvan bij de irlentificatie 

van de getuigen meestal de afstamming, de burgerlijke staat, de leeftijd en 

het beroep genoteerd zijn. Handtekeningen van honderden getuigen zijn 

er eveneens Ie vinden. 

De familie\·orser. die nog iets anders zoekt dan de bezitlmgen en de 

rijkdom van de voorouder. zal in de enkwesten heel wat psychologische en 

zelfs fysiologische eigenschappen van zijn voorgeslacht kunnen vntdekken. 

Ter illustratie van dit alles volgen hierna vier hislones wuarbij mensen 

het leven lieten en dit dan op gans ver~chillende wijze. ivfoord en doodslag 

verwekken zonder twijfel sensatie, doch hier gaat het er uileen om, aan te 

tonen dat in de goede. oude tijd ook regelmatig wel eens iets gebeurde 

wailrvoor <geheel Eeklo t · hope liep> en waarover lung. heel lang gesproken 

werd. 

Dat velen soms onwnvachtse vaststeil in gen in cle « lnformal iën en 

Enkwesten> kunnen rloen, hewijsl hijgaande gPdeelteiijke venvanlschaps· 

tabel van het w·slacht Nijs· 

EEN <ZONDAGSE> VECHTPARTIJ 

MET KWADE AFLOOP 

(/(Jmlfla Van tnuwc>rdwrohP .........- f' jnnunri 16'i7) 

llt·f giug er anriPrs zeN lusfil.! aan toe in tlt~ ht·riH·rg van de wPduwc 

Jaspart Van Malclt•gf'fn, aelt•gc•n IC' Eeklo. n·rhtovcr l~nvcr~rhont-RnllOt, op 

di,~ i'(Jflclal,/. clc·rlif'nclt· clal,/ \'illl clt· rJif'IJWjaarsrnaancl vnn lwt Jilflr 1ó57. 
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Het huis zat vol met Eeklose en AclegPmse jongelingen, die zich met 

allerlei spelleljes vermaakten. terwijl ~ het spreekt vanzelf ..- vele kruiken 

hier geelronken werden. Zelfs de <spelemam, Jacques Versluis, was van de 

parlij om op zijn wiolou> de nieuwste wijsjes te laten klinken. 

l\1ooie liedjes duren evenwel niet lang .. , en zoals het wel eens meer 

voorvalt. ontstond er ruzie om het spel. Tussen de gebroeders Marten en 

.loos Gheernaerl enerzijds en enkele Adegemnaars anderzijds rees krakeel 

«nopende het spring/1en om te !7oorls>. Tijdens een handgemeen werd 

.Jacques Bruissaert van Adegem licht gewond aan de arm. Jacques Ver

sluis maakt ons hieromtrent niet veel wijzer, want wanneer hij later ver· 

hoord wordt, verklaart hij dat hij wel in de kamer van de herberg gespeeld 

heeft op zijn «violom, maar dat hij daar weggegaan is toen het gevecht 

begon. wui]/ vreese vandat sijne uiolon bij het voorn ghevecht soucle 

ghebrocken worden». Hij was dan maar in de keuken verder gaan spelen. 

Ook de vechters hadden zich vlug teruggetrokken. Brui.;saert bleef in de 

kamer terwijl .loos Gheernaert. l\1arten Gheemaert en Joanna \' an Cau

wenberghe, ook «Janneken> genoemd en nouw van laatstgenoemde Gheer

naert, in de keuken van de herberg gingen. Een <gewoon> vechtpartijtje 

dus, zoals er veelvuldig voorkwamen en ook op de wijk Raverschoot kon 

er geen zondag voorbijgaan zonder een behoorlijke vechtpartij. 

Ongeveer een uur later kwamen Jan Hamerlinck fs Lieven, zijn broe

der Niklaas en de zekere Pieler De Brabander, allen van Adegem, ook in 

de herberg aan . .lan I lamerlinck die van de gewonde Bruissaert het wel

licht opgeschroefd relaas van zijn gevecht met de Gheernacrt's hoorde. 

koos \'eronl v;aardigd parlij voor zijn dorpsgenoot. \ \' oedend en met een 

fasseelstok in de hand ging Jan t lamerlinck naar de keuken, waar de 

gebroeders Cheernaerl nog zaten. I )e herbergierster ..- vooruilziend en 

vrezend voor stukken in haar huis ..-wilde Jan nog tegen houden. doch hij 

wist te ontglippen en wipte in de keukPn. waar hij in een gevecht geraakte 

met ]\ larten Gheernaerl. ~tokslagen wPrden gewisseld en in hel geharrf'war 

kwam één van de slagen terecht op het hoofd van de \'rouw van ]\ larten 

Gheernaert. clie op dat ogenblik luwr man tegen hield of wegtrok. 

Aanvankelijk scheen de slag niet zo kwaaclanrdig te z1jn. doch nader

hnnd werd de gezondheidsloeslaml \'an .la111wken Van Crtm\'enberg\w 

slecht en l:wdenkelijk, hij zovt>r clat de vrouw enkdP dagen nntlien bt'Z\H'<'k 

aan de gevolgen van de opgt•lopt'll verwonding. 

De eerder tnllezonclagsPJ> vechtparlij Pindigrlt• hiC'r \\'l'l mel 7N'r 

zware gevolgen. 

Jan llamt•rlinck \Vt>rd t>r van ln•licht clt> kwade sl"~ lC' ht hlwn loege

hracht en hij \\'Prd aangehouden en als illf,!C'Zelcnc van til' parnt hit' ,\deg,•m 
opgesloten in clt' «:cipiraige> \'nn hl'l ,\mhnehl i' laltlt-!:!t'l1l· 
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De \\'ellen Yan Eeklo en f.laldegem sleiden re~pcclievelijk een 

ondeno:ot>k in en dt> geluigen die verhoord wt>rden, waren zoals gewoonlijk 

in zulke zaken verre van eensluidend in hun wrklaringen ( 1 ). 

Onze muzikant. Jacques Versluis fs Bertholmeus, 20 jaar oud l'n 

<Speleman ende cleermaken ,.a11 beroep, maakte de \Vet van Eeklo terug 

niet veel wijzer. Hij had Hamerlinck wel zien binnen komen itl de keuken 

en ~ larten en Joos Gheemat>rt waren naar Hamerlinck toegegaan. Een 

geYt>cht was ontslaan waarbij Versluis ,·an vrouw l'larten Gheernaert wist 

te zeggen dat zij .. haPr oock Twe/t daerontrenl gestelt omnw /gevecht te 

beletten>. 

Of l' larten en Joos Gheernaert ook met een stok gewapend waren 

wist \'ersluis niet. <mie/Is dat hij deposant daeroppe met en hee/t gheledt 

ende de se/ven hee/1 oock uuij/ ureese alsvooren uuijt de voorn. keuken 

uertrocken soo haes/ als de uoorn. persoonen waeren bij cickonderen ende 

tghet>echt u·as anne gaende ... >. 

Uit de verklaringen van Barbara l' 1aris. weduwe ·-;an Jaspart Van 

~ laldeghem, Sï jaar oud, <iavernieriche woonende op den wijck ghenaempt 

Raveschool> kunnen wij alleen onthouden dat .Jan Hamerlinck. nadat hij 

het verhaai \'an Jacques Bruissaerl had gehoord. met eei! slok in de haud 

wilde binnen gaan in de keuken waar de Gheernaert'~ zalen. De herlwr

gierster had <grote mOiJte ende devuoen gedaan om dit nog te beletten 

maar Hamerlinck was haar ontsprongen en toch in de keuken geraakt. 

Zijzelf was dan maar in de kamer gebleven .:omme tgheselschap aldaer 

leesende tsaemen thouden op dait0f' gheen groole lsaemenvoughijnghe tol 

gheuecht en soude ghescflieden, soo dat de deposanle niet ert lwe/1 ghe

sien lgone binnen voorn- keuken is ghepasseert >. 

De 20-jarige herbergif~rsdochter, Maijken Van Maldeghem, verklaarde 

o.a. dat zij <uuijl cle voorn. camer hee/1 sien commen eenen jun Anwbnek 

hebbende eenen sltJck inde handt weS(!TI(/e seer glwsloor/, dat sij deposante 

den se/ven i\melinrk hee/1 rmsl fihehaurlen omme Ie belellen dat lziJ nimani 

en sowle anlasten, die mx::lllwtS hner heeft onlspronulwn, Ende Tzebbende 

sij cleposan/e op lsf!lue instant ghl'swn dat fvfarlen e11cle /oos GheernaPr/ 

/s Paul u/sclan rx:xk wesl'rule inde vrx:ml. keuken s/cw{l(le biJ den viere oock 

dek me/ eerwn stock uulC' !tandt sijn g/wgue11 ruwr de rmom. /an Amelinck 

ende d(J/ dlwisur. uwrde uoom. f\fn.rlc11 Gfwc!mcwr/ !J/zenuentpl /mmek(!n 

Van ('(JUU'Pn/wrfilre ufsd(Jn s/W'fllie OfJ sijrw slirwke zijde, den se/Peil fwen'n 

man Ierslont hee/1 IJ(ts/c giH'WnTWTI in h(Jerr•TI rer:Tzten aerme ende dat niel

jegll(mslrwndr• dl'n ur,r,rn. ;\furle11 r•ndr• /oo.o; GIH•c•rrwC'rl ende oock den 

ooorn. /au Arrwftrt('k flfll'/iJr:kr•ltjf'k IIC'M,cn opflltc•lwr'f'n fwnnen nerme cnrfrJ 

(I) S.A.E.-1365 lnfomwtlën en cn~wcalcn. 
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mefle voorn. staeken nul'r e{ckandc'lf glwsfu!'glwn >. Verda hcf'fl f'.laiJken 

gezien i dat cl!' mul se van tuoorn. Iw uw ken Van l.uuwenherg!te was uw1 

haeren hoofde, ende hunghende up !weren rugge, niet wetende de depc,_ 

sanle in spreken hoc die Vafl(lcn hoo/de was gheraeckt ende dat de voorn. 

persoonen aen efckander waeren ende hun ghevecht maer en gheduerde dat 

men ter wijlen maer een en pater noster ( 2 ) soude hebben connen /esen, 

midts den voorn. Amefinck sufcx de cleposante verclaert ghesien thebben, 

de vlught heeft ghenomen». 

l\1aijken Van l'vlaldegem had Janneken Van Cauwenberghe dan wel 

zien naar huis gaan. doch zij had er geen verwondingen aan gezien. 

Jan Hendericx fs Jan, 60 jaar oud en schipper van beroep, wist aan 

de Wet te vertellen dal hij «. Dirmen cle keuken uuijt cle camc:r heeft si en 

rommen eenen /an .Amelinck fwb!Jencle eenen stock incle handt sprekende 

dese o/te gheiiJcke woorden «./ae ghij schelmen, stael gitij/ieden daer>. op 

we:lck instant !tee/t den cleposan/ oock ghesien clat Marten en /oos Gheer

naer/ /s Pauls alsdan ood beede wesende inde uoorn. keuken ende aldaer 

drinckende wesende bij henlieden dhuisur. vande uoorn. f.'lar/en Ghecmaer/ 

ende oock hebbende efck eenen stock inde handt, da<>rmede sijn ghegaen 

lJij den uoorn. lan Amelinck ende hebben hem gheslaegen dat hij ten 

uerden is gheuallern. Zeer formeel is schipper Hendericx wanneer hij Yerd·'r 

in zijn verklaring verhaalde «dat hij int uoorno<>mde ghepecftt den t•oorn. 

ian Amelinck niet eenen slt~ch en hee/t sien slaen meifen l'oürn. Stock. 

encle dat hij oock niet en hee /t cm111en slaen midtr". dat l1e111 cl en voorn. 

Marlen ende loos Glwemacr/ af te Dij wac>ren camende enc/e met slaeghen 

(lntasletn· Op de vraag waar hel slachtoffer had gestam1. Yerklaarde 

I ienderkx «.dat hij lselue 11iel en !tee/I ghesien nochte uock camten sil'n 

midts de~/ f1ij lillijf ureese uan oock sfaeglwn lontlanghen /1em oon dt>ene 

zijde hee/1 ghestelt hoewel datter nocf1tans claerhijt vande keerslicht ghe

rww·h ux1s inde voorn. keuken». Ook wist llendericx niet te 7eggen wanneer 

Janneken \' an Cauwenheq.1he de herherg verlal en had. mam wel dat hij 

huilen haar afgevallen rnuls had gevonden. wan! <.Op het glwcfa('glle nmcle 

voorn. we he uan I as part \ 'wt Ma/cl efif,ern dot srj 1 'On lwer lnercannen was 

glwmissencle>. had llendericx <plwnomf'n eene keerSt, ende Jaer mede> 

phegaen l)uijlen de uourn. acfllenleure PmHie keuken opden /wue, ommc> 

Ie sie'n o/ aidoer glwene cannen u/te clecxsefs en u•cwt'f'n li~wfwnde. t'er
claer/ ofdm, opclrn sefuen hor•e on/rent een f,uf/ve roede finfjdc> r•mu/rn 

uoorn. achterdeure gllet'unden efl(fe upphercrepl tl1eMH'n eene r-rmm•en

IIHI!se ende thoo/fijserk('n, emfe de sefpe flfledrm•flfH'n indt• 1'001'11. keuken, 

ende hee/t afdaer fllwsien dat fwt oppf'rste (onlrt.'nt lt•n lwl/t·('n) rand•· 

(2) Zoveel tijd al, er nodig Is om een Onz(' Vndcr te bidden. 
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sefpe nwlse was glwp/eckt uon een druppC'l bfoe/ de grootte van eenC'n 

krieckslt>f'n». Na al die tribulaties was de schipper dan maar gaan slapen 

in zijn schip dat in de Lieve gemeerd lag . 

.lan \Ville fs Jan. 26 jaar. eveneens schipper, zijn getuigenis is een 

bewstiging Yan wat zijn gezel. .lan llendericx, wrklaarde aan de \\'et. 

\\'iJle voegde er ook bij <t.dul Marten ende /oos Gheemaert oock efck' 

een en stock inde handt daermede sijn ghegaen naer den uoornomden / an 

.-\me/inck ende hebben hem me/Ie sefue sloeken sonder uele spreckens soo 

dapper/ijck ghC'sfaegf1en dat hij daeruan ter aerden is ghevallen ende tselve 

slaen gheconlinueerl tol dat ymanl U'as open ghedaen d'ncT!lerdeum 

vande t•oorn. keuken, als u:anneer de uoorn. /on Amelmck is op ghes/aen 

ende daerlnliten l'ertrocken . . ». Deposant verklaarde verder : ~ r.ie/ glwsicn 

thebben dat den uoom. /an .-\melinck heelt gheslaeghen met sijnen voorn 

stock naer den uoorn. Marlen ende /oos Gheemaer/ ofte yman/ anders. 

maar hij heelt wel ghesien gitelijek voorsijl is dat hij selve t-'\.•le sloeghen 

hee/t ontlanghen mnde l'Oorn. l\iarten ende /oos Gheerr10ert sonder dat 

hem oock ymant ande·rs me/ hun gherJecht was moijende ... ». Schipp~'T 

\Ville kon wel zeggen dat Janneken Van Cauwenberghe «:seer naer wm 

slaende sonder nochtans ghesit>n thebben dat sij olscfon uan yrnanl soude 

ont/anghen l1ebben eeniglw slaeghen ... '!>· 

De verhoorde Adeg~·mnaar~ wilden of konden met ved bijzonder· 

heden vertellen. 

Jan I-laselaere. 41 jaar, landman, wist dat er <groot crackeel ende 

ghevecht u•an, dat er gesldgen werd met stokken. maar ... <sond(r te welen 

ofte precies Ie connen vemrJetnert welcke persoonen het woerem>. I-lij heeft 

Lieven Dijsserinck wel horPil zeggen : qSij smijten /an f lamer/irtck dool-,.. 

Lieven Oijsserinck. 37 jaar, landman, hacl Je in cie keuken komende 

.Jan llamerlinck horen wagen : < \V(l('r siju rle R.avescfwo1sd1e ?:.. Ook 

had hij wel gezien c:dutter divl.'rsche persoonen slaende me/ sicreken rnde 

lwndt frebben dapper/ijck glwsfw·glwn upden voors. /an 1/wnerfmck sorl(ler 

Je St'fUt! Ie connen nor·rnen rfoor f1el groot gedruijs en rocrle ... :, . 

.lcm Oobbelaere, 24 jaar. hacl ook .Jan llamerlinck <iets» horen zeggen 

qmncle R.auescfwotsche». I lij had ook benwrkt dat ]'v!.1rlen Gh~ernaerl en 

Jan llarnerlinck wen rrwfcuruler zijn geseltoten end(' rial de lwijsrrr. vancle 

I'(J(Jf'll. f\lartr•n Glwemaert ltttl'r('ll mart !we ft POS/ rwlwrulell, sufld('r dat !lij 

rleposrm/ fu,/ sefue in.stwtl fu,elt uesit'll d111 rf" sdu. fwijsumuu•u 1\.fnrlen 

Glwr•rruwr/ u•11s gt't{tJI'Isl dwr ufll't'lll' rlcwrrrrwr Vl•rs/cwn Ie fwM•en der/ zij 

een u·om/1' luuldl' ,,,11 jwlrflren 111 lwe.r ftoo/r/, zrH:r/f'r Ie wuien u•ie tsefl' 

~owfr· heMwil gedW'fl) ... 

.loos l>r: Wdrfr·, 25 jaar, (;fwr~ral'fl l>rack, 17 jaar, en Passchier 

Schaul, 20 j11ar. ook allen van AJc~,~r:m, waarvan kan Vt'fondersteld worden 



dat ze zich liefst huilen het geschil hielden, verklaarden niets van het 

eigenlijke gevecht gezien te heblwn. 

l'v1arll'n Gheernaerl fs Paul. 26 jaar oud. nu weduwnaar geworden van 

.lanneken Van Cauwenberghe, wonende wp de jurisdictie van Eecloo> 

liet ,............ hoe kon het anders ~ een ander geluid horen. Volgens zijn ver

klaring was in de keuken van de herberg gekomen Jan Hamerhnck <wesende 

seer ghestoort uraeg/1ende : « \\1 aer zijn de schelmen van ,l~avesschoot ?> 

Toen l\1arten Gheernal'rt hierop had repliek gegeven met <wat hij van de 

Raverschootse wist t.e zeggen». was hij volgens zijn bewering dan reeds 

vastgenomen door zijn vrouw en Jan Hamerlinck dit ziende was </orsselijck 

uuijflen oermen van /voors. Maijken Van i.'v!aldeghem ontspronghen ende 

terstond met zijnen stock gheslaeghen naer hem deposant moer hem niet 

gheraeckt, clan alleenelijek zijne lwijsurauwe>, die nadat zij de slag ont

vangen had der aerde is ghesoncken ende gheseijt : <1-Ielpt ick ben ghe

raeki>, alsu.;anneer hij deposant oock hebbende eenen stock inde fwnt der. 

uoarseijclen /on llamerlinck is· toeg/wschoterz ende naer hem gheslaghen, 

uatfencle met zijn slincker hant den stock vanden selven Hamrrlinck hen, 

uraeghend e waerom hij zijn huijsurauwe was slaende binnen welcke }oulle 

de achterdeure t·ar~tlen se/r,e lwijse gheopen/ zijnde, zijn afsoo tsaemen al 

robbefende buiten gheraeckt ende heeft hij deposant noch andermoel ghe

uraecht vanden se/ven 1/amerlinck waeromme dat hij zijn /wijsur. hadde 

ghesfaegl1en waerop hij seijde .:t'is mij laet> uraeghende aen hem deposant 

om vergi/fenisse». ;viarten Gheernaert verklaarde ook ,dat zi111 flllijsurawre 

uancfen voorschr. slach in haer fzooft ont/anglzen fwe/t eene wonde die lwer 

lweft glwcauseerl cle <looi>. 

Joos Gheernaert. hropr van i\1arten. 29 jaar, < Lantsman ~'On sijnr. 

slij[e [Jirmen de proclüe van J\rlegl1em>, beweerde dat Jan !lanwrlinck bij 

zijn binnenkomen vroeg : <\Va er zijn de Fielten ende Sclwlmcn van Rm•rs

schoot ?». Volgens hem had l\ 1aijken, de herbergiersdoch ter, dan Hamer

I mek hij Je annen gevat. maar I lamerlinck <soa daedelijck uuijlsprijnghende 

uuijlle aermen uan luoorschr. Maijken heeft met :ijnen .<:t()('k ghcsl(]('gen, 

sonder glzesien u•orHr den sr/Pen sfoc/1 gltePalfen is, ende oock sonder gfw

sien te fwMwn of/ dlwijsPr. I'Un Marlen Ghecrnnerl !weren rnan was 

vallende, dan dadel. claernaer op tnfzelijck instant g/wlwort Ie Twl>ben dal 

de zelue zijne braPelers urmtW<' zet]dP : wrfz I feere, llelpt ick ben g!Je

raeckt>. als lcanneer hij cleposwli den r•oorrt. llnm<>rlinck is /ocgf1rsrfwten 

ende !ll.'m met eenen slork g/wsfaegiH·n. g/wduerendC' welcke rol>belijngfw 

is de ac!Jterdeu.re !'(lilden zefuen lwijse nfzeopcnl ende nlsoo l>uijtfen glw
f'fJcckt ahuaer ;\fnrlen Gfteernaer/ aepoSIJIIts lm.x•d('r den poors. llmnf'rlinck 

was uas/e fzo[l(lencle die l1ij drposan/ rYtn mnffecander T1reft glwscfJce<len>. 

Beklaagde, Jan I lamerlinck fs LieYen. <glwdetinef'rden indr crptnll!JC 

vun den J\mlwclzte Pan Maldenlzem 1<'1' c·m1srn t'tmdPn dootsfacl1 glwcom-
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mtlleer/ tlt'tl /anlltc'ken \' a11 Cuwt'enln•rHhe /a Abralwm, huijsurauwe was 

l'Oil ,\forten Glwarwerl>, werd op 21.3.!(J57 onderwaagd. I-lij ontkend~ 

alle betichtingen en vNklaarde o.a. «Niet geslaeglwn Ie hebl1en, wel glw

slaeghen giletPeest Ie sijn >, zonder evenwel te welen door wie. w/s dodelick 

ter oerden ghe.slaeghen wesende>. Op de waag «of! hii in/ slaen rwerl 

Marten ende /oos Gheernoert niet en heeft onbewust gNegeuen een slach 

op thoo[t Pont uoorseijrle /anneken \'un C auu-enberghe>, loochende Hamer

linck dit formeel. Dat hij na het gevecht vergiffenis zou gevraagd hebben 

aan :'- larten Cheernaerl was volgens hem ook gelogen. 

\\'el klinkt het eigenaardig dat I-lamerlinck verder verklaarde «gheene 

tronden o[te quel.suren ont/anghen te f1elJben ten lijrle uanl voorseijde 

ghepecht>. 

Na de verhoren \·an de geluigen was nog geen volle klaarheid in de 

zaak gekomen en de gehele waarheid was zeker niet achterhaald geworden· 

Aan de ene kant had men de verklaringen van de gebroeders Gheer

naerl, die familie waren van het slachtoffer en die daarbij nog zelf in de 

vechtpartij betrokken waren ge·weesl. Een geslepen verdediger zou zeker 

niet alleen pleiten dat die getuigen niet geloofwaardig waren, maar hij zou 

zeker ook kunnen doen uitschijnen hebben dat in het geharrevvar van het 

gevecht <de kwade slag> kon gegeven zijn door Joos o[ Z'c>lfs :f\1arten 

Gheernaert. 

Aan de andere kant had men de getuigenissen van de schippers 

!-lendericx en \Ville. die meer objectief konden zijn en die zelfs in het 

voordeel van llamerlinck uitvielen, wat een behendig advokaat kon ge

bruiken om <wettige zelfverdediging;, voor Hamerlinck in te roepe11. 

Wat er ook van zij, uil het ganse onderzoek bleek dat Jan 1-lamerlinck. 

indien hij dr~ slag werkelijk had toegehruchl, op dat ogenblik zeker niel het 

inzicht zal gehad hehi,en ook maar <i~!rnand> te doden. \Vaarschirnlijk zal 

hij wel. doch zondt~r dil opzet naar l\larlen Cheemaerl willen slaan heh
ben. maar rwr ongeluk .lamwken Van Cauwenherghe (;!eraakt hel>hen. l\lel 

de maatstaven van ons huirlig slrafrt•cht zou hij dan ook in hel ergste ge\'al 

kunt1f·n lwtichl worden van loelm·ngen van opzettelijke slagen, zondPr het 

oo~mr·rk om te rlorlen. rlit• nochlaltS rl1· cloorl veroorzaakten. 

I),. ~vlalrll'gPmsl~ viPrschanr slonrl aiiPszins voor een zware kurwei om 

111 ,J,'7'' verwarrl,. mak rr·chl I<' sprt·ken. In ,11' rllilitrJClcn npril. mei 1'11 juni 

Wf'r,J v•nl•·r <g•·pmr·,.çj,.,.nl> r•n op 27 j1tni 1G"i7 WC'rrl .lnn I lanwrlinck 

vrijadalr·n op lmrg 1'11 <(){J r:aulw jflmloirl' fi(Jn inlle Ie com11wn tf~e~lfun 
ltjrft•fl rfws UfJT.Wwfrt Ziffl,/1' Of! (ll'iflll' u/~ lltWf n•r·/1/C>. 

1,, rf1· Ie l·:l'kJo voorhantl!'n zijntll' tloklllrlC'Illl'll is rtll'l V•'rllt<·Jd. hoe tl1· 

;t"Hitk tlilitrrta ttitdncl•·lljk vr1or I laflwrlinck is afgelopen. 
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KINDERMOORD 

DOOR VERLATEN MOEDER 

(boorling, /a /ooris Pfo//eij/ en !'>!aria Oe Keijser ,........, f Eeklo 7-4-1718) 

Op 9 april 1718 is het zevenjarig Fransken Van den Hende een koe 

aan het wachten op een akker langs het Kaaistraatje te Eeklo, wanneer hij 

daar in een nvalerpul» of <wal:. op 't water <een moedernaeekt kindeken> 

ziet drijven. Verschrikt loopt het koewachlerken naar huis om zijn akelige 

vondst aan zijn moeder mede te delen en hoe kan het anders .. · de buurt 

van 't Kaaiken staal weldra in rep en roer. 

Nieuwsgierigen komen aangelopen en de zestienjarige Steven Van de 

Kerchove heef! het intussen al aangedurfd het lijkje van de e!le kant van 

de wal naar de andere le steken met <een peerlseken>. 

De Wet komt ter plaats ( 1 ). Het onderzoek begint, doch niemand 

schijnt te welen hoe en wanneer de verdronken boorling daar in het water 

is terecht gekomen. De moeder van het kind is al evenmin gekend. 

Meester-Chirurgijn lgnatius iVlarissal onderzoekt het liJkje en in zijn 

verslag verklaart hij dat hij heeft .:glwvisiteert het doodt lrchuem mn een 

jonck gheboren kindt ende heeft l1evonden dat in ~I hooft van h~t l'()()(

noemde kind!, wesencle een docllterken, uraeren ltvee fracturen waen·an 

de eene was op het os coronael emle de andere op !Jet os parientcJis midts

gaders datter u·as eenw steke inden hals, door welcke steke end.t /roe/uren 

onderschreven oordeelt cle doodt uan het kindt ghccmrsct!rl te sijne>. 

Verder meent de chirurgijn dat het lijkje <niet langlwr als den tijd l'On 

lweemael vie.rentwintich uren in Twt wuter Pil hPe/t ghelPgen>. 

I )p tongen komen los en q.op lwt geruch~e dut alhier u•os loopende>, 

gaat schoul Jan .Jacques \'ande Poele reeds 's anderendaags. zijnde 10 

april. op zoek naar een zekere !\larie l)p Keijsere. t!ienstmeid bij de <De 

Baelsen». uil het Kaaislraulje. wnurvan hlijkt dnt zij sedert diezelfde morgen 

uil Eeklo verdwenen is Pn dit' cl<' moeder zou zijn van de verdronken 

boorling. 's Avonds nog ln·kken cle schoul Pn de officierf'n Amhrosius 

Cojaux en ;'vlarcus \ 'un Swijnsvoonle nnnr Adegem, waur zij l\ bril' Dl' 

Keijst~re vinden hij haar oom en lunlc. tiP t>chlgeuoten Pielt'!' l3uy~.;e

Susarme I )e Keijsere, op de wijk .:De AptH•lhoonn, wnur zij zich wrscholen 

had. Marie I )e 1\eijsere worrtt mei panrel en km nanr E!'klo gevoerd daar 

( I ) S.i\.E .. I 380 lnf ormuliën on cnkwcstcn. 
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.Ju!/ lwer unmoglrt:>/;ck u•as Ier oursuerke PUll lwere indispositie Ie vo<!le 

IIWIT Eed()(> lP gnen ~. Zij wordt in de <cipiemge> opgesloten 

Op 12 en 13 april wordt ~larie De 1\eijserP, dochter Vé.ln Pieler en 

Yan C athelijne Van de Ghenachte, die zegt 24 jaar ~:JUd te zijn. verhoord 

door de \\'el van Eeklo ( 2 ). 

Zij ,·erklaart <som/er mrdersinls prPciselick Ie connen declareren wnrz

nper. ledent lussrhen de ses en seu'en rnaenden gelrmrwt Ie sij11 me/ /ooris 

Pfo//eijt Pan Ronst>le>, dat zij nà haar huwelijk naar Ronsele is gaan 

wonen. maar dat zij de echtelijke woning aldaar reeds twcerr.aal heeft 

Yerlaten .:ommP diesu·dfe sij met de moeder unn /weren mnn die met hem 
wos iCOOIIende niet en conde huijshouden>. De eerste keer heeft ze hel er 

7es weken uitgehouden en een tweede keer slechts ner weken. De laatste 

tijd Yerblijft zij op de hoeve van de familie De Baels, nl. bij Joorijne De 
Baets. in de ,·olbmond < Eirdewlt> genoemd. Haar man woont nog le 

Ronsele. 

l\ larie De 1\eijsere wrklaart en bekent verder : 

dat zij <Poor dat-te van haer huwelick is bevrucht gemaeckt door haeren 

jeghenu•oordichen mwl), dat ze <me/ geenen andeoren persoon voor 

dae/e uan haer huu·elick en heelt vleessche/ick g/1econverscert als met 

haeren man> en dat ziJ cg/wdurPnde haer lwwe/ick ende haer uerMtj/ 

biruten dese stede ml'l geerren persoon en heelt ghebouleerf nochte 

vl eesschefick ghecorwerseerl>. 

dat zij cbcurucht sijnde van kinde op de sevenslert deser loopende 

maen/ uan april 171 & is verlost van een dochterken ende dal haer 

niemant in baewnsrwol en /wc/I Dimestaen ende g{wassLsleer/ en dat 

sufcx is ghebeurt /usschl'n St'Ven ende rlen acht uren des r,uermicldugs, 

ende dat het voorn. dochterken is riool Ier wereft g/wcomrnert >. 

dat zij niet weel of haar kincl voldragen was <midts sij dne<r Ie uoor<'n 

rwijt kinders fwl'/1 gehad/ o/le ghell(wr/, rwrnaer dat sefuf' ktndt was 

mllijnich>. 

dat dit alles gel1eurd is ./1ij eerren u•oterpul /igglwrrdc /eij11den het f,of 
I'Urt haere U'()IJrLSft• ende ria/ ZiJ (/C'Cfle /radurert o/fe l>reuckert in /re/ 
ftoo/1 Ulllt fwt st-fee nil'IIU' uftefH1rcn kind/ en ftee/1 ufwin/ftOit'rt rtocftlt' 

ot.Jck t'ertige stt'ke 1n den selrrt•rt ftaff!a, lllilitr votJrzichllght·itlshalve VOf'gl 

Zij er bij <diJ/ tselve ki,ll/1 11/so CIJ/1 fJIWt/lli'ISI sijn uiteworden door de· 
kintlr•rs ril' u.·Pfl'kt! Iu~/ ki,ult .~it'ltrft, lirmlll'n inriPn u-o/c>rpul rlllf'rnttt'r 

( 2) :-1.uin !Je K••IJ&<!r wu1 2'l juiJr op dut o(lcnblik. want <2da februnriJ arm I 1693 bnplt
.,Jta •·•l Morlu fa lclllllmu Pclrl De Kcljscr cl Catharion Van De Gcnnchtc ... nuln 

P.ll prcred•·nll ... > 

IS.A.E.-Doopr•:g. f" 287-1 r"). 
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met sloeken lwbben gesteken om tsefve cwnden cant van de u·aterpul 

Ie cTijghen, so sij van andere personen heeft uerslaen>. 

dat wffwewe{ sij daeraen geen leven en was siende>, het kind in haar 

voorschoot heeft genomen en hel met water uit de wal heeft gedoopt. 

maar dat (SiJ vreesende haeren rwm ende opspraecke uande men.schen 

ende seer beuenelig van afteratie ende gelijck door duijuelsraedt het dood 

kindt hee/1 loel'en rollen ende vallen uil haeren voorschot inden water
pul»· 

«U ut vreese over lgorw sij sou de rnoghen misdaen ghehadt hebben te 

worden glwva.ng/wn» is zij dan op 10 april om twee uur 's morgens uit 

Eeklo weggegaan om zich naar Adegem te begeven. 

Marie De Keijsere «.betrouwt niet calpabel o/te plichtich Ie sijn oen 

C:-enighe groo/e strai/e» en zij voegt er bij <dat sij om voordere oncostr.n 

ende continuatie vort haere dententie Ie eviteren mrdtsgaders om te be

kommen eene corle en genaedighe sententie haer is ghcdraegende in het 

oordeel va.n den rechter enrle versoeekt ~e dien e//ecle de saecke geslotm 

thebben». 

Is het toeval of is ;-.1arie De Kerjsere .-- die verklaart <hoer niet te 

willen bedienm van Procureur a/te andere Raedi> ~ dan zo sluw en 

doortrapt. Haar gegeven uitleg is in elk geval zeker doeltreffend, want 

zij werpt ~ mogelijks zonder dat zijzelf er zich van bewust is ~ het 

reehlsprincipe «Doding kan alleen gepleegd worden op een levend mens> 

voor de voeten van de Magistraal, die er niet toe kon komen i'-Jarie De 

Keijsere te doen bekennen dat haar kind geleefd had. De \V d schijnt ook 

te aarzelen en eerder verveeld le zijn met het door chirurgijn 1' larissal 

afgeleverde attest, waar wel in vermeld werd dat de op hel lijkJe gevondt>n 

<.steke ende frac/uren» de dood van het kind <ghecausrerl) hebben en 

logisch geredeneerd het kind dus moet geleefd hebben, maar waar niet uit

drukkelijk en formeel in vermeld is dat de wrwonclingen toegebracht zijn 

aan een op dat ogenblik nog in leven zijnde kind. 

's Anderendaags, op 14 april 1718, reeds om half acht 

wordt Marie De Keijsere terug verhoord, doch zij blijft in 

verkluringen volharden. 

' s morgens, 

h:1ar eerste 

De Wet wilt meer zekerheid en houvast hebben en het is dan dat 

haljuw Cuido Louis De Smet dt~ chirurgijnen Charles Goossens en lgnatius 

Marissal opvordPrt, die op 1·1 april, om drie uur 's namicldng~. nadat hl'l 

lijkje van de boorling is onlgraven geworden en op het stadhuis is gebracht. 

een tweede lijkschouwing uitvoeren. llun Vt'rslag vermeldt nu hl~'-" prccit's : 

witesteren dot rl'ij doer van Inspee/ie rnde Pisilotie glwllomen llel>lJende, 

fwM>en f>euonden dut in hel lwoft ucm fwt voorseijde kin/ waenn twee 

jrucluren u•a.er uun cle eerw wo_~ op fwt os cororw/is, ende de clflderr op Twt 

260 



JS parit'niolis. lt'elcke uoorseijde /rorluren op het voors." os curonalis is 

l>ePonden met eene groote contusie woerdoor wij oordeJelen dat de selve 

/rocture is gl)(~cfoen gheduremle het leven uon het ooorn. kin! ende dat die 

is ghell'ees/ de oorsoecke mn de doodt van het selve kint, hebben voorts 

in lwt selue kin/ nocl1 {>eponden diversclw ruonden door de !wijdt sonder 

€enighe ~wellijnghe. soo dot mitsdien de sefve wonden, alsmede oock de 

r·oorn. /rac/ure op /1et os pmientolis connen sijn vooren glteuallen o[te 

ghedaen noer de tfoodt Pan het voorn. kin/, het welcke wij altesteren 

coldreghen te ruesen>. 

Eens deze nieuwe. nu meer formele gegevens voor handen, slapen 

onze onderzoekende schepenen er niet op en nog dezelfde dag om 17 uur 

gaat l' larie De 1\.eijsere tot volledige bekentenissen over en zij geeft dan 

eerst toe <dat sij naerdien sij het uoorn. kindt hadde ghedoopl, alsdan 

siende dot het kindt noch levendich was met haer hant heeft gh·egevcn 

eenen douw op sijn hooft woerdoor sij aen het selve haer kindt secht en 

bekent ghein/ligiert ende glzedaen Ie hebben de /racture op hel os coronalis, 

sonder dat sij daernaer aen het kindt noch enich leven hee/t gesiem, 

I iet betwf t dus kindermoord. 

Oe verhoren op 15 en 21 april brengen geen nieuwe feiten meer aan 

hel licht. De verklaringen van getuigen zijn echter eerder bezwarend voor 

De Keijsere en schijnen er wel op te wijzen dat zij met voorbedachte raad 

heeft gehandt>!d. Een buurvrouw, Susanna Crets. weel namelijk aan de 

\Vet te zeggen dat zij <eens o/te lweemael Marie De Keijsere aenglteseijl 

heeft dat sij u·as benucl1t uan kinde ende dat sij doerop telrkent heeft 

gheantu·oorl dnt dae·rvan 11ie/ en was. Chirurgijn Ludovicus Van Wa~s

lwrghP verklaart dat hij een tiental dagen vóór de feiten l\1arie De Keijscre 

wegens een ongesteldheid heeft "gevisiteerd>, dal hij haar toen twee of 

drie keren gevraagd heeft of zij zwanger was en dat ze telkens heeft ge

antwoord nlat ze sufks niet wis/>. Dit pleit zeker niet in het voordeel van 

~larie I )e Keijsere. 

Srhout .Jan .larques V m1 De Popfe l~n de officieren ]'vlarcus Van 

Swtjnsvoorrlf~ en Pieter DP Muijnrk hevPsligen clal zij nooit hebhen ge

hoord rial Mar ie Dr· KcijsPn· vroPger en iJ,! r!PI i kt had hPdwven en flat 7ij 

r,ok nooil f.!eh()(ml haclclen rial zij srhulrlif.!P lwtrekkingen harl oncl<'rho\l(kn 

mr-·1 ancl,·re manr1en. 

y,.,.1 voorrlf'r•l hci,IJCn rlf'Z( Vf'rklaringcn van lnnlstgenoemdc morali

lr·ilsgeltli~en nid gd,rachl ''11 cl1· weegschaal van Vrouw .Justitie is er niet 

rlm,r overgeslagen, wanl r,,,.rls op 5 mei 171R wc•rd clc· lll'lirhle Ier dood 

\'N< H ,rel r•c•l rl. 
111'1 \'OfiiiÎS gr'\'1'1,1 rloor ril' Eeklos!' (I'X/rnrmlrnuirt· nlwf,nnncn uirr

sduwrt· • fwp<lilfllr• o.a. • .. rr•r·/t/ dor•fllfr• CIJTli{I-ITinr•f"'l'll 11 lf'r r/ne/Srl urcf111nirf' 



op een sclwuot ghcexeculeerl le worden melle11 su•eerde datter de doodt 

naeruo/gh I, ende u doodt lichaem 'teijwlen dies ghe/eijl ende pubftcquelick 

gheexposeerl Ie trorden op ee11 nuit andr>;re ghederwlureercle moeders ter 

r>xernpe/, con{isquierende alle uwe goederen, ... > ( 5 ). 

De allicht nu meer dan ooit door iedereen verlaten Marie De Keijsere 

werd dezelfde dag onthoofd ("1
). 

ZiJN LIED WAS UIT 

{/udocus N., de liedjeszanger ,........., f Eeklo, 28.9.1726) 

Op het einde van de maand september 1726 was hij terug in Eeklo 

geraakt. Niemand kende hem anders clan .:.Judocus. de liedjeszanger> . 

.Jarenlang ~ wellicht zijn leven lang ,........., had hij Yan de ene kermis 

naa: de andere gezworven. was hij van de ene markt naar de andere ge

trokken om er mei zijn liedjes het volk le vermaken. Rijk zal hij wel niet 

geweest zijn. want alleen stuivers worden in de muts van een zanger ge

•.vorpen en langs 's heren zandige wegen krijgt men doorgaans grote dorst 

die regelmatig moet gelest worden. 

Niemand in Eeklo \Vist dan ook waar .ludocus eigenlijk thuis hoode. 

van waar hij kwam of hoe oud hij was. Zou hij dit zelf nog alles geweten 

heLben '? Was hij nu ziek. voelde hij zich oud worden. kon hij wit de weg 

niet meer», wilde zijn stem niet meer mede of kwam hij aan de kost niet 

meer / Ook dit welen wij niet. De arme en eenzame troubadoer moet wel 

gevoeld hehhen dat zijn lied uitgezongen was en hij maakte er zelf een 

eind aan door zich te verhangen. 

Op 28 september 172ó werd zijn lijk gevonden op een zolder Yan de 

herberg « lnd~! PrillC'e C'ardinaeh. waar hij nog onderdak gekregen had. 

Baljuw .ludorus Lef er en de schepenen .lan Frans \' an Cromhrugghe en 

.loseph Dhaenins begaven zich onmiddellijk ter plaats om <nenscfwull' r>nde 

l'ISitalie> le doen Pil zij hehlwn «.het doocfe /iclwPm 1'011 s<>keren mnns

f>C'rsoon ÇJ!IeiHwrnl ( soo lilPil I'<''I'Siad) /wlorus. sondPr Ie u•elen sijnen toe-

( 3) S./\.E.-14,10 RcR1stN vun criminr•l" SC'ntt'ntit'n g}wwt':<t'n btj Schl'pt'nf'n d<-r St.,de, 

KPurc Pnde Vrtjlwdc vnn Eccloo b<'gonsl nwt d<'n XX\'ll<'n s('ptemlm.' lï0'2 · \'Onnls 

vnn 5.5.1718. 

( 4) S./\.E.-178 ÜvPrl. n·g. ro ·1175 v". 

2ó2 

• IC ,a /\pril is 171 A occi,;n <'>i n mnlrr snn prol.-s l' lnrin ,(,. J\p(j,;N qunm thxll ><'>C' 

flnpl isnssC' clnm Pss<'l mort i prnxlmn qnnt• JlfnlPs sq)llltn !'SI In I'C'Illltt'fio \'t'l':'ll> 

nuslnun. Prc•fntn ~ lnrin clC' 1\ptjsc•r Pst .I .. cupilnln r;a mnlj I:' 18.) 



naeme, teesende liedtjenssanglwr, bet'Onden me/ een strop aen sijnen hals 

f:'nde /igghende opden opp(vsfetl solder mn Twt Twijs ende herberghe van 

Susanna \'an lieuele weduwe van /oos De Rijcke inden Prince Cardinael 

ende ols opden se/pen sofcler gheuallen door het breken mn het voor

noemde strop. midts men aen eenen lwufen naeghel van een scheirgebint 

aldaer noch was siende hanrJhen eene afghebrocken coorde ende deel van 

het sefue strop> ( 1 ). 

Norherlus Anthonius \' an Waesberghe. «licenliaet inde medecijll€n>, 

(-11 lgnatius ]\ larissal. meester-chirurgijn. die op verzoek van de \Vet het 

lijk ondt:'fzochten. attesteerden «.dutter onder het strop aenden voorn. 

lrchaem u·as eene blmnFe diepe /ijnck.e als door het sefue strop daerinne 

ghedruckt ende den uoors. !wis daerdoor ghebrocken alsmede de tonghe 

u·as seer ghestcolfen u·aerdoor wij oordeelen dat de doodt van het voor

melde lichaem is ghecauseert, midts wij geene qwetsuren nochte andere 

Ieeekenen aen het selue lichaem en hebben bevonden, de wefcke anders

sinis de uoorseijde doodt souden cunnen ueroorsaecken> ( 2
). 

Hiermede was het voor Judocus evenwel nog niet het einde. want of 

hij het nu wilde of niet, er stond nog een strofe in zijn levenslied. ln het 

toenmalige strafrecht werd zelfmoord niet alleen als een zware misdaad 

aangezien, maar werd de dader-zelfmoordenaar ook nog berecht en ge

straft. Procureur Jan De Roo werd «curateur ghecommilleert over het 

doodt lichaem van selaeren /udocus o/te soo hij anderssints soude maghen 

b('kent sijn en tt'iens toenaeme onbekent in en op 1 oktober 1726 werd de 

dode liedjeszanger «.ter eausen hij hem met een strop aen den hals heeft 

verhanghen ende alsoo Ier d(x)(l/ gebracht> veroordeeld tol : 

<uul den se/ven fwijse (den Prince CardiriCie/) ges/rpl te worden op 

c.>fen h(Jrde ru1Pr de ordinnirr plal'/se patibulaire> 

<enrle oldaer ghehangeu Ie U'cxden i11 eenen spriet andere Ier 

exempel> ( '1 ). 

Op de galgenakker ~ hoog in een hoornspriel ~ blies de wind dan 

het eindP viln het lied. Allc·cn kraaien uccompagneerflen die muziek en 

tcwhoorclers waren er wellicht n1el. 

(I) S.AE.-1398 [{t·llhtt·r LiJk•chouwlnllt'n. 

(2) S.A.E.-13'1'J l.tJk•chouwlnut·n (Minuten). 

(3) S.A.I~. 144f. l{.,l(l~lf'f \liJn t:rlmlnt·l·· ···nlt•ntll'n ulwwPSI'II bil SdwpPn<'n r!Pr Stcd!', 
Kt·<m· t·nrl•· VriJfw.J,. v11n fpdou [,..uon~l mt•l rlt•n XXV!Ir·n !<'plcmhr<' 1702 - Von· 

nll van I. I 0.1726. 
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<PAARDETWIST> 

GEVOLGD DOOR LAFFE MOORD 

(Fmnciscus De Nijs ,..._, f' Eeklo 30-6-17'27j 

Die zondagavond. 29 juni van hel jaar 1727, waren Frans Ot~ Nijs en 

.Jan Dhaenens ontboden geworden door voerman Jooris Boelé om <Over 

zaken» le komen spreken in de herberg «Inde Hoog he Vursl>, gelegen op 

hel einde van de Kerkstraat te Eeklo. Frans De Nijs trok met zijn elfjarig 

zoontje Jan naar de herberg en weldra vervoegde .lan Dhaenens ook het 

gezelschap. 

Zo zaten dan Jooris Boelé, Jan Dhaenens. Frans De Nijs en Guil

liaeme Hebbe samen pollen bier te drinken. intussen handelend over <een 

peert lwelcke verraua1/ot was ende leverijnghe van dien>. 

Dhaenens en De N!js geraakten op zeker ogenblik niel akkoord over 

dat paard en zij «hebben ghecreghen eenighe UX)()fdf>n ende crackeef>· Er 

on:tstond «.disp11/ ende querelle soo verre dat sij/ieden aen elckander sijn 

ghecommen ende hebben ghevochten met de vuijstem. Blot>d trekt en 

Jantje De Nijs sprong zijn vader ter zijde. zodanig dat Jan Dhaenens onder 

de Nijsen geraakte tot de waard Pieter Lampaert ze wegtrok van Dhaenens, 

die overmand lag le roepen : dek fwlJbe ghen()('C!J. loet ons peijs drinrken>. 

De vrede werd dan maar gedronken en het gezelschap bleef op de 

Yerzoening vcrder kruiken bier ledigen. maar dan <in rmendtschap [Jehou

dens daertusschen norh somll'ijlen eeniglw woorden ende dil/erent hebben

de op de l('uerijnglw Fan een peirt.> 

1\ond middernacht verlieten vader en zoon De Nijs wutgaende al de 

uoordeure» de hcrherg en «immediatelijck daema> dePd Jan Dhaenens dit 

(Jok. maar dan <llllt de nr·flterde11re>, althans volgens de daarna verhoorde 

geluigen die eensluidend wan·n over hetgeen lot dan toe <Inde 1/ooghe 

\'urst > voorgcvaliPn was ( 1 ). 

Wal het vcrder \'Prloop van de feitl.'n betreft. \vas het allPen het 

jeugdige Jantje De Nijs dat later ....-- op 2 juli ........., zou kunnen \'ertellen wal 

vervolgens gelwurd was. nl. dat. zijn vadl.'r t>n hij gekomm waren langs 

<rfe 1\ercks/r(Wte enc/r Marrkt lltJ.er !Jet Cocquytstroe/jen> waar ze.> woon

den. i'vlaar j.!ekomen op dt> ]\ larkt wntrent !Jet llonderotstraetjen is nldner 

POorbij ghepassel'rl /on 0/wenens sontfer een woort theM1en nhespmrkrn 

""d~' dat hij tsefue llondeco/slrnetj<'S is innlH'fiOCil.) 

( 1) S.J\.E.-1384 lnformnllt• pr<'pnrnlolr<' \'flll 30.6. 1727. 



\'ader t'n zoon [)p Nijs vervolgden ook hun weg, doch Frans De Nijs 

was niet al te gemst in Dhaenens. want hij heeft zijn zoontje <gh:elast dat 

/Jij sowle hel>ben t'OOren op ghegaen om Ie sien o/ ]an Dhaenens dacr 

ergl1ens wan, wat de jonge Oe Nijs dan deed, c:ende ~1hecommen sijncle 

oen lwnnen lwijse IU?e/t hij van ciae-r gheroepen dat hij ]an Dhaenens al

clat>r niel en sagh.> Frans De Nijs die blijkbaar Jan Dhaenens c:voor geen 

gras \"Prtrouwde> ( 2 ). ,·oei de zich dan eerst veilig en naderde zijn woning, 

warm·an de Yoordeur gegrendeld was. Üp het aankloppen riep de intussen 

(2) Jan D ha enen s (of Dhanins) fs Pieter, 0 Lembeke ca 1676, achtereenvolgens 

wonende te Lembeke en Eeklo was geen katje om zonder handschoenen aan te 

paHen. I-lij zal g<>en goed". reputatie gehad hebben. 

Op 20.12.1:-11 kwam Jan Dha<'nens vergezeld van zijn broer in de herberg ~an Jan 

Billiet te Eeklo. waar hij moeilijkh.,den zocht. I-lij had het vooral gemunt op I-leindrick 

\' erbrugghe fs Jacques ( 50 j.). die hij bedreigde met <>en bloot mes. Het kwam niet 

tot handtastehjkhed<>n en de Dhaenens verlieten dan maar de herberg. 

Toen Verbruggh<> <>en kwartier later - het was toen rond 22 uur - ook de h,.rberg 

verliet werd hij opgewacht door Jan Dhaenens die terug mt't zijn mes dreigde en 

die vervolgens met stenen begon te werpen naar Verbrugghe. die geraakt werd aan 

h .. t hoofd en bewusteloos neerviel <in groot perijckel van in sijn eijghe.n bloed te 

versmachkn>. I-leindrick Verbrugghe was zwaar gewond en moest weken te bed 

blijven. 

Interessant is dat Jan I )haenens te dien tijde <is ghevlucht gl:eweest op het kerck

ho/ deser stede ende aldaer in assylie glwbleven tot dat lwt perijcke/ des doodt.~ 

Inden plwquet.<ten cesseerde ende het o//icie 't sijnen laste giJein/ormeert hebbende, 

hij met het selve ghecomposeert hadde. > (S.A.E.-1377 Informatie van 21. 12.1711 ) . 

Een jaar later - op 22.12.1712 - overviel Jan Dhaenens schepen Picter De Craene 

toen die rond negen uur 's avonds van het stadhuts n11ur hut;; ging. Jan Dhal'nens 

bl'vond zich in d,. keuken van de <conchergic> toPn schepen De Cracne lang.< daar 

het stadhuis verliet. Gekomen in d<' KNkstruat werd De Cra<'ne va.-.. achter aange

rand door rJ,. achter hem geslop<'n Dhaen<'ns, die zijn ~lachtoffer met een steen 

sla11en op het hoofd (laf. waardoor de schr·pen zodanig gewond werd dnt htj enige 

dagr·n hedl~gcrig was. 

Drijfveer was <rlat den s<dven I Je Crar>nc niet en f1addc wil/er~ slaen onder eenen 

ad die ten voorn. tijd inclr>n Collt•gif! in sijn rr>gacrrlt (Dhoenens) ghPpasseerd was. 

Scht>pen De Crnen•· wa~ een 5-tnl jarPn te voren nog eens overvallen geweest door 

Jan I Jhncncm. I lij was lor·n cv,.n<?<'ns zo.lanl11 gcslng<'n rlat htj van zijn ponrel was 

1/i'Vilfl,.n Nl rlnarhl) gewond wNrl nun h<'t hoofrl. (S.A.E.-1377 Informatie van 

2-112.1712). 

Op 'J.2.171 1J rnnclcl<m .lnn I Jhaen<·ns samen mo•t .lnn (),. Pauw. btjgenoam.l <Leure 

De Pmu. d., op nachtroncJ,. zljnclc• nfflciN, Marrus Vnn Swljnsvoorde, ann, toen ze 

hc·m in het •llond"cohtrnt·ljc·n> ontmoctt<•n. I Jha.,nens poogde de d<'l!t:'n van de 

•lc·clc·(ijb· orclc·hnncllwv"r nl Ie· nt>rnc·n t'll w<·r<l duurhiJ ll<'holp<'n door Oe> Pauw, dte 

tntu ... ·n l•mll·' 11c:hlN nan het h11ur vun Van Swljmvnorrlc trok. In h<'t (lehorrewor 

,,,,k I),. l'auw rrwt de nf(l,..nomc·n ,J,.II''n op l1t>l bor~tiH•Pn vnn de offtrtN dtn geluk

kilt vnnr hf'ln <l<•chts licht 11ewond wNd. 



opgestane vrouw De Nijs <rlat sij quam, rlot sij was oenstekende !weren 

roch. 

I-let is op dat ogenblik dat Jan Dhaenens ,_.., ((in sijn hemde !'onder 

juslaucorps en hebbende in sijn handen een roer) ,_.., uit de !achting van 

De Nijs le voorschijn kwam· Voorzeker moet de te voren nog zo voor-zich

tige Frans De Nijs dit alles niet zo goed gezien hebben, want toen 

Dhaenens riep : « Waer sijl ghij». antwoordde hij argeloos : <lek !Jen hier). 

Jantje Oe Nijs had de opdagende Jan Dhaenens wel gezien, maar te laat. 

Het zag nog juist hoe Jan Dhaenens dan zijn roer aanlegde en schoot. 

waardoor vader De Nijs «terstond is glwuallen ter armfen seer lamenterende 

ende schreewende». 

De op het hulpgeroep toegelopen vrouw De Nijs trof haar man nog 

zieltogend aan en op haar uilroep : «/esus, Maria, Franchois, sijt gij dah 

kon De Nijs nog nauwelijks «/ae icb prevelen. Üp haar vraag wie hem 

geschoten had. heeft «ha eren man gheseijt ( soo sij meijnl) : Jon DhaenenS). 

Dat vrouw De Nijs in paniek verkeerde is goed te begrijpen en tijdens 

haar verhoor verklaarde zij dan ook zeer oprecht : doch alsoo sij depo-

2GP 

Nog geen 2 maanden later - op 30.3.1719 - constateerde baljuw Jan Frans 

Baesbancq dat een vierlal drinkebroers. waaronder Jan Dhaenens. rond middernacht 

nog rumoer aan het maken waren in de herberg <De bloempoh, gelegen In de 

<Brugsche Straete> . .lan Dhaenens was opstandig tegen de optredende baljuw. htj 

verwekte nachtrumoer toen hij opgebracht werd naar het stadhuis en hij smaadde de 

baljuw, die hij daarbij nog wat stampen gaf toen deze hem deed opsluiten 

Jan Dhaenens was zelfs zo vermetel dat hij enkele weken later de baljuw !.'n ook 

de nachtroeper, Joris Van 1-lecke, bedreigde in verband met hun optreden ter zake. 

Ook werd Jan Dhaenens er van verdacht in kontakt te hebben gestaan <met sekere 

pesoonen die alhier geseijl u•orden te moeeken een quade bende ende btj nacht t·eel 

moetwil/ig!Jeden bedrijven>. 

(S.AE.-1381 Verslag van 31.3.1719 en Enkwesten van 5.5.1719 tot 16.1 l.t719). 

Omstreeks 1716- l 719 werd Eeklo onveilig gemaakt door een zogl'nOl'mde <kwade 

bende>, waarvan b<'paaldc il'den, o.a. de gel>roedcrs Lieven, Comelts en Jan De 

Pauw, Guillaumc Vcrnaet, Jan !ket. Jan l\lanncns, Jacobus Buyck. Gtllis Billtet. 

Engeiberlus Van Audenaerde. Guil!aume Ptjckc en Jan en Pil'tcr Van Vaerne

wijck. ztch plichtig mnakl<'n aan allerlet bnldacltghed<'n <'n straatschendcrtr. nan op

zettelijke slagen. aan bedreigingen, aan verhoden wapendracht en soms aan dtefstal 

en geldafpersing. 

[- S.A.E.- i 3ï9 c·n 1380 lnformnlii'n en Pnkw,•stcn. 

- Rijksarchief Gent - Inventaris van het i\rchtef van rle Raad v. Vlaanderen -

deel IV (door J. Buntinx) : 

nr. 22899 Cornehs en Jan Oe Pauw (Eeklo) en con~. : 

straatschenderij ( 1719-1724) 

nr. 22913 Lieven De Pauw (E<'klo) : 

hoofd van bende - allerhande haldndlghNien (I 7:.:!0).] 



sanle U'(IS in tl'uijllerste perplecsiteil en fweft niet wel uerstaen ofte ont

fwwlen wie hij seijde"». 

Kort daarop moet de dodelijk gewonde Frans De Nijs reeds de geest 

gegeven hebben. want toen de door het schot wakker geworden buren, 

Francais \'an Hecke. Jan PijHeroen en Comelis Burggraeve, eveneens op 

straat ter hulp kwamen gelopen. zagen zij geen Leken van leven meer aan 

hun buurman. Geen enkele hulp kon nog baten. 

Door Norherlus Antonius Van Waesberghe, geneesheer, en .lan Van 

\ 'aemewijck, meester-chirurgijn, werd tijdens de uitgevoerde lijkschouwing 

< bePonden den voorsei;den Frans De Nijs geschoten te sijn met saet inden 

torax ofte de bursl ende abdomen ofte onderbuijck, welcke scheule door

gaende de voorseijtte bursl ghequetst heeft pulmones ofte loose ende het 

herte. waerdoor de gheheele capaciteijt vanden ghemelden torax vol bloet 

ghelopen was ufsoock een deel vande capaci/eijt vanden abdomen, ver

midis den ventriculus ofte de maeghe met den hepar oock ghequetst zijn 

gheu•eest, tl'aerdoor wier! gheoordeelt de voorsijde doodt ghecauseert te 

sijn> ( 3
). 

De 36-jarige Frans De Nijs was laffelijk vermoord geworden door 

een gramme Jan Dhaenens. Dat Dhaenens hel oogmerk had om te doden 

bleek wel uit de aard van de verwondingen. die zwaar als ze waren, toe

gebracht moelen geweest zijn door een schol afgevuurd van op lamelijk 

korte afstand. Opvallend is nochtans dat de onderzoekende schepenen aan 

Jantje De Nijs nooit gevraagd hebben van op welke afstand Dhaenens 

geschoten had. In de verklaringen is dit in elk geval niet gcakteerd geworden. 

Ook menen wij le mogen veronderstellen en zelfs voorop ie stellen 

dat Jan Dhaenens. die zich toch zeker moel bezonnen hebben alvorens zijn 

misdaad te plegen. de doodslag mei voorlwdachte raad bedreven had. Die 

voOibedachtheid mag zeker afgeleid worden uit de zekerP- tijd ,_.., loch een 

paar uren ,_.., die verlopen was lussen de vecht parlij <Inde Hoog he Vursl> 

en het ogenblik van d::! uitvoering. liet gaan halen van zijn wapen en hel 

zich begeven naar de plaats waar hel slachtoffer zou komen. bevestigen 

ook deze thesis. 

De dader kon daar niet ovC'r verhoorcl worclen. wanl .lan Dhacnens, 

die zich wel hcwusl zal gevo,.Jrl hehhen wal hPm te wnchten stond. was 

reeds rnel de rioorde-rzon uil Eeklo verclwencn. Nog vM1r het morgenkrieken 

was hij uil clc: ~tad weggevlucht. 

Dc: .-~1/u·ufwrulonncercltm, JIJmtiuen ,,"rf(' rdwcortlwnaccerdern Jun 

IJhat>rlefiS r s Piel er werd np 1 oktolwr 1727 I lij Vf'rslc'k vcroordcel cl door 

('3) S,A.I-:,-1'398 Rellister Ltjbchouwlnllcn. 
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de vierschaar van Eeklo. I let vonnis voorzag o.a. <..· bannen clen verweer

der (fan Dhaenens) uit de jurisdictie deser stecle ende gheoorsaemheijt 

uan sijr~e ,\fajl. sijn leven lanck ghedurende met interdictie van daer meer 

!Jimwn te commen op pijne van 't [even ... > ( 4
}. 

I-lier was een herbergtwist om een stom paard de aanleiding tot een 

laffP moorcl, waardoor de op 36-jarige leeflijd weduwe geworden Lievine 

Maenhoul met vier minderjarige kinderen _____. het oudste was twaalf en het 

jongste één jaar ------ zonder broodwinner in armoede en miserie achter

bleef ( 5 }. 

\Vïlly !IAMERL YNCK 

Adjunct-Politiecommisaris. 

(4) S.A.E.-1440 Register Crim. Sentent. - Vonnis van 1.10.1:'27. 

( 5) Franciscus De Ntjs Is .loannes en Apollonia Verstraete is geboren te Eeklo op 

30.9.1690. llij trouwde te Eeklo op 17.1.1711 met ivlarie Ciaijs hiJ wie hi! drie 

kinderen had die hij de geboorte of kort daarnol overleden : 

~levenloos, (t") Eeklo, 7.1.1712 

-levenloos, (t0
) Eeklo, 18.12.1712 

- Joannes Franciscus. "Eeklo, 4.11.1713- tEcklo, 17.11.1713 

Marie Ciaijs bezweek in het kraambed en werd op 13. 11.1 :' 13 te Eeklo hegravt'n. 

\Vij vonden geen huwelijksakte te Eeklo. doch de jonge weduwnaar moet kort daarna 

buiten Eeklo hertrouwd zijn met Livina l'1acnhout fa Pieter hij wie hij volgende te 

Eeklo geboren kinderen had : 

I) Petronella, 0 20.11.1714, later getrouwd met Joanncs Van Zuijt. 

2) Joannes Franciscus, 0 27.6.1716, kroongetuige in de moordzaak. latt'r getrouwd 

met Joanna l'1arla Lammcns. 

3) Petrus, "18.12.1717 - 't 10.5.172!. 
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4) Jacobus, 0 29 .. 4.1721, later getrouwd met E!tsabeth Bloemc (of Blomme). 

5) Maria Livlna, 0 2.11.1724 - t 7.11.1724. 

6) Anna l'1aria, 0 17.2.1726 - t 29.6.1728. 

In 172..J was Frans De Ntjs <tuvernien \'nn herocp (S . .'\.E.·t383 Enkwest SchN

p1nck c/Pieters). 

In de overlijdensakte van Frans De Ntjs dtc als vol~l luidt : 

<30 Junij 1727 oblit Frnnciscu.; denijs marlhts l.evlnc dcpau rt SC'pultus est In 

cemitcrio versus septemtrtonem offtcto tnftmo) (S.A.E.-179 - O,·crl. reg. fo 2325 r"). 

is klaarblijkt'!i)k een vcrgissing begaan bij de vt'rmeldtn!l van de naam \'Ril Yljn \'rouw, 

dte Levinc Depau genoemd wordt. De \'Prwarrln~ Is wanrschljnltjk te wijlen aan het 
feit dat Frans De N1js zijn broN. nl. Cornelis De Nijs gt'lrouwcl was met t'en De 

Pa u ( w), nl. mcl I' larie i\nnc Dt> Pauw. 

Op 24.10.1731) hertrouwde Ltvlna l'1acnhout met Frnnctscus De Ct'tjn (of De 

Sein). ZIJ overleed reeds op 2·1.8. 1731. 



HERBERGNAr--tEN TE EEKLO 

ONDER HET ANCIEN REGIME 

Na lang aarzelen hebben wij de bredere huisnamenlaag verlaten voor 

de engere groep der herbergbenamingen. Dit is hoofdzakelijk gebeurd om 

de apellativa t.t.z. de niet-volwaardige toponiemen, zoals bv. de benamm

gen <stadhuis>, n·leeshuis>, <hospitaal> uit te schakelen. 

Aan de andere kant wil dit overzicht geen historiek zijn van alle ooit 

bestaande herbergen vóór 1795. Immers verschillende van ouds geoktrooi

eerde herbergen droegen geen naam en worden hier dus niet besproker1 

Oe herbergnamen te Eeklo weerspiegelen duidelijk het stedelijk 

karakter van de nederzetting. Sinds Eeklo in 1240 stadsrechten verkreeg, 

kende de stad een zeer \'lugge opbloei. 

Gelegen langsheen de Antwerpse heerweg - de oudste verbinding 

tussen Antwerpen en Bmgge - en halfwege lussen \Jent en Brugge. 

vormde Eeklo een ideale pleisterplaats voor reizigers en trekkende kooplui. 

Na de godsdiensttroebelen bereikte Eeklo nooit meer de bloei van 

weleer en de sporen \'un een moeizame heropbouw vinden wij tol diep in 

de 17" eeuw weerspiegeld in de vele <verbrande en geruillecrde hofsteden>. 

Aangezien de stacl van 1585 lol omsln~eks 1602 wijwel onbewoond 

was. onderscheiden wij twee precies afgescheiden naamlagen. die wij 

duidelijkheidshalve afzonderlijk wllen behandelen: WiJ noemen ze de 

middeleeuwse namenlaag omdat zij voor een goed deel he! uilzicht van 

het oude Eeklo weerspiegelPil r-•n een namenlaag vc~n rle nieuwe tijden. 

gaanrJ,. vanaf de lroehelt·n lol ornstn·r·ks 1795. 

"' * "' 
JJ,.t slrall'fipatroon van hel rnirlrlcii'PIJWsc· I:,•klo. zoals lwl IJOJ:! voor

komt op ,[,. H>" r•t•IJWs:• kaart \'élll l'omiHrs. is vrij l'<'IIVotrdig Ie IH'~rhrijven. 

liet lwslonrl uil Hlr· :,!role slnMl>, Villl oost ll<tar we.;l gaanrle van hl'l 

JJ,Jspil aal nam rlc l\1arkt. 

J[i,.r voll-!de een splitsilll-! rwar l~avP( r )school. later r!P Brug~c sirani 

gr:n;•,lfrHI en een splilsilll-! naar l~aiJ.lr·r~llt<'ke in rlr• Î' firlrl,•l(•r•uwcli, riP W1•sl-

2ï\ 



of Zuidstraal genaamd. nadt>rMand de Molenstraat ( 1 ). Sleehls één be

langrijke 7ijslraal lag toen in de eigenlijke sladskem. later Eeklo-Bmnen 

r.:emwmd en dit was d,~ Boelare. Al de andere verbindingen waren nauwe 

zi jsl rauljes. 

Zonder één enkeie uilzondering waren al de :--liddeleeuwse htrbergen 

gesitueerd langs de «grote straat» en meer lwpaélld nog in de onrniddt-llijh 

omgeving van de Î'v'larkt. 

\V ij beginnen dan ook or1s overzicht \'éln de :'- liddeleeuwse namen

laag md de zuidzijde van de Markt. richting west-oosl. 

a) Tussen fwt Vic/or J\ete!lJOeterstmalje (Cocquytstraalje} en het School

siwatje (laier I fondekotstraa/je, thans Collegeslrcratje}. 

Vlak legenover de Spriet (huidig Ledeganckplein) be,·ond zich de 

herberg «het Sclwab. In 1573 staal zij in het sterfhuis Yan ~Ir Jan \'an 

Langhe beschreven als «Cetw behuusde hofstede slaende up d(· Spriet 

ghenaempl lscaecb (2). 

Deze hof slede ging in de troebelen len onder want in 1385 vinden 

wij haar reeds vermeld als «een uerbrande hofstede ghenae:npt tSchaeck... 

me/len noordrende leeciao anrle tn(]fC/ sireekende metten zuuJthrnde ant 

JJOorn. \'lamynck sircwtken (3
). 

Een zeer vaak voorkomende huisnaam ( ~) die rccht~lreeb in ,·er band 

slual met het uloude schaakspel en de allegoriePn er omheen geweven 

( 11 el zwevend schaakhord ! ) 

El'n der oudste herbergen. reeds geattesteerd ir~ l-l22 was <de 

Rooster» ( 5 ). In 1521 \'inden we ze reeds beschreven als <een VC'r[Jerrende 

ho/stede g/wnocrnpl den lxoe:fcre fwc:/dende meiten noorlhc:nde Ieee/oe 

on de woole slrolc» ( 6 ). Na 157C) is er geen spoor meer van ~e bekennen. 

Op de hoek van hel later er naar genaamde Sterre~traatje vinden wij 

in 1468, <rfe Ster» : «up t!e huzinglw ende lw/stede die men heel de sterre 

we/he is slaende enrle ligolwndC' fwo/demfe rnel den n<XJrtlwnde teec/o 

ande grote strale> ( 7 ). 1\.orl rw de I roehelen in !Cll3 wordt zij <ar nroo/e 

( 1) Zie hierover miJn arukcl : EEKLO VAN Nt\TUURL'\NDSCHAP TOT 
STRATENNET. tn hetzclfdc Jaarboek. 

(2) SAE-Ioio, f• 200r". 
(3) SAE-IoJO. f• 42Ir". 
(4) ZieN. KERCKIIAERT. Oudu Oost-Vlaams,, lfrrbrrgntlllltr., Lijln~:e <Toerisme~ 

1969, 1970. 
(5) RAG-RG i6 fo 3r". Zie evenPens r--1. GYSSEUNG. fl;Jr/rugt· tot Ecklo'~ ,\[;JJol

ecuwse Toponymie. lid Koninklijk Athcncum lc Ecllo vicrt zijn hVCl'dc lustrum. 
Eeklo 1952. blz. lOl-I 18. 

(G) R.AG-RG 30. f"Iov". 
(7) ASJB-13 26. [0 7r". 
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stem>> gt>noemd ( 8 ) en in Iu 17 bt>Litt>ld al~ «e<'n peruallen hofstede slaende 

aende couchijde eertijds g/wnaempt de s/ene ( 11
). In 167-l hoorde zij toe 

aan Piet er de \Vaghenat>re ( 10
). in 1688 aan Louis Cornelis Oe Smet ( 11

), 

in 1 u% aan lngelbrt>cht Oe C roock (1 2
) in 1717 aan Thomas Hermy (Ia). 

en in 1757 aan Emrnanuël de \'reese (1 3 hi•). 

b) Tussen het C ol/eges/raol,e en het St ou/straatje (later Zusterslraa.t ie. 
daama Pate·rsstraat je) . 

Op de hoek geyormd door het oosteliJk det>l Yan het Collegestraatje 

en de [\lar kt tegenover het Schepenhuis bevond zich de herberg ~de 

Galei>. Zij was in 1-!51 bewoond door Jan de Km1ut ( 14
) 

In de Staat van Goed van Laureins Geeraerl. verleden in 1589. 

schijnt zij reed~ verwoest te zijn. [\!en spreekt er over «een<.- behuusde 

ho/stede ccas tEec/o ande Marc/ uhenaernpt de Gale·re> (1·'). 

Dit wordt nog eens bevestigd in 1625 ( 16
). waarna er sporen zijn van 

wederopbomv. 

Inderdaad de herberg geraakte naderhand in bezit van Gillis de Smet, 

een plaatselijk industrieel op hel Adegemse deel van R.averschool, die niet 

minder dan lb herbergen. waaronder le Eeklo ook nog <.de Gouden Leeuw> 

en <de lJrie 1\.oningell> en \'erder 7 windmolens in eigendom bezal. 

Bij zijn overlijden in I b55 stond Antheunis Baes, waard uil de 
Galei> nog voor 239 i 12 sch. 8 gr. bij hem in hel krijt (I 1 ). 

Een galei was in de ~liddeleeuwen een zeer populair oorlogsvaarluig, 

als roeihoo~ in de l\1iddellandse Zee bemand o.a. door roeiers van allerlet 

allooi, waaronder ook "galeiboeven>. 

Oostelijk van de Galei> vinden wij in de tweede helft \'alt de 16° 

eeuw <de Roos> : aeker huusynghen gheheeten de Rooze staende met/e11 

mxxtlumde ande groote slrae/e ... u•es/ de puleye> ( 1"). in 1579 zelfs 

-::de Roo Roose» ( 19
). 

(8) ARA-RK 34513. f" !4v0
• 

(9) AR.A-RK 34517. f" 3r". 
Cto) SAE-to16. f" 131r". 
( 11) SAE-829, f0 82v0

• 

(12) SAE-1021. f" 7r". 
( 13) SAE-83'), fo 240v0

• 

C nb1• I SAE. 1 131. 

(14) RAG-RG I'J. fo 17v". 

(15) SAE-1o1o. f" 427r". 
(16) SAE-1011. fo 18v0

• 

( 17) Zie hi<·rovrr f) VERSTRAETE. t:vn lndu~lrirel uil do zeventiende Eeuw. Appel· 

t)c• vnn hc·t M,.,.t).,alnnrl. nr 7i. hlz. 71-7ó. 
( 18) SAE-1 r,or;, fo 4v". 

( 1 'J J RAC-RG 18. f" 8v". 
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In 1431 lag daar vlakhij (fwt Sclwminkel> ( 20
). Comelis Poppe was 

er in 1-151 de eigenaar van ( 21 
) • Deze herberg slaat in het midden vi.ln de 

1bc eeuw. nog vóór de troebelen. reeds beschreven als (CI'n verberrendt> 

stede» ( 22
). In hel middelnederlands betekent c:~cheminkel:-.. aap. 

Nog een zeer oudt: herberg op de zuidzijde van de 1'1arkt. in dezelfde 

huurt gelegen. was (de Papegaai>. Zij wordt reeds vermeld in 1422 met 

.lacoh Willaert als bewoner ( ~~) en duikt ov~rvloedig op in de dokurnenten 

tot 1579. wanneer zij in het bezit is van Gelein Sanders e4
). Na de 

troebelen vinden wij er in 1668 en nog eens in 1749 een zwak spoor van 

terug : «.Op der/ve nhenaetnpi den papegay» ( 2 ~). 

In het midden der 16" eeuw daagt eveneens <het Ilert> op als 

herbergnaam. Wij vinden hem in 1572 vermeld als wen behuusde hof

stede ghenaempt den /Ier! ... ande maercki> ( 2b) 

Ten oosten daarvan bevond zich de vermaarde hostelrij <.de ÜoieL•aar>. 

een van de weinige, die na de troebelen opnieuw iot bloei gekomen is. 

Zij wordt voor het eerst geattesteerd in 1496: ·llw/stede ghenaeml den 

1-f ovuare » ( 27 ). 

De hostelrij werd zo grondig verwoest dat een getuige ze nog in 1640 

beschrijft als de vervallen lw/stede ghenaempt den lwvaere ... metten noort

eynde ande cooremaert. .. ende dat t/wys ucm tzelve questieuse ho/stede 

van sijn ghedincken gh'eruineert is giH?U'eest lotten gronde ende noch 

ieghet!ll'ordic/1 alsoo is /igg/wnde> ( 28
). 

Kort daarop werd werk gemaakt van de heropbouw. want in 1673 

vinden wij er Jnn J'VIartens vermeld als tavernier ( 2P). in 1693 ( 30
) en 

nog in 1718 Pi eter \' ermeult~n ( 31
). Diens zoon Livinus en zijn moeder 

Jeanne Collens verkopen in 1747 de <hosselderije> aan ~r Philippu~ van 

Acker voor 625 t gr. ( ~ 2 ). 

(20) RAG-R-VI 7531, f• 48r•. 

(21) Rt\G-RG t9. fo t7v•. 

(22) Rt\G-RG 17. f" t7r". 
(23) RAG-RG 16. f• 5v•. 
(24) RAG-RG 18, f" 8v0 . o.a. ook no~ In 1513 < Vtncendt snndcrs ... up den pnpc-

gncy>. R/\G-RG 134. 

(25) St\E-1366. 
(26) t\Rt\-RK ,15193, f" 4or•. In 1579 uien hNdt,. R/\G-RG 145. f" tosr•. 

(27) t\Rt\-RK 3·H26. fo 3v 0
• 

(28) SAE-852. f• 25sr•. 

(29) SAE-1368. 
( 30) SAE- t 020. f" 29or•. 
(31) St\E-1378: 102s. f• 260r0

• 

(32) St\E-8-11. f" t42r•. 
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Op het einde van de 18'' eeuw is dit -trf!trwrcubfe huys» in handen 

van Sr Philippus Hourgonjon ( 3 a). \\'ij zijn toch even verrast wanneer in 

1781. drie j0nge gezeten Eeklonaren nl. felix Beelaerl. tb j .. :\ntontus 

,-an Damme en .J. Bt Lampaert. :21 j.. f oen er in het regiment infanterie 

van prins de Ligne er 2 flessen wijn dronken en maar liefst 200 oesler5 

nuttigden (=11
). Blijkhaar dus een hostelrij voor fijnproevers ! 

De benaming is allicht Ie verklaren in functie van de aangrenzende 

herberg <de Ztcaarn, waar nog in 151 I op de westkant een ooievaarsnest, 

omwille van het bmndgevaar. diende verwijderd ( 35
). 

Hoe pittoresk moeten die afspanningen er toen uitf,!ezien hebben 

met een ooievaarsm·st op hun dak ! 

De aangrenzende herberg <.de Zwaan» is het vroegst \'ermeld nl. in 

1-ll:ï ( 36
). In de 15" eeuw neemt zij voortdurend in aanzien toe en vanaf 

de 16e eeuw is zij de officiële ~tedelijke verblijfplaats voor alle belangrijke 

personages. die te Eeklo overnachtten. 

I-lier ook mot>len de monialer. van de abdij van Oosteeklo in 1504 

hun miswijn komen halen ( 37
). hier wordt de stedelijke magistraat wr

nieuwd ( 38
). hier worden de regeringscommissarissen door cl~ stedelijke 

magistraat feestelijk ontvangen ( 39
). 

i'-1aar ook <de Zwaan» zal in de troebelen voorgoed ten onder gaan. 

Inderdaad het ganse erf <me/ af het malariaef uan steen daerop ende inne 

u·esende t·an mden tijde gherwempl de su•aenn. wordt in 1654 verkocht 

,·oor 160 .E gr. ( 40
). 

Ook te Eeklo was bij deze meest verspreide herbergnaam een «swaene 

pudt» aanwezig, zodat wij hier allicht verband kunnen zoeken met de 

waterput op hei Prf van de oorspronkelijke brouwerij. waar lloorgaans 

zwanen rondzwommen. 

Onmiddellijk ten oosten daarvan lal! minstens vanaf 15·~7. dP herberg 

<Je Steur> ( 11
). Zij hehoor(le aan .lacob L,;ppens. een der aanzienlijksiP 

poorters van Eeklo. In 1581 is zij in de Staal van Goed van Jan Lippens 

n~rmeld als de thofstede eurfe fwri>Prf-1/w ~1/wmwmpl deu :::teur lir-mhe"de 

I>>J SAE-852. f" 255r". 

13-lJ SAE-1394. 

1>1) ARA-RK 3-H37. f" l:.!v". 

(Y,J ARA-RK 343m. f" 3r". 

1>7) RAG OE 19. 

138) ARA RK >·1-177. f" 'Jr". 

(YJ) AHARK >·1487. f" 19 r". 

(4()) SAEI-l25. f" 'i'Jr". 

(41) SAE-HJ(J'J. f" 211r". 
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metten suudthencle ande Coorenma.rc/ jeghens ouer de Vrschmarct ende 

west de Swane> ( 42
). 

Sporen van haar ondergang vinden wij nog in 1642 en 1644 wanneer 

gedeelten «uart eene glwrrtineercle ho/stede eerlijts ghenaempt den 

steur ( 43
) .•. met alle ft et maleria el van steen daerop> ( 44

) geleidelijk aan 

van de hand gedaan worden. 

De sleur was een zeer verspreide vissoort in de Middeleeuwen. 

Aangrenzend in oostelijke richting treffen wij in 1451 het huis de 
Lelie» aan ( 45

), in 1513 bewoond door Arnoul Durkins ( 45 bl•). Omstreeks 

het midden der 16" eeuw betaalde Geraard de Wulf er een rente op ten 

voordele van hel Rijke Gasthuis ( 46
). 

Reeds in 1579 hehoorde het «huus ende ho/stede ghenaempt de 

Lelye» aan Jacob Dherckere ( 47
), die we na de troebelen in 1617 nog 

terugvinden ( 48
). 

In 1698 Lenslotie wordt «.de Lelie» door Mr Jan Spiltael verkocht aan 

Mr l-luibrecht van \Vaesberghe voor 1550 gulden ('1 ~). 

Als heraldisch symbool (dr. de Franse lelie) vormde zij een legen

wicht met de eveneens veelvuldig voorkomende benaming de (gouden) 

Leeuw». 

Onmiddellijk ten oosten daarvan aansluitend bij het schuttershof var• 

Sint-Joris, lag de herberg «Sint-Joris». Wij vinde11 ze voor hei. eerst Yt'r

meld in de stadsrekening van 1553 ( 50
). 

In 1556 wordt zij omschreven als <.de huusy11ghen lw/stede ende 

lande daeran ligghende ghelwelen sint /ooris ligglwnde ende hoofdende 

metten noarthencle T eecfoo ande groole slraete sireekende zuutrcaerl lot 

der moerslraete ande oostzijde es naes/ gheslaen tho/ van ;;int !()()ris ende 

meer andere comme11de bachlen tol lsus/erslmetkin nnde rc'!!slzijde de 

lelie> ( 51
). 

(42) SAE-1010. co 357r". - RAG-RG 145. I" 105v". 

(43) SAE-823. f" 226r". 

( 44) SAE-823. C" 337v". 

(45) RAG-RG 19, fo 34v". 
(45bis) <Acmoudt Dterkins Cs l'lattheus comcnde van Doneel Bcrtelmcus besedt up 

de lelyc theeckeloc up de macrcl>. 1513, Rt\G-RG 134. 

(46) RAG-RG ti, co 18 r". 

(47) RAG-RG 18, C" 9v0
• 

(48) SAE-1010, f0 475r0
, 

(49) SAE-832. fo 10v0
• 

(so) ARA-RK 34477. co 16r0
• 

(51) SAE-1606, f0 72 r0
, 
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Gillis Dyserinck wa;; er in 1581 waard en toen behoorde zij tot de meest 

gereputeerde herbergen van Eeklo ( 52
). 

Na de troebelen vinden wij ze in 1617 als eer, u·eruallen ho/stede 

eertijls genaemp/ Ste /ooris> ( 53
) en nog in 1630 als <eene vague hof

stede> ( 54
). 

Zoals hoger gezegd ontleende ze haar naam aan het aangrenzend 

schuttershof van St-Jons, patroon der voetboogschutters. 

Op de westzijde van het Stoofstraatje, huidige Patersstraat, duikt in 

1-151 <de Arend> op ( 55
). Hij komt regelrnalig voor lot omstreeks het 

midden der 16" eeuw ( 56
), waarna zijn naam veranderd wordt in 

<Boergoenge> ( 5 '). 

Langs de zuidzijde van de Markt. zonder duidelijke situering treffen 

wij in 14 33 <de Drie 1\.oningem aan ( 58
), in 1451 de Pelgrim> ( 59

), 

tot omstreeks het midden der 16" eeuw ; in 1535 tussen Kaai- en Visstraat, 

de herberg <Sint-.\'iklaas> in 1629 beschreven nis «.zeker gheruyneert huys 

ende hofstede eertijls ÇJhenaempt Ste Nicolaeis> ( 60
). 

Tussen de <grote straat> en de Zuidmoerstraat, zor.dere verdere pre

cisering, treffen wij in 1583 <de Pereboom> aan : <eene behuusde ho/stede 

ghenaempt de Perreboom... camende metten noorthende up da groote 

sirale streekende zuudtwaerts totter Moerslr. ( 61
). 

Nog aan dezelfde zijde tenslotte in 1572 de J-/elm» : .:een huus 

rmde hofstede ... ghenaempl den J-felem ... noord i de grote slrale> ( 62
). 

De noordzijde van de <grote strale> was later en minder bebouwd 

dan de zuidzijde, temeer omdat kerk en schepenhuis t:r een belangrijk deel 

van innamen. 

De westzijde van de ivlarkt, de Zuivelmarkt. was afgesloten door de 

Spriet. Tegenover c-het Schaab treffeu wij hier «de Engel> aan. I-lij duikt 

voor het eerst op in 1534 : <Pwtden huuse ÇJI!Pncwmpt den lnghele staende 

I en voorhoofde upden spriet> ( 6 '
1
). 

(52) ARA-H.K 34405. f" 25v0
. 

(53) SAE-1010. ro 475r0
• 

(54) SAE-1011. f" 54r". 

(55) ARA-RK 45193. f" 40r". 

I 56) SAE-1 606. f" 57v". 

(57) RAG-f<G 17, f" 18v". 

(58) RAG-R-VI 7351, f" mr". 
(59) RAG RG lfJ, f" 22v". 

( 6o) SAE-Il22. fo 52r". 

(61) SAE HJIO. fo 411r". 

(62) ARARK 45193. f" Hlv0
• 

(631 SAE-ICifrJ. fu sor". 
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In cle tweede helft der 16" eeuw behoorde 7ij lol de aanzienlijkste 

herherglJn van Eeklo. Arnout de Baets was er in 1 <)70 elf' uitbater 

van ( 11
'
1
). De lwdelorden (Augustijnen, Karmelieten, Minderbroeders) 

logeerden er. wanneer zij slatie hielden te Eeklo. Tijdens de Calvinistische 

periode werd zij zelfs als hospilaal ingericht. \Villem i'-1annens wordt 

vergoed voor bier gehaald bij Vincent Gheens wn die sieckc dewijl zij 

inden inghe/ laglwn> ( 65
). 

Ook hier zien wij hoe traagzaam men de gevolgen van de troebelen 

te hoven is gekomen. Wij moelen wachten van 1583 to! lt)38 eer wij er 

temg een eerste zwak spoor van opvangen. dat nochlans aan rluidelïjkheid 

niets te wensen overlaat : «ee11 vague plotse van oul:; ghenaempt den 

lnuhef» ( 66
). drie jaar later aangeduid als <seker vert•allen ho/stede ~erlijls 

ghenaemp/ den lngiwf» ( 67
). 

Nochtans zal de heropbouw, in tegenstelling met andere verwoeste 

middeleeuwse herbergen. krachlig ler hand worden gpnomen. 

In 1673 ruilt de toenmalige eigenaar Pieler Lambrecht dit huis met 

.lan Willems fs .Jacques ( 68
) 

In 1687 worril hel in de Staal van Goed \'an Jan \Villems beschreven 

als «een woon/wys cp'{•senc/e eenPn Cruydeniers rryncke/ met een achter

/llly.> ende schuere ... commernle nwt den uoorlwoj'de oost rle s/raete ghe

naempl chn spriet, sijnde tuoors. lwys va.n nudls tijde: ahena.emp/ dPn 

lng/wl» ( ~~·). 

In 1700 is hel herberg en brouwerij en \\'orclt het door Guill van 

Vaernewyck verkoch I aan .loos de Rycke fs Joos eo) 0 in 170H verwisselt 

hel opnieuw van eigenaar en wordt te gelde gebracht voor 150 l: gr. (1 1
). 

In 1757 verkoopt f)C'rnardus van llerreweghe aan Engelherlus van 

\'aernewyck «de Engel> voor 177 l: 6 s. 11 gr. cour. (1 2
). 

Al de oudt> grafieën wijzen op < inghel > = hoek. cfr. Engels <angle>. 

I )it wordt ook door de topografie bevestigd. Inderdaad nd zoals o·m te 

Evergem. stellen wij vasl clal nle Engel:• een hoekhuis is. \\'ij merwn dan 

ook dat er in de naamgeving geen sprake kan zijn van eC'n Vf'rklnring 

(11·1) i\Ri\-RK H1'l-L fo 12v•. 

(65) SAE-1654. 

( r,r, l SAE.383. f > 152v". 

(6ï) Si\E-823. f" 187v". 

(68) S;\E-827. f• 21J9r0
• 

(m) SAE-1019. f" 329v". 

(70) SAE-833. f" 23 v0
• S:\E-3Ró. f" l(llr". 

(71) S1\E-8H f" ïOr". 

(72) SAE-R4·1. f" 8"lr0 
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• engel = hemelse geest>, hoewel eer. latPrt' volksetymologische beïnvloe

ding in die richting niet uitgesloten is. 

Tussen de Boelare en het schepenhuis bevond zich meest westelijk 

<.de Valk>, die met <het Anker> een tweewoonst vormde. Zij wordt voor 

het eerst \'emwld in 1-170 ( ' 3
). In 1545 woonde in de kelders daarvan de 

pastoor ( 74
). 

Omstreeks dezelfde lijd wordt zij beschreven als <.de huusinghen ende 

ho/stede ghenaempt de \'afcke hoe/dende metten zuythende orule groote 

sirale bijden -'>cwefmarckt sireekende noor/waert tot Pieter "f.loorthaemers 

straetkin (huidige Zikertraat) (1 5
). 

Blijkbaar is de herberg in 1578 reeds verwoest of gesupprimeerd want 

men spreekt dan reeds \'an <zeker huus ende er/ue rvijlent ghcmaemp/ de 

\ 'alcke> ( 76
). Na de troebelen vinden wij er reeds een spoor van terug in 

16lb: u·es/ bij de kercke ende es de ho/stede ghenaem/ de Vafcke» (1 7
). 

Zij is dan renteplïchtig aan het St-Janshospitaal te Brugge. Een laatste maal 

,·inden \\'ij ze vermeld in 1651 in de Staal van Goed van Christoffel de 

Pau (' 8
). 

De \'alk was in de f\'liddeleeuwen een populaire vogel, vooral ge

bruikt bij de jacht. 

Zoals hoger reeds gezegd bevond zich onmiddellijk ten oosten hiervan 

de zeer oude herbt>rg <hel Anker>, reeds vermeld in 1451 als «.hoo/dende 

met den zuutltende teeclo an de zuuelmaerc/ » ( ' 9
). Zij komt regelmatig 

voor in de bronnen tot 1545 ( 80
), waarna wij ze na de I roebeien nog een 

laatste maal vermeld vinden in 1616 ( 81
). 

Eveneens aan de zuivelmarkt stond in 1489 het huis <de Schaar>: 

(Int huus gheheelen de scaere bijde voors. /cm Bennins vercocl1t slaende 

teec/o ande zuvefmuert> ( 82
). 

(ï3) <UfJtlc• hu.~iinrlh" ende ho/stc•dc daer Pieter van Vake nu ten lijden up wtwnt 

dictum Je Va/lw•. ASJB-H 21, f" ï3r". 

lï4) <dies c:s riem kc·ltl"r ondc·r t/,uus daer nu dc·n pastoir jnnc> wuc>nb, SAE-1009, 

f" 229f'. 

(75) RAC RG 17. f• 27r". 

(7r,} SAE-Joto. ro 30flr". 

(ïïJ ASJB B 'i7. f'' 2tr". 
(ï8) SAE-tot2. f• r,r,v". 
(79) RACRG I'J. f" JOr". 

( 8f1) SAE- tr!CJ'J. f" 202r''. 
(I'! I} ·In ''"':/cm Wl'sl /,,lef,. k,.,.".k,. ,.",[,, c•.• dc· lw/.<tc•c/,. r1/"'""'mt dc•n /\rwkPr<'>, lnl6, 

AS 111 B 'i7, f• '21 v". 

(~2) AlM I<K 'H122. f" 1v" 



Een 1deale ligging voor het houden van herberg was vanouds de ho~k 

gevormd door 1\larkr en St at ionsstraat (huidig Middenstandshuis). 

I lier woonde in 1451 Vincent Wante in de I-lefm, : <huzinghen 

ende ho/stede die men heel den hellem de u•efke es staende ligghende 

leec/o fwo/dencle me/ den zuuth'ende ande grote stm/e ... ande westzijde so 

feeght de ma<'rc/ teec/o, ( 83
). 

?:eker reeds in 1521 verandPrde de benaming van dat huis in <de Drie 

1\oningem : <up de huusinghe ende ho/stede ghenaempl den hellem ende 

nu de drie coninohPn ... up cl en fwuc uande vPemaerl, ( 84
). Een bevestiging 

hiervan volgt in 1556 ( 85
). 

Diezelfde herberg wordt in 1575 voor het eerst tt.de Goruien Leeuw, 

genaamd ( Rs). Dan hehoort zij reeds tot de meest befaamde afspanningen 

Yan de stad. In 1581 hoorde zij toe aan .lan Yman ( 87
). 

Het is de enige, oude herberg, die met het minste kleerscheuren door

heen de troebelen zal komen. lnclerdaad wij vinden ze reeds vermeld in 

1611 ( 88
) en 1616 (s!l). In 1620 wordt zij beschreven als de <hosselrije 

genaempl den Gaud enen Leeuw» ( 90
). 

Soms wordt zij kortweg «den lreuu'» genoemd ( 91
). 

In 1648 is Gillis de Smet er de nieuwe eigenaar van ( 92
). In 1665 

wordt de «hostelrij» opniell\\' Yerkocht aan Sr Adriaan van Ghcersdaele 

voor 2650 gul cl en C'3
). 

\'erdPre mutaties : 

1703 : Frans van Gheersdaele fs Adriaan aan .Ir Philippe lgnace van 

lloohrouck. koppr hij dekreet voor 2-10 f: gr. Uithater: .Jan rtP 
Lateur (q 1

). 

17-19 : .lvr· ]\larie A pol. 1\erYyn aan .Jan Frans de Lateur voor 3300 

gulden ( 95
). 

(83) RAG-RG 19. f" 29t. 

(84) RAG-RG 30, f• 4r0
• 

( 85) ; wp Je /wu.<S)'Ilfi,IC'Il nlwnnempl ,J,, cl,.;(' Con~·nn/l('ll), S:\E-1 606. f• 39v". 

(86) ARA-RK 34·199, f" 27v0 

(87) SAE-1o10. f• 357r". 

(88) ARA-RK 3·1511. f• 16r0
• 

(89) ARA-RK 3-1516. f" 22r". 

(90) SAE-1o1o. f• 46lr0
• 

(91 l SAE-383, f" 193v". - SAE-386. f• 20-lr''. 

(92) SAE-1010. f" ·16lr0
• 

(93) SAE-826. f" 94v". 

( 94) SAE-833, f" 126r0
, 193r". 

( 95) SAE-H4 I. fo 23fir". 
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1762: Jan Frans de Lateur aan Sr Cornelis Beelaert voor 602!: 1 s. gr. ( 98
). 

1 7"83 : ingekocht door \Ve Adriaan Dierkens ( 97
). 

Het is begrijpelijk dat uit deze eeuwenoude naamtraditie in de 19e 

eeuw de huidige <Gouder. Leeuw> ontstond. daar schuin tegenover. 

Twee huizen wrder bestond in 1556 <de \Vijngaard » : <de huusin

ghen ghenaemp/ den \ \'ijnghaerl staende met/en wuthend€ ande groote 

st ra te> ( 98
). Een tweede en laatste vermelding volgt in 1620 (!' 9

). 

Op de hoek gevormd door de oostzijde van de Raamstraat en de 

Stationsstraat. bestond in 1-122 reeds de herberg <de \Vilde Man> be

woond door \'incenl de \'os (1° 0
). 

ln 1451 was zij eigendom van Luc de Ketelboetere (1° 1
). Om

streeks 1550 wordt de herberg beschreven als «den \ Vildeman metten 

::uythende ande groote strate .. · ande westzijde zo ligghet traem

slrat>tkin> (1°2
). 

Een drietal oude herbergen. die wij op de noordzijde van de «grote 

straat> niet nader konden situeren zijn «het Gulden Hoofd:., reeds voor

komend in 1422 (1°3
) en 1451 (1° 4

). de Maan (1439) ( 105
), het Steentje 

( 1556) (1° 6
). 

Opvallend is het alleszins dat builen de 1\larkt en zijn verlengstuk 

.-de grote straal>. de aanpalende straten van Eeklo-binnen slechts door 

een 3-tal >'chaarse namen vertegenwoordigd zijn. 

In de Kerkstraat. hoek Krommewaalsctraat, bestond in 1551 de 
I-laren Tas> ' <ePne behuusde ho/stede ghenaempt de hart>n tassche metten 

oosthencle ande K.errksirate ... noorl tcromme wae/kin ( 1 Q
7

). hoek Kerk- en 

huidige Teirlinckstraat). 

]\let <haren tas> wordt hier bt·doeld een he haarde of met pels ge

voerde reiszak. 

(96) SAE-845. ro sor". 

(97) SAE-851, f" ï7r". 

( <Jfl J SAE-1 wr,, f" 39v0 • 

(99) SAE-Ioio. f• 4filr". 

( 100) RAG-RG lf,. f" 3r". 
( 101 J RAG-RG 19, f" 19r0

• 

(W2) RAGRG 17. f" 2r.v0
• 

( H!'3) RAG RG Ifi. f" Ir". 

( JCJ4 J RAG-RG 19. f" 'Ir". 
(IO'l) RAG-R-VI 73'il. f" l'i'Jr". 

(Hl<.) SAE-1 r.c1ó. {" f}3r". 

( I ()7 J SAE- lfJ()I'J. f" 28fir". 
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In de Polle ( r) ~traat (huidige Kaaistraal). zonder Vt·rdere aanduiding 

tde VliPnderboom> ( 108
). 

Tenslolle in de Kerkstraat. hoek RaamstraaL het huis genaamd 

«Jeruzalem» voor het eerst geallesteerd in 1583 ( w 9
), in 1648 beschreven 

als de vervallen er/ve ghenoempt /herusalern> (1 111
). 

0 

1\liddeleeuwse benamingen, helemaal niet te !>itueren. maar loch ver

moedelijk om en rond de Markt gelegen. waren : 

1433: «de Nieuwe Kan» ( 111 
). 

1470: «de 1\.loh ( 112
). 

1529: «Sint-Christoffel> (m). 

1529: «de Bolle» ( 114
). 

1556 : «het Vosken» (I Is). 

Rij dit eerste gedeelte dringen een paar voorlopige besluit,~n zich op: 

een 40-tal benamingen zijn in de loop van de 15e en de 16"' eeuw geattes

teerd. Dit geeft een duidelijk beeld van het stedelijk karakter van Eeklo 

tijdens de l\1iddeleeuwen en geeft onrechtstreeks een bedel van de dmkke 

bedrijvigheid op dit kruispunt van wegen. De meeste helbergen war~n 

immers afspanningen en dienden om reizigers te huisvesten 

Een tweede vaststelling is de katastrofalt· invloed van de godsdienst

troebelen. In feite is er maar één herberg zoorter kleerscheuren door de 

troebelen gekomen nl. «de Gouden LePuU'>. Al de andere zijn vanaf 1585 

verwoest geworden en lagen nog lol diep in de 17' eeuw vaag en verlaten. 

Oe verwoesting is dus wel duidelijk algemeen geweest 

* * * 
Zo likte de kleine stad moeilijk haar wonden en slechts hPt'l traag 

bemerken wij tekenen van de heropslanding. 

V oor dit tweede gedeelte ( Hl00-1795) heginnen wij .:mze wandeling 

opnieuw op de zuidzijde van de «grote straal>. 

In 1616. dat is voor Eeklo zeer vroq~ na de troebelen. treffen wij op 

de westhoek van het Cocquytslraalj<>. eigenlijk rt't·•ds in dt• Brugse ,[mat. 

de herberg <.de f lolve Mom1 > flllll. ]\ larten Gnllinerl was t'r toen tawrniPr 

(tos) SAE-toto. f• 3lr0
• 

(109) SAE-toto. fo 4t5r". 

(110) SAE-S34. fo Sir". 

(ttt) RAG-R-VI 7351. f• t65r". 

( 112) <up een lauus ~owlwell'n de clocko), 1·170. AS.IB-1\ 21. I" 7lv0
• 

(I 13) fV\G-R-\'1 7524. f" IGAr". 

( 114) SAE-1009. f" !Sr". 

( 115) SAE-1606. f• 37v". 
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( 
116

). In 1629 wordt zij bPschrt>ven als ._fwus ende er/oe ghestaea binnf'll 

df'ser stede g/tenoempt d'of/t'<' maene 110ort de straete die loopt uan Eecloo 

naer RaPeschoot ... oost fwt C'ocquytstmetkf'" ( 117
). Na 1634 vinclen wij 

geen spoor meer van deze herberg ; wel tr.:>ffen wij in de 18€:' eeuw een 

gPlijkaardige benaming aan in de Boelare. 

Naast het ;.!iddeleeuwse .,Gulden /loo/ch op de noordzijde van de 

;.Iarkt. was er een tweede hPrberg van die naam. ditmaal op de westzijde 

,·an het llondekotstraatje. 

Chrisliaan van Doorne was er in 1616 tavernier e 18
). Vanaf 1629 

tot 1632 stellen wij eveneens de volledige verwoesting van de herberg vast : 

<eene gheruyneerde ho/stede eertijts ghenampt fwt gulden hooft> (1 19
). 

Gouden hoofd zou afgeleid zijn van de beeldenaar op een gouden 

munt. anderen zien in choofd-hooft>. de betekenis ooft = fruit-

Dat <de Drie Koningen> een zeer \"erspreide herbergnaam was, moge 

blijken uit het feit dat te Eeklo alleen reeds. drie dergelijke benamingen 

,·oorkwamen. Dit is de jongste, op de oostzijde van het Collegestraatje. 

Zij wordt voor het eerst vermeld in 1637 ( 120
). In I 660 maakt Lenaert 

Aercke fs Jan door ruiling over aan Guillaume van der Sluys «:een huys 

stede ende er/ue uxsende eene hf'rberghe ghenaempt de clrij Connijnghen 

... noorl de graen moerel ... west het honclecotslraetken> (1 21
}. 

In 1683 verkopen de erfgenamen Versluys aan .Jan Verbrugghe fs 

Jacques voor 2200 gulden ceen schoon huys wesende een herbeirghe ghe

naempt de drij mrmynghem ( 122
) gebruikt door Joris de T'-·Iulder. 

In 1695 wordt het ten laste van .lan V Nhrugghen hij dekreel verkocht 

en aangekocht door Jan Spittael. rlie hel hij zijn ovc~rliiden ir; 1709 nog 

bezat ( 123
). 

l-IPt schuttershof van St-Sehastiaan. patroon c!Pr handhoog~chullers 
bestond reeds als appPIIativum in cle :V1idrleleeuwen- I let was ~evcsl igd op 

de wr>stzijde van het huidige lollegeslraalje, hoek VlamingsiraaL 

Uildrukkelijk gespedt'ieerrl als herhergnaam vinrlen wij hel pas in 

1690 Vf'rmeld ( 124
); in 1784: <PmnciPs Riflif'l gcwesc.>n lwrb,orrwr in f1Pl 

ho/ Pnn St e SPhnstiaen > ( 1 2 ~). 

( 1 1 fi) SAE-822. p. 465. 

(117) SAE-822. f" 80vn. 

( 118) SAE-822. p. 154. 

(1 19) SAE-822. f" r.sv0 • 

(I 20) SAE I 0 J(,, f" 87r0
• 

( 121) SAE 825. f" 322rn. 
(122) SAER21J, ro 11v0 • 

(12"iJ SAE-102"i. f" Ir". 

( 121) SAE. n7t. 
l 12r;) SAE-t "i'J4. 
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llier vlakbij bevond zich <de Prins-Kardinaal>, genaamd naar de 

populaire landvoogd der Nedc~rlanden. Ferdinand van Oostenrijk, zoon van 

koning Filiep 111. die als landvoogd de Nederlanden hestuurde van 1634 

tot 1641. in de geschiedschrijving algemeen bekend . als de Kardinaal

Infant. 

De oudste vermelding dateert van 1665 ( 126
). Jacqu~s van den 

I lende was er tavernier in 1700 ( 127
) en Joos de Rycke in 1708 ( 12~). 

In 1733 werd de herberg verkocht voor 1300 gulden ( 12 ~) en in 1772 

andermaal aan ;\lar! inus Lïmpaert voor 391 !: 13 s. 4 gr. ( 13c). 

Tegenover de «Gouden Leeuw> (nu Middenstandshuis), dus nog 

steeds op de zuidzijde van de <grote slraah bevond zich de herberg <Je 
Blauwe Lelie». In 1654 werd zij door Gillis de Noker en echtgenote ver

kocht aan J'vlr Adriaan van Waesberghe. dokter in de medicijnen ( 131
). 

In 1660 krijgen wiJ melding van de herberg de Franse Schild> ( 132
) 

ten westen van het St-.lorisgildehuis. Zij wordt in 1666 verkocht \'oor 820 

gulden ( 133
). 

In de 15(' eeuw hebben wij reeds vermeldingen vara het St-.lorisgilde 

en later van het St-Jorishof. lokaal der kruisboogschutters te Eeklo- Het lag 

even ten westen van de PatersstraaL maar had een uilweg In diezelfde 

straat. Als herbergnaam treffen wij het pas aan in 1769 : <herberg Ho/ 
van St / ooris» ( 134

). 

In 1781 was het een der belangrijkste herbergen \'an Eeklo. Frans 

Thienponl was er toen tavernier ( 135
), in 1795 Pietervan Hevere (1 96

). 

Daarnaast bevond zich «den bourgltoi11sclwn srhilt> !n 1635 eigen

dom van l\1arie 1-luybrecht. weduwe van Gilles Billet e37
). In 1640 

reeds verliezen wij deze herberg vollPdig uil hel oog. 

Op de wPstelijke hoek van het Patersstrar..tje bevond zich de belang

rijke herberg, «.de Kroon» die voor het eerst vermeld wordt in 1631 met 

als eigenaar Piel er de Vos ( m). 

( 126) SAE-1367/2. 

( 127) SAE-1374. 

( 128) SAE-1376. 
( 129) SAE-838. f• 3ür". 

( 130) SAE-847. f0 239r0
• 

( 131) SAE-825. f• 58r". 
( 132) SAE-825, f• 315r". 

( 133) SAE-826. [0 96r0
• 

( 134) SAE-1391 . 

(135) SAE-1394. 
( 136) SAE-1397. 
(137) SAE-822. f• 189r". 
( 138) SAE-822. f• 96r". 
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In de Staat van Goed van dezelfde Pieter de Vos opgemaakt in 1649 

wordt zij zelfs beschreven als <een lwys (>nde l'rjuc> u•esende een hostelrijc 

ghenaempl de rroenc> ... melte noortlwnde op de groote slraete oost het 

susterslraetken ( 139
). 

l 1it een tekst ,·an 165u vernemen wij als interessante bijzonderheid, 

dat hier woeger de school was gevestigd : <een huys, s/(>de ende Pr/ve van 

auden tijden ghenaemt de schole ende alsnu wesende eene hostelrije ghe

naemt de croone ( uo). 

In 1667 is <de l\.roon ~ met een zodanige schuldenlr.st be7waard. dat 

zij gerechterlijk dient verkocht- Zij wordt aangekocht door .Jacques van 

Crombrugghe voor 1050 gulden ( 141
). 

Vermoedelijk heeft de nieuwe eigenaar. stammend uil een der aan

zienlijkste families ,-an het toenmalige Eeklo, de hostelrij gesupprimeerd. 

althans, wij vinden er geen spoor meer van terug. De herberg gaf zelfs 

lijdelijk haar naam aan het oude Zusterstraalje, dat in dP tweede helft 

der 17e eeuw, het Kroonstraatje genoemd werd. 

* * * 
Üp de noordzijde van de <grote straat». O[J de hoek gevormd door 

Bot>lare en Molenstraat. bestond in 1679 de ht>rbe1g en brouwerij <het 

Blauw l/uis> ( 142
). Guiliaume de Croocq fs Pieter verkocht ze in 1715 

aan Joannes Pauwels fs Andries voor 2500 gulden ( 143
). 

In 1722 wordt het door Joris van Geldere verkocht aan Charles de 

Smet ( 144
): in 1754 verwerft Pi eter Lambrecht de herberg en brouwerij 

voor 1800 gulden courant ( 145
): ret>ds in 1758 wordt het opnieuw ver

kocht. ditmaal aan Bernard Rijffranck voor 360 l: gr. c. ( 146
). 

!lier vlakbij wordt in 1735 melding gemaakt van de f loflanden ( 
141

). 

hoewel we niet zeker weten of het een herbergnaam is. \Ve vermoeden 

zelfs dat het een zilversmidwinkel was, want het huis <fen voorhoofde op 

de merckt gcnaeml Jen llolfanden werd in 1783 aangek()cht door Adriaan 

Breydel, meester-zilversmid ( 148
). 
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lliernaasl !Jevond zich Hit' DuMJefe Arend>. In 17-14 werd door 

Livinus Vereneuien aan Jan Francies Lampaert verkocht \'oo: 1 '575 gulden 

caitrant «.eBrt lwys uwsende eene herberghe ghenarrnl den dobbelen 

arend!> (1 49
). 

In 1789 hoorde zij toe aan I'v1artinus Lampaerl fs Pieter (1 50
). 

In de Üostenrijhc periode lag het voor de hand dat de dubbele 

arencl. ontleend aan het Oostenrijkse wapen. ingang vond in de naam

geving. 

«.f)e Appel>, later de gouden /\ppef> lag eveneens aan de l\1arkt. 

In 1715 is Adriaan de Rycke er tavernier ( 151
). in 1736 Pi eter Boe Ie (152

). 

De ganse 18" eeuw door, bleef zij bestaan. 

De herberg «de Valb reeds in ons middeleeuws overzicht vermeld. 

vinden wij in 1642 vermeld als de &nte Koe> (1 53
) 

\Vanneer in de tweede helft der 17' eeuw het stadhuis herbouwd 

werd. werd de conciergerie eveneens als herberg uitgebaat. \\'ij \'inden er 

in 1671 de eerste vermelding van : «in de consiergie onder den stadt

huyse» (lH). 

Later noemt men die herberg heel gewoon «.het Stadhuis> ( 155
). 

Üp de oostzijde van de Varkensmarkt (zijde l\1iddenslandshuis) werd 

op het einde van de !Se eeuw de nieuwe posterij ingericht. Hiernaast 

ontstond dan ook «.cle Grote Posthoorn». Zij werd in 1786 verkocht door 

Jakobus .Joannes Verhaeghen aa11 .loannes Laurentius Geirnaeet voor 

840 E gr. en beschreven als «.een fwys rncle nieuwe genweckte brauwerije 

.·. sijnde eene geoc/royeercle herherge van a.11/s genaemt den grooten post

hoorn commencfe ten u<x>rfwo/cfe op de groole rnerckt ... su~'i de nieuwe 

posterije ... west cle I'<XJrsclurt><'n IIHvckl> ( 156
). 

Enkele huizen verder. hoek ]\ larkt-~tat ionsstraat stond dan <de 

Gouden Leeuw>, waarover wij het reeds hadden 111 ons eerste cleel. 

Op dt~ hoek gevormd door de oostzijde \'an de huidige Raamstraat en 

Stationsstraat. bestond in 1()78 cte herberg 'dJe/ \'liegende J-/erl> (m). 
I oen eigenelom van Piel er rle \' riemlt. Hlijkens een exct'rpt van \683 was 
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de oudere naam hiPrYoor .:de Raop> : .:een huys stede ende er/ve 

U"eSf!nde e.ene ht>'rberg/H! ghenaempl uun auden tijde de rape ende alsnu 

den !'lieghenden hert> ( 158
). 

Diezelfde herberg, nu nog slechts eenvoudigweg genaamd de J-lert> 

werd Yerkocht in 17-12 door Christoffel Neyt aan Dominicus van i'lalde

ghem Yoor 118 f: gr. ( 159
). 

Langs dezelfde zijde, maar niet duidelijk situeerbaar is <.de \\1itte 

Leeuu'>. Wij Yinden hem slechts wrmeld in 1 &-11 en 1642, telkens als 

<een gheruineerde ho/stedeken ... uan Q.{Jden tijde ghenaempt den \Vitten 

Leu>, ( 160
) zodat hij mogelijks ook reeds voor dè troebelen kan bestaan 

hebben. 

Zonder nadere preci~ering, dan alleen daL zij gesitueerd lagen om en 

rond <de grote >traat> en i' lar kt bestonden volgende herbergen : 

thet Oost/ortje>, wrmeld in 1636: .:de herberghe unn /acques Pierssms 

genaempt inde u·ande/ynghe het Oost/ortkem ( 161
). 

<Sint-1/uibrecht>, wrmeld in 1671 en 1674 (1 62
). 

<de Prins van Condé>. wrmeld in 1671 en 1674. Jacques van den Hende 

fs Willem was er toen <hostelier> ( 163
), waarschijnlijk te vereenzel

Yigen met <de Prins-Kardinaal:•. 

~de Keizer>. \'ermeld in 176'), 1771 en 1773 ( 16
'
1
). 

•de Korenbloem>, \ ermeld in 1790 ( 165
). 

c.het Papegauike> vermeld in 1784. 1788 en 1790, loen uilgebaal door 

Jan Frans Lippen.; ( 166
). 

Vermoedelijk in de buurt van het Hospilaal (begin huidige I-lospilaal

slraal) vonden wij in 1696 de herbPrg <het llospilaal> e67
) mel als waard 

Pieter Baele. Jan Lampaerl was er tavernier in 1752 ( 168
). 

De herberg <In den schoonen Cundé> ( 169
) is misschien een vervor

ming van <de Pnns uan Cundé>. 
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Een kenmerkend verschijnsel voor deze tweede periode is de uit

zwPrming van de herbergen buiten de eigenlijke hoofdstraat. 

In hel zuidelijk <hinterland> achter de <grote straat>, dichtbij de 

plaats waar de grafelijke «hondekoten> opgericht waren, ontstond op de 

hoek van Hondekot- en Vlamingstaatje, de herberg <het llondekot>. Er 

was eveneens een brouwerij aan verbonden. Dit vernemen wij mt de oudste 

vermelding van 1707 : <een huys wesende een herberghe mette brauwerije 

van auts ghenaemt !tel hondecol> (1 70
)· In 1727 wordt zij door Adriaan 

van den Bossche fs Jacques verkocht aan \Ve J. Van de Vv'alle ( 171
). die 

ze op zijn beurt in 1738 verkoopt aan Herman van de Ghenachte fs 

Herman voor 125 l: gr. ( 172
). 

In 1763 verwel ft .J. B. van de Poele de herberg (' 73
). 

Aan de andere zijde op de hoek van Cocquyt- en Vlamingstraatje 

stond in 1707 de Cockuyt> «een huys ende er/ve alsnu een heirberghe 

ghenaempl den Cockuyt> ( 173bl•). Zij was toen eigenaar van de stadsgrif

fier Frans Clé, en blijkbaar genaamd naar de aangrenzende Cocquytstraat. 

Üp het eindpunt van de Potterstraat. de latere Kaaistraat. het eind

punt van hel Eeklose Leiken. waar er zich stilaan een concentratie van 

lokale kooplui en een drukke handelsbedrijvigheid begon te ontwikkelen, 

treffen wij reeds in de 17' eeuw een herberg aan. evenwel zonder be

naming. 

In 1749 maken wij er kennis met cle voor de hand liggende benaming 

ehet Schipken>. Zij wordt als volgt omschreven : <eene herberghe ghe

naemt het Schipken op den hoeck mn de potlestrae/e, gheseyt het Caey

straetjen oost het selve slruet;en .. · suyt de suytmoerstraele> en werd toen 

aangekocht door Lieven Dobbelaere fs Geraart voor 149 l: 10 s. 11gr. ( 174
). 

In 1766 wordt zij opnieuw verkocht voor 100 i gr. courant (m). 
Jusli11us van llerrPweghe was er toen tavernier. in 1789 opgevolgd door 

Frans de Poorter ( 178
). 
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\'lak tegenon·r de kaai verkocht Jan rrans van Crombrugghe fs Jan 

aan Bernard Benedict de Schepper in 1750 een w·oon/wvs ... recht over 

de C aeye wyt dP straele ofte C oeye wesende eenP herberglw genaemt 

het sc/up met roer ende mast> voor 138 f: 16s. 7gr· 6d. (1 77
). 

Deze herberg met de nogal vreemde benaming wordt in 1767 ( 17s) 

en in 1771 ,·ermeld (1 79
). 

Een laatste herberg in deze handelswijk van het toenmalige Eeklo 

kenmerkend voor d~ handPisbedrijvigheid is «de Kalkzah. ln 1791 werd 

zii door Frans van Zele aangekocht voor 2--12 f: gr. cso). Zij komt echter 

ret•ds ,·oor in 1763 als eigendom van lgnatius van C rombrugghe ( ~~obi•). 

In de Boelare op de westzijde treffen wij vanaf 1668 de herberg 

ede Zu·aQTI> aan. Pieter de Langhe was er toen tavernier (Is 1
). 

Het was tevens een brouwerij : dit \'ernemen wij in 1691 uil de Staat 

van Goed van Andries van de Nes te ( 182
). Diens weeluwe verkoopt de 

herberg in 1700 voor 133 f: 6s. 8gr. es~). In 1713 was zij eigendom van 

Guillaume \'lassenbroeck (lH). Zij wordt in 1726 opnieuw te gelde ge

steld voor 1450 gulden en dan verworven door Jan Pauwels (Is5
)· 

Langs dezelfde zijde bevond zich <de 1/alve ]\[aan> Zij werd in 

I 770 verkocht voor 245 f: 16s. 8 gr. ( 186
) en hel volgende laar voor 

262 f: 1 Is. 4gr. e87
). 

Üp hel einde van de Boelare. vinden wij in 1616 melding van de 

herberg <BlommekenS> ( 188
). Zij zal later haar naam geven aan gans die 

omgeving. die vroeger < Beyenshoeb genaamd werd. 

Rondom was de herberg door straten omringd ; hierbij aansluitend 

bestond ook de Blommekensmolen. De herberg zelf werd in 1713 door 

Niklaas en Frans Clé verkocht aan Livnus Weylsens ( Jsu). 

Op de hoek gevormd door de westzijde van de Kerkstraal en de zuid

zijde vün de huidige Teirlinckstraat maken wiJ in 1700 kennis met de 
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herberg de 1/uge Vorst" C" 0
). In 1707 was zij in handen van Karel 

Clouckaert (1 91
). Joos de Rycke fs Guillaume ruilt ze in 1734 om met 

Sr Jan Symoen ( 1112
). Een laatste maal horen wij er van in 1752 (1 93

). 

Daar vlakbij lag de brouwerij de Arend>. waarvan wij slechts in 

1706 over een enkele vermelding beschikken : hrtys encle eir/ve hier voor

tijfs g,eweest eelt t•rauwerije genaempl den harent oost de keirckstraete 

west de Crommewoofstraete 110ort het straelien dat loopt van de kerck

slraete naer de Cromrrwwaelstraele ende tboelaerslraele ( ,,4
). 

Üp de oostzijde van de Kerkstraat treffen wij i11 1693 de Posthoorn> 

aan met als herbergier Abraham Dhaene ( m). Bij het overlijden \'an 

zijn vrouw wordt de herberg beschreven als «een ho/stede ende heirberghe 

ghenaempt den Pos//1ooren» ( 196
). Onder tie benaming <de Posterij> 

wordt zij in 1722 door voormelde eigenaar verkocht aan Frans de 
Vos ( u•7). 

Üp de hoek van elP Kerk- en Vrombautstraat treffen wij reeds in 

1671 de herberg de Roos» aan ( 1 !Is). die lot op heden haar naam zal 

lenen aan dit verlengde deel van de KerkstraaL Pieter Baele is er in 1687 

tavcrnier ( 1911
). In de Staal van Goed van Adriaan Biehuyck in 1699 

vernemen wij dat het «.lwys metle er/ue rL>esende een herberghe ghenaemt 

de roose» in mangeling verkregen is van Joos de Sloow·re ( 200
). 

Egidius \'Uil der LoO\·en, pastoor te Deurle. verkoopt ze m 1707 aan 

Karel Clouckaert voor 133 E 6s. Sgr. ( 201
). Zij komt voor in de Staat van 

Goed van zijn vrouw van 1713 ( 202
). In het landhoek van 1707 staat zij 

beschreven onder dezelfde eigenaur met «eenen driJhoeck int uergaederen 

vancle kerckstroele ende \'rom6aulslraele daer dherber9he de roose op 
sta et ( 202bls). 
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Zii n·randerl opnieuw van eigenaar in 1722 ( 205
), in 1737 ( 204

), in 

1772 ( 20
';). in 177ll ( 206

). Zij wordt tenslotte in 1782 door Bernarclus 

_\emaut r~ Jan Baptist aan Hubert Vincentius Bauwens verkocht voor 

675 ~ulden ( 20
'). In 1792 werd zij bewoond door 1 Iu herlus 

Ba u wens ( 20 ~). 

Een enkele maal nl. in 1779 treffen wij de dubbelbenaming aan de 
Roose o/te \'ierkael'en> ( 209

). 

c.l\aw> heeft hier de betekenis van schoorsteen. \Vat verder in de 

\'rombautstraat, op de westzijde van het Î' lolenstraatje, vonden wij reeds 

in I bb8 de nogal eigenaardige benaming <het schoon Kontje» : «eene her

berge uan auden tijde ghenaept het schoon contken ... op de oosl;;;ijde het 

meulenstraetken, op de suytsijde de urombautslraef» ( 2 '
0

). 

* * * 
Keren wij even terug naar de nu dicht bevolkte îvlolenstraat toen 

alleen van belang als \'erbinding met Balgerhoeke en als standplaats voor 

de stadsmolens. vandaar het eerder laat voorkomen van herbergen in deze 

straat· 

lloewel er in de 17 eeuw reeds een herberg zonder naam voorkomt 

moeten wij voor de rest wachten lot op hel einde der !Sc eeuw om geat

testeerde namen te voorschijn zien te komen. 

Een belangrijke herberg tevens huidevetterij. nl. <de Fortuin> bevond 

zich ten zuiden van de l'lolenstraat. hoek gevormd met de huidige Desiré 

GoethalsstraaL Zij wordt sleehls voor hel eerst vermeld in 1782 ( 211
). In 

1787 weten wij dat de We Gillis Rombaul aan Karel Vermael verkoopt 

ceen huys rnet stallingen, fwydeuellerije en andere edi/iciën ... wesende dit 

huys uerpacftt voor een vrije herberge, alwaer uoor leeeken uytsteeckt de 

/ortww> en dit voor 600 f. Ss. llgr. ( 212
). 

Langs dezelfd~ zijde. zonder pn~ciese plaatsaanduiding, treffen wij 

in 1791 de herberg cde fJrins fA.,tlenlJUruft> ;wn. Zij werd toen bewoond 

door JIJ van Acker ( 213
). 
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In· de Brugse Straat op de hoek gevormd door de huidige Kon. Albert

slraat en de René Vermaststraat vinden wij vanaf 1719 de herberg <het 

Goed Leven» ( 214
). Wij trPHen ze daar aan onder de dubbelbenaming 

«den bloempol o/ in lwt goe/ leven> ( 215
). In 1766 was zij eigendom van 

f\1arie-Anne W eytsens. We Cornelis de Brabandere ( 215
bla). 

Richting Balgerhoeke nabij de Krekelmuilstraal treffen wij in 1688 

voor hel eersl «de Krekelmuil> aan ( 216
). In 1707 wordf de zuidzijde van 

de Bulgerhoekse Voorstraat aangeduid als de straat daer de herberghe 

de Crekelmuyt in stael» ( 216
b

1
"). Zonder veel verdere bijzonderheden 

wordt zij loch de ganse 18e eeuw door vermeld. Zij gaf trouwens het ont

staan aan de eromheen liggende wijk. 

In hel sterfhuis van Cornelis Buyck fs Pauwels wordt zij in 1711 

beschreven als «een huys wesende een herberghe ghenaempt de kreckel

muyte cammende met den noorteynde jeghens de straete> ( 21
'). 

Te Balgerhoeke zelf, vonden wij althans op het Eeklose deel. slechts 

een herberg vermeld, oostelijk van de steenweg nl. «.Sint-Amout>. patroon 

van de brouwers. In 1787 verkocht Adriaan Andries aan Philippus Verlé 

voor 400 f: gr. courant <een huys ende erve genaemt Ste Arnaul> (218
)· 

Bij de samenvloeiing van Lieve en Eekla's LPiken hij het Verheylen

gat, in de uiterste zuidwesthoek van Eeklo, vinden wij reeds van 1671 af. 

de herberg <het Ilouien \V nmbuiS>. In 1676 komt zij voor in dP Staat van 

Pieter Clé ( 219
). 

In 1713 wordt zij door Niklaas en Frans Clé verkocht aan Lieven 

Weylsens ( 220
). Diens dochter Catharina verkoopt ze in 1741 aan Joos 

\V die fs Joris voor 180 E 6sch.gr. ( 221
). Joos Wille maakt ze over aan zijn 

zoon Jan samen met d'he/ft van de schuyte ligghende in het water ornmE 

over te zetten> voor 100 E gr. ( 222
). Tenslotte maakt deze Jan \Ville de 

«hRrberg{w ghenaemt het /wuien !Camlwys» over aan Pieter Podtdieghe 

fs Judocus gehuwd met tv1arie Wille en dil voor 71 f: gr. ( 
223

). 
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Eveneens aan de Lieve, maar te Rave(r)schoot op de hoek gevormd 

door de Lieve en de zuidelijke Rave(r)schootstraat, \Vordt in 1795 de 

herberg <de Raeue» vermeld. allicht een allusie op de ligging ( 223
b

1
"). Hier

naast bevond zich nog een oude herberg, echter zonder benaming. 

In de afgelegen l\ loerstraat troffen wij in 1791 ook een herberg aan. 

genaamd <de Hert> toen bewoond door Coleta Dhaene, \Ne van Pieter 

de Ylieghere (2 24
). 

Rubricering· 

Op zichzelf zijn de namen van de herbergen meestal erg doorzichtig, 

maar het wordt moeilijker wanneer men de bedoeling van de naamgevers 

wil achterhalen ( 225
). Ongetwijfeld zijn aldus Iw. bepaalde dierennamen 

tot de heraldiek terug te brengen. 

Daarom is onze en trouwens elke indeling arbitrair, maar zij biedt 

nochtans het voordeel een leerrijke en interessante illustratie te zijn van 

het leefmilieu en de levensgewoonten van onze voorouders. 

a) Samen ontleend aan het dieren- en plantenleven : 

de Zwaan ( 2 maal). de Papegaai ( 2 maal). het Scheminkel, de 

(blauwe) Lelie ( 2 maal). de Arend ( 2 maal). de Ooievaar, de Steur. 

de Valk. het (vliegende) Hert ( 3 maal). de Pereboom, de Vliender

boom, het Vosken. Blommekens, de Roos ( 2 maal). de Bonte Koe, 

de Korenbloem. de Raaf. de Raap. 

b) \'amen ontleend aan het bedrijfsleven : 

de Rooster. de Galei, de nieuwe Kan. de Klok. de Schaar. de Haren 

Tas, de Wijngaard. de Posthoorn ( 2 maal). het Schipken. het Schip 

met roer en mast. de Kalkzak. 

c) 'f'..'amen ontleend aan uofksspelen en -vermaken : 

de Bolle. St-.Iorishof. St-Sehastiaanshof. 

d) Namen ontleend aan de aardrijkskunde en plaa.tselijke topografie of 

andere rtilwendige kenmerken : 

Boergonje. Jeruzalem, rle 1-:ngel, de Conciergeric. hel 1-lospilaal. de 

Hoge Vorst. het Blauw f lui~. het llondekot. de Vterkaven. cle Ster( re). 

df' (halve) :'-1aan (3 maal). de llollamler. hel Oostforlje. het Steentje, 

de Cocquyt. 

122;!,1•} SAE·I 1r,8. 

( 224 ) SAE- I 3'J7. 

( 22'j) Ztr· hierovN A. !JE VOS. Over Everr1cmsr• l~t•rlu·rrwn en l111n IJ<'nmninucn. 

AprJI'IlJ<•s van lwl :vi•·•·IJ•·~Iiln.I. nr 3. hlz. 2'j-70. 

( ;, VA:\11 JE PIJITE. lfuiNII<Unt•n I•· Our•rl/.~c. Etl/<'11 Srhonn en n,. Brnhnnrler. 

Iu. 1.111. nr tr,2. hlz. I 33. 

~ KEI~CKII/\ERT. OuJ,. Ou.<t·VIaamw Jf,.rf",,.owm•"'' 
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e} Namen ontleend aan de geschiedenis en de heraldiek : 

het Guldf'n I loofd (2 maal), de Wilde Man, rle Helm (2 maal). 

het Anker. de (gouden wille) Leeuw ( 2 maal). de dubbele Arend, 

de Kroon, de ( Boergondische, Franse) Schild. de Prins-Kardinaal. de 

Prins van Condé, de schone Condé, (Ie Prins Lettenburg. 

/) Nam('n ontleend aon de godsdienst, uroomhrid, sagen en legenden : 

het Schaak. de drie Koningen ( 3 maal). de Pelgrim, Sint-Christoffel. 

~int-Niklaas. ~int-.loris. Sint-J-Iuihrecht. Sir.t-Arnout. 

g) Namen ontleend aan de volkshumor : 

het Schoon Kontje, de Krekelmuit. het Houten \Vambuis. het Goed 

Leven, de Fortuin. 

h) Diverse benamingen : 

de Gouden Appel, d<' BloPmpo!. 

Achiel DE V!JS. 

2CJ·1 
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EEKLOSE REUZEN. REUZINNEN EN REUSJES 

liET MANNEKEN VAN EEKLO 

In de lijst of inventaris van Belgische reuzen samengesteld door 

André Ver Eist en verschenen in zijn werk <Folkloristische Tijdspiegel 

van België» wordt de naam Eeklo niet vermeld. ( 1 ). Geen rpuzen te 

Eeklo ! Ver Eist is echter slordig in zijn opsporingen te werk gegaan. 

Nog geen jaar geleden maakte E. De Smet in een bijdrage, opgenomen 

door «Üns l\leetjesland». ( 2 ) het bestaan bekend van twee reuzen paren. 

In 1953 was er sprake van reus Gratiaan. de reïncarnatie van ridder 

Gratiaan van Eeklo die leefde ten tijde van Robrecht J)p Fries. en het 

jaar nadien van zijn fictieve gade Ermelinde die haar hoofd verloor in 

een onweer en voor wie cle Eeklonaars in 1955 een nieuw hoofd hadden 

gebakken. zodat Ermelincle. naar oude Eeklose traditie. dubhel gebakken 

werd. Drie jaar later. in 1958. verscheen een tweede reu:.renpaar nl. 

«l'1ietjen van 't Kruisken» of «Wieze van 't Kruisken> en haar echt

genoot «Gust Porn-Pom van de Roze>. ( 3
) 

In zijn bijdrage hetrf•ffemle het rt'uzenpaar Gratiaan en Ermelinde 

noteert E. De Smet dat Gratiaan de eerste rPus van Eeklo was. Dit 

gegeven is echter fout. De reuzen en rf'uzinnen dateren niet van I 953 

maar van reeds ruim een halve eeuw \TOPger. 

I )e «Gazelle vi\n Eeklo> de('ll op 28 februari 1897 het bestaan 

mede van een re11s en een re11zin en van hun zesjarig :.roontje. ( ~) 

I )e reuzenfamilie, waarschijnlijk een schepping van de Et>klose koor

zangmaatschappij c:l )e Lentebloem> stapte Inf't' op in dt' succesrijke cavftl 

cacle van fehnwri IR97. In de cavalcadt' van 1881 stapte een Eeklose 

(I) A Ver Eist. Folklorislischc Tijdspiegel voor Bt>lgii'. Bru:<st•l z.d. p. 371. 

(2) Om ~vlePijeslnnrl. Tijrlschrifl voor lwemschul. volbkun.le en !l<':<ch~t-dPnl:<. ·Ie jg. 

n" 2 - 1971 p. 51. 

(3) ih. p. 54. 

( 4) Go zette V fin E<>clo. 28 f<'br. 18CJ7. De reus wns blijkbnnr nfkomsliQ uit <'f'll 

ll<'l!f'rlnnrl. IJ" Sinrl E<'cloo. 7 mnnrl 18ll7. Zit> ook 20 f,,br. 



reus die met zijn hoofd boven al de fonteinpompen keek en hier en daar 

handdrukken uitdeelde. ( 5 ) Oe bronnen vermelden trouwens nog andere 

rPuzen o. m. de vier meter grote reuzin. wier kleed was versierd met de 

wilgroene Eeklose kleuren. en die in de ruilerstoel ,·erstand van clansen 

had. Deze reuzin. een creatie van de Harmonie Sint-Cecilia, de populaire 

f'n oudste muziekmaatschappij van de stad. luisterde in augustus 

1897". aan de vooravond van de onovertroffen L"'deganckfeeslen, de 

grandioos opgezette lichtsloet op. Dezelfde reuzin. met de blozende rode 

kaken en de zwikkende hoepelrok werd het volgende jaar nogmaals in de 

bronnen vermeld. ( 6 ) Lang voor Gent en Brugge. Luik en Charleroi, 

Hasselt. i'lechelen en Kortrijk over reuzen beschikten ( 7 ) had Eeklo 

zijn reuzen die de nieuwsgierigheid, de verbeelding en het gemoed der 

goegemeente kwamen prikkelen. 

Waren er reuzen en reuzinnen en reusjes te Eeklo vroeger dan men 

\Wmoeden kon, zo heeft de stad ook haar « tvlanneken». beter nog haar 

c ~ Jannek en van Eeklo> gehad en dit sinds 1760. Dat « l\1annekem was 

een soort factotum, een manusje van alles dat men alle rollen deed 

spelen. ~let was een houten manneken waarvan we echter de vorm noch 

de afmetingen kunnen bepalen. ]\1en pakte er ostentatief mede uil bij 

feestelijke gelegenheden als bv. het Sint-Ceciliafeesl en men droeg het 

demonstrerend mee in optochten en stoeten. ( 8 ) 

Overeenkomstig de overlevering was hel « l\lannekem in de XVIIe 
eeuw uil Perzië te F.eklo aangeland en afgestapt in de befaamde hostelrij 

eDe Zwaan~ op de l\larkt. ( 9
) Sindsdien is het «Mannekem factisch 

burger van Eeklo geworden. ( 10
) 

i'let~r dan dP Eeklose reuzen was het «Manneken van Eekio:. vele 

jaren ePn vast symbool van hel rijk en g~variePrd volksleven en van de 

spuitenelP Eeklose volkshumor. 

I )r Paul ROGGJ-If~ 

(5) f)" Stad EN:loo. I 3 juni I'JO'J. 

(rJ) IJ., Stuc! F.:,.cloo. 28 fr·hr. - 7 manrt - 5 sept. 1897. - 10 opril 1898. - 8 aug. en 

I 0 o lt. I fJOC) . 

17) Vol11cm clc· li"II"V"m in cl,. ltjsl van VN Eist. oe. 371 <'.V. 

18) Ik Stncl E,.cloo. 7 rnaort · 28 f.,hr. 1897. - 27 nov. 18Q8. - 10 okt. 1909. <1-lc>t 

~ann•·kt·n van E"kJo> wnA in I H'l7 in lwl hr,zll vnn A. Vt•rhl• in de Bnt•lorc. De 

Stacl r:::.,rJoo. 7 rnunrt t8'J7. 
(•1) I),. Er·doonanr. 14 fd,r. Jl'j(,.J. 

(Hl) In I '1(,() lw<lon<l ,,. Er·klo ''NI l"lunnt·k.·n.•~o~•·noot .. hnp rnc•t name • n.. hloctcndf' 

l•·uJ.~•I ~ cl ui o.m. hr·l volk"JI''I • \\'11 r•n /.wort. J".nf'f,.nrfl'. De E,•doonnor. 26 aug. 

I Wh 



DE EERSTE PROTI:ST ANTEN TE EEKLO 

( 1520 - 1566) 

De eerste sporen van protestantisme le Eeklo vindt men in het 

schepenjaar 1520-21 en dit schier legelijk met het verschijnen van hel 

eerste plakkaal uitgevaardigd legen de lutheranen in de stad. ( 1 ) Het 

Geestelijk Hof van Doomijk dat toen een zetel had te Brugge en waar 

ook een zegelaar verbleef. ( 2 } dreigde in dat schepenjaar cés van kerkt> 

Ie leggen «Ier ca u se om eender queslie lusschen meester ~ lartin \' an 

der Fonteynen, scolastre binnen de(se)r stede en een ghezelle ghenaemp• 

den post». ( 3 ) i'iartin Van der Fonteynen, verdacht van ketterij. wa~ 

afkomstig uil Cadzand en sinds enkele jaren schoolmeester te Eeklo 

De Eeklose wethouder~. niet zo overtuigd als de lieren van het Gee!'telijk 

Hof van de schuld van cte schoolmeester. poogden de zaak te effenen ( 4 ) 

zonder veel omslag. Van der Fonteynen werd bereiel gevonden zijn lessen 

te schorsen en de zaak werd verder geklasseerd. zonder dat Van der 

F onteynen werd veroordeeld ( 5 } 

Ongeveer I i en jaar later, in het schepenjaar 1531-33 werd in d, 

stad Hans Van de Bogaerde gearresteerd en ,·oor de wet aangeklaagd 

als ketter. Een Eeklose delegatie samengesteld o. m. door hurgemees!er 

Vincent Sanders en stadssecretaris Daniel Savary ging zich te Cent ove: 

het geval beraden mei ]\Ir. 11. De C orte. advokaat van Eeklo en pro· 

rureur Boudt~wijn 1\laeyiiPrl. Op hel ingPwonnen advit>~ onthoclt>n dt· 
Eeklose wethoudt·rs Sehasliaan De \\'iltt>. prior van dt' .lacobijnen k 

(I) Stadsarchkf EPklo. (S.A.E.) /\ugu~l \'nn :\ck!'r. 1\opi]Pn \'lln de orginl'IP stad~

rckeningm bcwnnrd In IH'l /\l(lPilWPn Rttbnrchh•f l<' Brussp\. Rek. 1520-21 p. lO

l I ; A \'nn Ack<'r, slad~sccrdarls \'fin EPklo, kopiPNde 176 rek<:'nin\ll'll en pubh

c<'erde wnnrschltnlijk clt•ZP \'fin I -102 lol 1481 ziP : Gnzl'll<' \'nn Eeklo. I 9 ~t·pt. 
1880. 

(2) SAE. RPk. 1518-19 p. 29. 

( 31 S./\.E. R,.k. I 520-2 I p. I t. 

(·I) S.A.E. R .. k. I 520-2 1 p. 24-2'3. 

(5) S./\.E. Rc·k. 1525-2ó p. 10-12 - 1'333-3-1 p. 17 - 1536-37' p. t:- ··- 1526-27 

p. 22 · I 7 • I 8. 



Brugge, die de aangeklaagde onschuldig bevond. De Eeklose baljuw 

blt-ef echter van het tegendeel overtuigd en onderwierp Hans Van de 

Bogaerde aan \·erhorPn op dP pijnbank. De zaak nam een dramatische 

wending. 

Nog voor iedereen goPd bespfte wat er precies gebeurde kwam Hans 

\' an de f-)ogat•rde van de tortuur... op de ]\lar kt terecht Wdar de BrugsE' 

beul. Ni co las Rertrarn, de lutheraan «met den zwaarde) onthoofde. ( 6 ) 

De onverdraagzamen te Eeklo hadden hun eerste moord op hun gemak

kelijk geweten. 01en jaagde voort op andere verdachten. In het schepen

jaar 1537-38 werd in de stad een Vaudoise. een vrouw die behoorde tot 

een oudP catharse sekte, ( 7 ) aangehouden. J'V1en wist er geen weg mee 

en opnieuw werd te Gent raad ingewonnen. ( 8 ) Hoe het afliep met de 

\Touw weten we niet. 

Hetzelfde schepenjaar werd een andere vrouw beschuldigd \'an kette

rij, diefstal en toverij. Beklaagde. Antonyne Van 0lassene, \Verd op haar 

beurt gefolterd m aanwezigheid van de wethouders en Gentse juristen. ( 9 ) 

\I en besloot dat Antonyne .:gheconverseerd had met de duvele) en dat 

was voldoende om haar te verbranden. De ongPlukkige wPrct op de ]\·1arkt 

op de brandstapel geworpen. ( 10
) 

Het jaar nadien wachtte de lutheraan. Daneel (Ie Pape. op 7ijn 

beurt gearresteerd. op zijn veroordeling ( 11
) en werd meester Adriaan 

\latheeus. die Van der Fonteyne als schoolmeester had opgevolgd. door 

de stad betaald wver 'tvisiteren van groote menichte van houeken diP 

ondPr clie van de wet laghen omme te wetene of die suspect \'an Luterije 

waren:.. ( 12
) De ketterjacht verslilde wat. maar hernam in 15ó2 Pil 15ó3 

mPI arrf'stalies. verhorPn aiiPrhande en folteringen. ( 13
) 

Ir.) SAE. R('k. 1531-33 p. 22 - 27 - lóh. 
(7) Zie voor elf' Catharen in VlannclN<'n Hcvuc du Nord n° I CJ4 - I 967. p. '\OJ en A. 

I),. Vos in • Appeltje$ van hc·l Mf'f'lj<'slancl) n° 12 p. 69. 

(8) S.A.E. Rf'k. 1')37-38 p. 14. Con.<ult nwl Mr. Grraanl Rtjm. en procureur ll l\1nyaert. 

th. 

(<J) n.l. G~>rnrrl Rtjm t>n l1oirlin Mnc•ya<·rl. ik Rr·k. 1 'i)7-3fl p. 33. 

( 10 I SAE. l~r·k. 1 >>7-38 p. 32-33. 

I I I I S.A.E. Rr·k. I '))1;. 3'J p. I), I )c· W<'thoucl<'rs flOOI/CIP.n In cl(' znnk n ... Pa pc' tuSSf'n [(' 

kr,mr·ro maM f,,., Ï.C"<·•I••Itjk I lor hir·lrl vod hiJ ;lr·k. th. p. 1 '3 - '30 · '3 I 

( 12) ih. p. 17. I lr·l IJ m~>u<'ltjk rlot Ancfries CohiNs, cliP l<' Ax<'l w,.rd 1!<'\'0nRI'n R<'nnm<''ll 

<'11 ,J,,or rlr• llruuw ••·lwrprc,dll<'f I<' Er·klo wrorrl < nwltN ZWf'<•rclr) RN!'cht 

lutlwrnnn wn•. tb. l~··k I 'i)) 'H. 

( 1'3) om. :vltdwl J),. Clr·rq. llnn• l.nurr yJ c•n zijn vrouw, Mnykln, hulsvrouw vnn Jnn 

l\r1urk r·n 1\r·lkiro, louisvrouw vnn l.rHJr<'n• I),. \'os. S.A.E. R··k. l'i62-li3 p. 3'3 -

1)(,) (,4 p. i'J-21. 



De inquisitie ging haar gang, verpoosde slechts in de hostelrij <De 

Zwaan» waar inquisitoren en Eeklose wethouders samen banketteerden 

na hun inhumane inspanningen. { 14
) 

Wat verder te Eeklo met de ketters gebeurde leze men in de merk

waardige en voortreffelijke historische bijdrage <Godsdienstberoerten te 

Eeklo lijdens de XVIe eeuw» van de hand van A. De Vos. (1 5
) 

Opvallend is het dat vóór 1566 er te Eeklo wel sprake is van 

lutheranen e. a. sektariërs, maar van geen anabaptisten, althans niet met 

name. ( 16
) 

Dr. Paul ROGGHf: 

( 14) Zie Rek. t562-ó3 <'n 1563-64 e.v. De inquisttoren wan·n : De Deb·n ,·an Ronst", 

l'vlr . .Jan De Pmnw, procurcur-l!encrnal. mr . .loos lluusmnn en Frnncois Cortrwillt', 

raden Pn commissmissen <in tfail vnn d<' r!'hgi!'). ~.A.E. Rek. 1563-64 p. 19-21. 

(15) i\pp<'ltjcs van lwt l'vlcclj<•slnnd n" 12 p. 57 <'.V. 

( 16) ZiP ov<•r de nnnbnplisl<'n of wNicrdopcrs. A DE VOS in <Appcltjt"< \'.h. l'lrl'tjrs

lnnd> n" 12 p. 71-75 <'n 92. Tl' Knprllk<' opcrl'Ndl' d<' Wl'dNdopN Clm•s \'rnnkx In 

1557. f(tj werd l<'v<'nd verbrand. Gn1.<'llc vnn Eecloo. 20 jan. 1889. 
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DE BERUCHTE FAT'-IILIE DE KETELBOETRE 

TE EEKLO 

EEN OVERZICHT 

Ondei de wie families die zich te Eeklo bekend en berucht hebben 

gemaakt is zeker de familie De Ketelboetre te vem1elden. 

Vijftig jaar lang, van 1402 lot 1450-51 en zelfs later, waren ver

scheidene leden als Hendrik. Ram, Jan, Willem, Jan f Hendrik, Maar

ten. Bartholomeus en Joris De Ketelboetre pachters van het «swijnbesien» 

en dit zonder onderbreking. 

Reeds in het begin van de XVe eeuw was de verkoop van zwijnen 

te Eeklo gereglementeerd door de stad, die een officie nl. het swijn

besien> had in leven geroepen. I )it ambt van het keuren van zwijnen 

werd verpacht. Waarschijnlijk inde de pachter een recht per varken dat 

op de markt werd verkocht. Een deel van de opbrengst var• dit recht 

kwam de stadskas ten goede. Joris De Ketelhoetn was twintig jaar lang 

alleen pachter van het <swijnbesien>. ( 1 ) 

In de XVJ,. eeuw werden .Jacob. Victor, Nicolas en J'v1aarten even

eens stadspachter, .lacob van (dt>n cuulsiede penninghe>, Nicolas van 

c:'t nieuwe recht van de wijn>. T'-1aarten <~:Van het hier en van het vis-

(I) Uilg<'zonriPCcl in de jaren 1476 tot 1481-83 toen er drie pachters waren- twee 

in 1481-83 - \H•rrl dit officie slPerl; wnnr1wnom(•n door -!én man. De Eeklose 

zwijnmarkt brdclrle zich nouul flink uit <'n dit uclct op de onlvanuslen van het 

uwljnbe~IPn>. In 14ffl-03 onlvin11 de Rlnd dricmuul 33 s. 4 d. par, in 1452-53 was 

clil r,,."J, 18 p. par.. In 14&1-8'5 werd lwt ciJCN van Yi p. par. l>erclkt 

In ,J,. volurmrlc· ,.,.uw laut·n <Ie onlvnngsiPn lnu•·r en schomm<'lden vnn 3 p. In 1572-

73 lol I (j p. In 1 '57(,. 77. 

~~:n mcwl ,., h~t-r rt·k•·nlnu ltoudc·n md rle wrumleM·homrncllna vnn het pond. S.A. 

1-:c·klo. Auu. Vun Ar:kN. Stnrl~rrk. 1102 lol 1 'i% op pnulna I. 2 of 3 van <'Ik 

"1"-r,..njoor "n [lltlllna I 4 - 27 ; E. NEEI.EMANS. Geschi<-rlcnls der Stad Eeklo. I. 
l7fJ, 11' 380. 

301 



t·n haringrecht:», Viclor van <Ie .-do!Jbele pacht van de wijnassise>. van 

hel <swijnbesien», van de «lijnwaethelle> en van de .-dobfH"Ie pacht 

van de dubbele en de andere vremde bieren». ( 2
) 

Oe familie De 1\etelboetre, die vertakkingen had te Gent. had te 

Eeklo leden die slagers waren van beroep. anderen. als .loos en Victor 

die raamheren of drapiers waren in de XV e eeuw. (3
) 

Twee Victors onderscheidden zich in het bijzonder. Yictor I (einde 

XVe eeuw en begin XVIe eeuw) werd stadsklerk, ontvanger. schepen 

en burgemeester van Eeklo. I lij werd ook deken van het Sint-Jorisgilde 

en onl vanger van de d)rieven» van Assen ede. Naar zijn naam ontstond 

het «\lictor De Ketelboetreslraetkim. ( 4 ) Victor 11 (tweede helft X\ 'Ie 

eeuw) werd ontvanger van de kerk van Eeklo, sterfhuis-LeheerdPr. stads· 

schepen en tenslotte 3choul \'an Eeklo. Benevens Victor I en \'ictor 11 
De Ketelboel re werden ook Luc en Bartholomeus Eeklose ::eh epen en. ( 5 ) 

Niet alle De Ketelboetres waren hrave jongens. Sommigen al~ Bar

tholomeus, \'ictor I . .lan f. Geraard en Joris werden betrokken in pro

cessen. Jan f. Geraard werd gewikkeld in een zaak van \TOuwenroof te 

Maldegem, Bartholomeus in een affaire van .:vrouwecrachte> en Joris 

in een geval van «Zoendincbrake> waarbij de hele stad Eeklo op een 

gegeven ogenblik op hoge stelten liep. Nog anderen als Jan f. Willt>m 

werd gebannen. Noteren we nog dat een Jacob De Ketelboetre, mogehjks 

verwant met de Eeklose tak. ontvanger-generaal van \'laanderen werd. ( 6 ) 

De De Ketelboetres waren nog te Eeklo in hel begin van de :\\'llt> 

eeuw. ( 7 ) 

Dr. Paul ROGGIIÉ 

(2) S.A.E. Aug. Van Ackcr. o.c. Rek. 1-129 tot 1-150 p. I. 2 of 3 \'!ln t•lk jRar- 1570 

71 p. 16 ~ 1575-76 p. 3-8-19 ~ 1576-77 p. 33 ~ 1583-8·1 p . .J-5 - 1580-61 

p. 2-9 - 1579-80 p. 9. 

(3) Een Jon De Kctelboelre werd priester ( 1464) L. Lnmpnl'rl. Gescllit•denls \'an E('klo. 

Eeklo p. 43. 

(,1) Thans Zandstraat en Cocquylslrnnt. 

(5) S.AE. Aug. Van AckN. Stadmk. 1-190-92 p. 35-36 - 1-IQ+95 p. 19-21 ~ 

1496-97 p. I - 1-198-99 p. 22-26 ~ 1522-23 p. 26 ~ !551-52 p. 31 - 1575-

76 p. 9 - 1570-71 p. tG; Aug. \'an Ack<•r. UitgeMcv. Stndsr<'k. p. 3-10-36-1-403-

456-368-.J'I 1-42·1. 

( 6) S.A.E. 1\ug. \' nn Ack<·r. SlaJsr('k. 1509-10 p. 20 - 1-199-1500 p. 27-3-1 ; .\ug. 

Vnn i\ck<'r. Uitgeg<'\'. Slndsr<'k 303-2l17-31<l-32:.!-3(i8-327 ; E Nc<'l('m!ln$. oe. 11. 

53-530, Gnz<'ll<' vnn E<'!'loo. I 1 mnnrl 1883. 

(7} S.A.E. Aug. Van AckN. Stadm·k. 1615-16 p. 10 - 1611-15 p. 39. Zlo O\'l'f De 

Kct<·lboclws cok : I>i('korf. 72c jg. I 971 p. 314. 
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HEELt--IEESTERS TE EEKLO 

CHIRURGUNEN EN DOCTEURS 

\'oor het eerst is er in de bronnen sprake van een «surgien» of heel

meester in 1431. De man heette Cornelis T ollin en was waarschijnlijk 

niet de eerste te Eeklo. ln 1450 had de stad een <meester-surgien» in 

dienst genomen. ( 1 ) een heelmeester die voor rekening van de stad 

zieken en gekwetsten behandelde. 

In 1562 legde Bartholomeus De Vuldere. burgemeester van Eeklo, 

,·oor Jan en Lieven Sanders . doctoren in de medicijnen. Mr. Silvester 

;\ loenens en Boudewijn Arroy, gezworen chirurgijnen van Gent. een 

geneeskundig exam~n af. 

Dt: jury verklaarde. maakte publiek en attesteerde dat De Vuldere 

n·erstandig was. goed. expert en gelrouw chirurgijn. wal wercl gecon

stateerd op het examen en uit <onderlinge communicatie> o. m. (int 

fait van chirurgie>. De jury aanvaardde Bartholomws als gezworen 

chirurgijn. nam hem de eed af en leverde van alles een bewijs. dat door 

de Raad van Vlaanderen werd bekrachtigd en bezegeld. 

Er wören dus twee soorten heelmeesters, degem·n die universiteit 

hadden gelopen Pn er de geleerrle titel van doctor. J icenl iaat of een

voudig van marzistr>r of meester hadden wrkregen. en die andere heel

meesters die een speciaal examen van eh iruq~ijn. zoals in het geval Dt> 

Vuldere, hadden afge)Pgd. ( 2
) 

In J'j22 vonden we in d1· Eeklose slarlsn·keningcn ook de term <me

dicijn> of medicus. ( 3
) 

(I) E. :\:r•r•lr·mom. ( ;,.tdur·rlr·nl' rlt!r >lar I Et•cloo. 11. 'i-1 I ; t\. V on Ackcr. Eeklose stnrls
rdr·nin~r·n ( II''J>Illlli<·r·r·,.rd) 1·10·1- I ·181, p. 3f::IH. 

(2) E. ;'l,;,.,.(,.mom. ,"._ IJ. J2'i-12(>. 

( ~) S.A. J->kfo. Rr·k•·ntnur·n. I 'i22-23 p. 22. 

In J 728 wtu Norl".rt A. Van \\''"'''"'rllhc, lin·nliuill In .J., rnccltcljnen t•n ~ch<'p<m 
In 1-:r·klr,, A. Van Ar kr·r MNkwaarrltu•· Extrndr•n ... Rr!~olullnhock.,n Eccloo. 1864 p. 

Y,, 
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Voor h;kschouwingeil <'met incisie> en <ouverture> werden bij de 

Eeklose chirurgijnen ook vreemde chirurgijnen en <medicijnen> geroepen. 

De lijkschouwing greep plaals in tegenwoordigheid van de welhouders 

(XVI!e eeuw). ( 4
) 

Van een Eeklose apotecaris vonden we eerst een spoor in 1695. 

van een veearls in 1769. In 1819 werd de veearts ook <arti;;le vélérinaire> 

genoemd. ( 5 ) 

Eeklo had in 1802 twee «chirurgiens> en vijf docleurs>. de eersten 

waren Jan F. Reynekinck-\' an Damme in de Kerkstraat en F. Noyé, 

de dooteurs waren Jan F. Van Damme op de Grote i'1arkt. Filip 

Daubioul ( 6 ) in het Paterstraal je. Anathan Cornand. Henri Üpdendries 

en Dubois. 

In 1822 werd Jean A. Taminiau «chirurgien-accoucheun. ( 7 ) 

Dr. Paul ROGGHÉ 

(4) S.A. Eeklo. Rek. 1620·21 p. 18 - 1611-12 p. 1·1·26 

1622·23 p. 1·1 - 1614-15 p. 34. 

(5) S.A. Eeklo. Rigls1r<' d<·s délibPrulion; de In \'illc d'Eeclo. 1818-20 ; G. N<'clcmnns. 

oe. 11. 253 ; A. Vnn i\ck<•r. f\l<·rkwnnnlig Exlrnctcn ... Resoluti<'l>OPkt·n. l'· 51. Oe 
vcl'nrls heette Van I lerr('wcghe. In 1851 is <'r sprak<' \'On P. S1C')'HNt <Prnktizitn In 

vcPnrlscnlj. De EPklononr. 29 juli 1851. 

( 6) Zie over d" rnnn <'n zijn familie de htt<lrngcn \'on Pnul BPtrnnPrt In d),. Eccloononn 

30-7-1971 e.v. 

(7) S.A. E<'klo. ReglslNs Burger!. slnml E('klo. 1796·99. 
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ANGELL1~ HERNARD \'AN 11/\N 

EEI\LOSE DRUI\1\ER EN POLl'riCUS 

De eerste dmkker le Eeklo was Angelus Bernarclus Van lian. Hij 

was gehoren te Brugge waar hij ook in hel huwelijk trad met Catharina 

Ro:<seeuw. In 1777 was Van Han eerst in de leer gegJan bij de Brugse 

dmkker .Josef De Busscher en nadien bij vader De ~I oor. In I 789 verliet 

\ 'an Han Brugge voor Eeklo. waar hij in 1791 vanwege het stadsbesluur 

gemachtigd werd een drukkerij op le richten. Van lian burgerde zich 

nij gemakkelijk in en werd op S mei 1817 samen met B. De Clercq. 

Bern. Pyfferoen e11 Antoon \'ermast armmeester van de stad. 

Op 22 juni 1818 nam Van I ian met zijn collega' ontslag als arm

meester. maar werd door de stad ver pi icht zijn mandaal te hernemen. 

In 1822 werd hij benoemd tol lid van de uegeringsraad» van de st(lcl. 

eer waarvoor hij echter lwdankte. 

Üp 28 oktober 1829 werd hij in vervanging van een overleden raads

lid. lid van de stadsraad. Op 28 oktober 1830 maakte hij echter hiervan 

geen deel meer uit. 

Ongeveer zes jaar later. op 31 augustus 1836. ( 1 ) werd hij weer 

raadslid. ( 2
) maar nam ontslag op 13 septernher 1837. Twee jaar later. 

in september 1839, werd Van llan ontvanger van het Weldadigheids

hureau vun de stad in Vt>f\'anging van P. F. l{yffranck I lij fungeerde 

als dusdan i~ lol in april 1840 e') 
Inmiddels had Angelus lt Van llan zich nwt succes toegelegd op 

hel b,wk,lntkkert t·n n·<·ds in 17CJ2 vt~rschecn van zijn drukpers een 

E,~klost· Alrnauak, een zeldzaam drukwerk waarop wc nergens de hand 

kond,.rr lt~ggen. Van llan clrukiP mPestal t.~oclsclit·nslige hoekjes w. n. een 

lc·erhcwk en cPn ~wsrhit·clcnisl,ot~k. 

(I) V•·rli•·zlnll \'1111 J.1 jult 11'136. 

12) Arou•·lu, 1\. Vnn I ian wn• Mfllllli•l. 

I)) Anu•·lu, w•·nl ook ''!crdurl• vort J,. l·>klosc I lnrmonlt.' Stnt-Cccllio. 
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Toen de Eeklose Kamer va11 Retorica met name (Eikels worden 

Bomem waarvan het bestaan wordt bevestigd. in 1796 en 182'5 eeTJ lite

raire~ vlucht nam onder de impuls van Jan Rodrigof, Karel Ledeganck. 

J. F. Willems en C. A. Vervier werd Angelus \'an flan lid van de 

Kamer en ook haar drukker inzake verslagen en prijsvraaginschrijvingen. 

Van Han drukte ook d-<.einaert De Vos). een bekend werk Yan .1. F. 

Willems. en een lang gedicht van F. Rens. eveneens lid van de toen

malige groep der Eeklose retorislen. Hij publiceerelP ook werk van K. L. 
Ledeganek en Pieter Ecrevisse. 

Tenslotte werd op Van I lans pers een geneeskundige verhandeling 

gedrukt van de hand van de llollandse medicus en geleerd• .lan Petersen 

Michel!. 

In 1827 werd Angelus. vijftig jaar vergrijsd in de boekdrukkunst. door 

de Eeklose drukkers gevierd ( 4 ) en hulde gebracht door de Gentse druk 

ker Snoeck-Ducaju en de Bruggeling C De l\1oor. De hulde werd in 

twee gedichten ad rem vastgelegd. 

Van l-lan woonde eerst in de Molenstraat. in 179'5 op de ~larkt. 

waar hij ook een boekhandel opende. Als boekhandelaar had Angelus 

een eeuwenoude voorloper in de Eeklonaar Filip W eyn die reeds in 1565 

als dusdanig bekend stond in de stad. 

Reeds voor 1831 werd Bernard. zoon van Angelus Bernarel Van Han. 

geboren in 1802. mede in de zaak van zijn vader opgen0men. 

Angelus Van Han overleed in 1840. zijn zoon Bernarel in 1866. (5
) 

Vergeleken met andere kleine Vlaamse stcdrn was Eeklo onder de 

eerste te rekenen die ter plaatsP een drukker ter beschikking hadden. { 6 ) 

llierna volgt een bibliografie van hel door het Eeklosf' drukkershuis 

A. B. Van llan en zoon uitgegeven werk : 

Oen nieuwen dobbel gebakken Eeclooschen Almanak voor 't schrik

kei jaar ons lleere J. C 1792 gecalculeerl op de 17 Provincii:;n door 

Mr. Judoc. Van Bamesam inhoudPnclf' veelc f.ll'riffelijkhcden t'I1Z. 1792 

(4) Op 14 okt. 1827, bij ~('l('genheld l'flll het ~role Lucnsfccsl eb drukkt>rs van Eeklo. 

(5) In 1880 drukte hei Huis A.B. \'nn llnn Pn won no~ de Vc>rsln~l'n vnn II('L 1\ollt·gc 

vnn burgenw<'sler en sclwp<'nen. di!'nsljnnr 1878-79. Gnzt•ltt' vnn Et'clon. ·I jnn. 1880. 

In 18ó·l wordt Pen Louis \'nn Ilnn. kuplkln 1·nn d<' !'erst~> kompn11nic hurgNwucht 

vNm<'ld. Dt' Eecloonanr. 17 tlpril 186·1. Zie 1\larlt• Gossnert en de \'nn lln.n>. Ga

zelle vnn Eccloo. 24 mei 1896. 

( ó) Onder d(' E<'klose drukkers uil de XI Xe PPUW kunnen o.m. VPrlllt'ld wordm : d<' 

gebrof'd!'rs Ryffrnnr.k. P. Frnncol~ In de nol'lnrc>, E. Godhnls-Vrombnut ;\ugust. 

!'ieler Pn Prosper V nn Acker. 
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- Geneeskundige Verhandeling over de oorzaken. onderscheiding en 

gt>twzing dt>r ft>brt>s cantarrhales ... in de Nedt>rlanclen door Jan Pel er.>en 

~lichell nwd. doet. t:>n lid van het l 1trechtsch Prov. Genootschap Ie Am

!'-lerdam. - 1795 ~ LapschuNschen Guychelaer 12e herdruk. z. d 

Kruysje .\ge. f'en leerboek voor kinderen. (vóór 1827) - Acle van 

on!\ angenisse in de broederschap van de 1-1. Drievuldigheid. z.d. ---' 

Bt>weegrt>denen tot de devotie van het aertsbruederschap ,Ier alderheylig

~te Dryntldigheid. z. d. - Kort verhaal van het miraculeus beeld van 

0. L. \'rouw ten Doorn. 1823. ~ Afscheyd aan mijne vrienden van 

Eeclo van Frans Rens. 1832 - R.einat:>rt De \'os. naar de oudste be

rijming. door J. F. \\'dlems. 1834. - I-fel l lemelsch Palmhof. beplant 

met gebeden. oefeningen en litaniën. 1831. - Kataloog der tentoonstel

lingen van voortbrengsels der Eecloosche l\ lanufactuemijverheid. 1864 ~ 
Kiezing van rten heer Joseph D'Huyvelter als burgemeester der stad Eecloo. 

1831 - Gelegenheidslied van anonieme dichter : «De Burgerij is nu 

verheugd> en <Lettervmchtem Le Sluis uitgegeven ( 1827). - Gedicht 

\an K. L. Lt>deganck aan Serafien De Vliegher. 1828 ..- P. Ecrevis5e. 

Laatste vaarwel aan F erd. Van Hoorebeke. ,:!reffier bij het vredegerecht 

Ie Eeclo. z. d. ~ L. Oe Borchgraeve. Redevoering uilgesproken ter gele

!!enheid van het gouden eernelaal... aan A. F. TaPlman. 1823 .........- J. A. 

Stroes. Lijk-reeden uitgesproken ... van Dlleer Daniel Koek, greffier v. h. 

gerechtshof van eerste instantie ... Eecloo. 1805. (1) 

Dr. Paul ROGGl-IE 

lïl \'rit·ndPn - t:~alm npgedr<w~en aan ,J'hcer Angelus Van I hn. Bruj:lgc. C. ()~ 1\loor 

11:!2ï ; Bull,.lin . .'laats<h. e.o. CPnt. l'lf' lil· n° 5-f:i - 190') p. 17'5 ; Ge:ntscho 

•tucl<-rtl<·n - Almanak • 't /.al w•·l ~aan> lfl. I R8'i. G<'nt. p. 115 ; A. Van Ackcr. 

~1<·rkwaanllll<' "xlracl•·n uil ,J,. l{ .. ,olutl<·ho•,k.·n ,IN ~t<·d•·, h·ur<• <lnJ<' vrljheJc \'iln 
1-:.-·do(J. J-:,.,-j,)(J, W. Ryflrnnck. I HIJ 1. p. ~,ï-ï l-7'i-H I H'i-Hio-'ll-<J)-'11>-'n . 

A. I),. V o~. c;,"l,di<·n·llr"'·lwl<·n I<• E,·klo In (App<·llfPil v.h. :-.1•·••ljf',lnrtrl>. P" 12. 

p. ~11 ; Fllmlfl•·nrdth·f :'v1~~r•· (;,wtlwi.< 1<- l·:,.kJo ; F.·nl. Vnndcrhn<·ulwn. Btblto~raphte 
(;Hnloh••. \'. p. 'J 1 . I)., l':nlnonunr. ï jun. l8Mi ; I),. st rui E··cloo. i I •epi. 1 <)fl,l ; 

I.. l.•srrorw·rL c, . ., ht•·•I•·nl• VfHt l·>klo. l·>klo. I '171. p. 21 •I ; Bihltollw<'l Unlv<'rs. 

C<·nl. N" 220 A I)~ ''" ll•. :.!1122 . 1827; Cuz<'llc vnn E,.rloo. 3 jnn. IH92 ; l\lnx 

I~"""'• Brl<•v< n vnn IJ'. \Vtfl,·ru•. (;,.nl 18ï·1. p. :211 ; lid l.tbcrole Noorrlen. 
11:1 II<JV. 1'13). 
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EEKLOSE IIEILICEN EN BESCIIEI{f\111EILIGEN 

N'·1BACIITEN. NERINGEN EN ONTSPANNINGSGROEPEN 

Zoals in alle Vlaamse steden en dorpen hebhen ook de Eeklonaar~ 

in hun stad van oudsher heiligen en beschermheiligen vereerd. aange

roepen en gevierd. 

De oudste heilige was ongetwijfeld Sint-Vincentins die niet alleen 

de patroon werd van de hoofdkerk maar ook van de stad. f\ I en smeekte 

zijn gunsten af tegen allerlel kwalen : koorts. <smetziektem. hevige aan

doeningen van maagziekten. brand. reuma. tand- en hoofdpijnen. oog

ziekten. Er was een lijd dat in de dekanale kerk gewijde Sint-Vincentius

broodjes waren te kopen. De heilige Sint-\'incentiu~ werd ook bedacht 

met twee ommegangen. de kleine op Sint-\'incenliusdag. de Qrote ap de 

derde Pinksterdag. ( 1 ) 

Drie andere heiligen werden te Eeklo speciaal aanbeden nl. rlc 

Heilige Rochus. aangeroepen tegen de pest. Sint-Elooi. aan wie bijstand 

werd afgesmeekt tegen schrt•euwende kinderen en steenZ\\'t'ren en de 

lleilige .Jozef. patroon van B('lgië. tegen kwade dromen en zenuwziekte. (2) 

Ambachten en neringen en heel wat onlspanningsgroepen hadden te 

Eeklo een of meer beschermheiligen, die zelfs door menig Eeklonaar niet 

gekend zijn. Vraag de Eeklonaars eens wie elP patroon was van hun we

vers. van hun hoveniers 7 f\'len zal wal hort>n als men iets verneemt : 

Wevers en spinners hadden als patroon Severinus ( 3 ) een \'an de 

<Vier Gekroond<:'» martelaars of c:Quntuor Corona ti>. ( ~) de blam,·vt•rwrs 

I) Gnzdle vnn Eecloo. 24 jnn. 1897 ; De Eecloonnnr 9 sept. 1866 ; A V('r Eist. Folk

loristische Tijdspieg('l vnn Bt•lgië. Bruss('l. p. 122 ; Fnmilienrchtcf. 1'1nrc Godhals 

te Eeklo. Zie ook L. Stockmon. De Stnt-Vinccnllusdcvoliü te Eeklo. Btekorf. 69 JIJ. 
n° 3-<1 p. 10·1. 

(2) Studsarchief E('klo. A. Vnn Ackcr. Rc·k. I 573-7·1 p. 36. A. VN Eist. oc. 142-30B ; 

De E"cloc.nuar. 29 okt. 1865 - 9 Sl'pl. 1866. 

(3) Zir ov<'T (D" Vier Gckroonclt•n) ; P. Rog~hé. Oe GPntH· (VIN Gl'lroondrn of 

(Qunluor Coronnli, In i\ppl'ltj('S vnn lwt l\lcelj('slnnch. X\'lll, 1967. 

( 4) Gazelle vnn Eecloo. 22 jnn. 1893. 
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de Heilige l' ledardus. ( 5 ) de timmerlieden de I I. Jozef. de metsers de 

• \'it'r Gekroondem. de schoenmakers Sint-Crispijn en Sint Crispiniaan. ( 6
) 

Sint-Gomrnarus was de patroon ,·an de klompenmakers. (i) Sinte-Lucia 

en Sint-Judocus beschermden de mulders en de bakkers. Smt-Eiooi de 
smeden. de wagenmakers. de landbouwers en in de XXe eeuw ook de 

metaalbewerkers, ( ~) de heilige Dorothea de hoveniers. C) Sint-Antoon 

de slachters, Smt-Lucas de drukkers. ( 10
) Sint-Ivo de schrijvers. ( 11

) 

Sinte-Catharina of 1\.atelijne de pottenbakkers, de tabakb"werkers en de 

rederijkers. ( 12
) Sint-Huibrecht de jagersgezellen. ( 13

) Sint-Joris de voet

boogschutters en Sint-Sebasliaan de handhooggezellen. ( 14
) De meest 

populaire heilige. patrones van de muziek- en zangmaatschappijen, \vas 

ongetwijfeld Sint-C ecilia. die reeds in 1534 werd vereerd. ( 15
) 

Sint-Aloisius werd de patroon van de jeugd, de heilige Sint-Gerarelus 

:--lajella de vriend of patroon van de werklieden en de armen. en Sint

Cregorins van de ~choolgaande koorzangers. ( 16
) 

Er bestond te Eeklo ook een gilde die Sinte-Barbara voor beschermheilige 

had. ( 11
) Ze nam de hrandwe!:'rmannen onder haar hoede. (I&) 

Sluiten we deze litanie van heiligen met een heilige van zeer ver

dacht allooi en geur. nl. Sint-Napoleon door de Eeklose Fransgezinde 

annexioni~ten een tijd op profane wijze gefeest in de stad. ( 19
) 

Dr. Pau! ROGGHÉ 

(5) De Eecloonaar. ::!9 okt. 1865. 

( 6) De Eecloonaar. 29 okt. 1865. Volgens de Gazettc van Eccloo waren het 

Sint-Crispijn .. n Sint-Crispianus ih. 22 jan. 1893. 

(7) Gazelle van Eecloo. 22 jan. 1893. 

( 8) Gazelte van Eecloo. 22 jan. 1893 ; De Stad Eccloo. 6 dcc. 1913. 

( 9) Ga zette van Eecloo. 13 fehr. 1898. 

( lû) Vriendengalm op,zedraegen aan d'heer Angr·lus van I lan. Brugge. 1827 • D,. 

Eccloonaar. 23 jan. 1859. 

( 11) Dr· Eecloonaar. 4 juni 1865. 

( 12) De Eecloonaar. I l dcc. 186-1 - 2'J okt. 18ó5. 

(13) S. A. E. Au11. Van Acler. Starlsrek. 1-194-95 p. 2·1 - l'i31-32 p. 39. 

114) Aug. Van Arkr·r. Starlm·k. (~epuhltceerd) p. 127. 

(I "i) S. A. E. A. Vun Ackc·r. Starlw·k. I 'i3·1- 3'i p. 17. De muziPkmnntschnpplj Slnl· 

( ·,., lliil onl~loncl voormul ciP. XIXr· r·c·uw. Ec•n fH<'rii'SP rinturn nnnrluldr·n is niPt 

rnnllr·lijk \Vc vl'lmwtfr•n IHO'i. Gnzr•ll" vnn Ec•cloo. 2'i jun. 1874 ; De Stad 

1·:.-don 2'1 jan .. H fr·l,r. 1R'Jï 21 juni en 2() jul1 1'lOR. 

(Ir,) ( ;,,z,·ll•· van E<·rloo. r, rnourl . ï lllll!. IH')R ; S. A. E. Aul!. Van /\ckcr. Storfs

r•·k. Ir, I (J 11 p. "''J - Ir, I 1- I 2 p. 31. Zll' voor ,]" ( ~rc•Jiorlushondc·n : De Ecdoonoor. 

I) juni I 'J.Iii •·n ) ju IJ I '1)1-! ; Gaz<'llr· vun Er· don. I 0 )Uit 188A. 

117) FHrnlliNtrr'llir·f. Mnrr· C"'·lfwl• Ir· E<·kln. ( 1 'j'}O). I),. kleNmak,.rs ll<'loofcl<'n in .-de 

Nwlr• nunrn .I<·ZU"> (~azr·ll<· vrm Er·doo. 22 jnn. IR()3. 

111'1) llr·l f.tl.r·rnl•· Noorrlr·n. r, jon. l'll'i. 

11'1) f'. A. Vr•r" fnu•rr• f ),. ~11rulr•riJior•rfr•r• '" f-:r·klu. I 11·1 11. p. 100. 
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OUD EF:KID 

De oudste geschiedenis van Eeklo is nog vrij duister. Zelfs de naam 

«Eeklo» ,....._..., bos mel verspreide eiken. onderbroken door zandige hoogten . 

.........- wordt door 1\1. Gysseling niet met zekerheid vermeld gevonden en 

komt rlan ook in zijn magistraal toponymisch woordenboek niet Yoor. 

Nochtans kwam sindsdien een oudere vermelding van Eeklo aan het 

licht. gesitueerd nabij het moer van Balduinus van Praat en dus onbe

twistbaar binnen het huidige grondgebied bedoeld. Inderdaad. wij vinder: 

deze tekst in een onverdachte Brugse bron. nl. het cartularium van de 

Abdij ten Eechoule, in maart 1220 nieuwe stijl, dus feitelijk in 1219. 

Doch men ziet het .........- ook deze wudste vermelding> reikt amper enkele 

jaren verder in het verleden terug ... 

In 1240 ech I er was de vieL Eeklo reeds zo wr in ontwikkeling 

gevorderd. dat het gromlgehied precies kon afgebakend worrlen en dat 

de bevolking aanspraak mocht maken op een keure. geschonken door graaf 

Thomas en gravin Johanna. Het is duidelijk dat de plaats toen al t'en 

zeker verle<l<:>n en een hetrekkelijke uitbreiding moest h·nnen en zo maar 

niet. van de ene dag op de andere. lol <stadje> gepromo\eerd werd. 

Er zijn trouwens sporen van voorhistorische wegen en bewoning lf' 

Balgerho<:>ke en Ie Lembeke. terwijl de hurrht \'an Rawr~choot - ,·olgens 

Galherlus van Hrugge .........- reeds in 1127. na de moord op Karel de Goede. 

graaf van Vlaanderen. zou afgestookt zijn. RavPrschoot wordt hiJ Cysse

ling al V<'rnwl<l in 1180. 1190. 1213. enz. 

"!''laar vóór de nanvang \'éln tie 13P eeuw speelde Eeklo alleszim 

geen lwlangrijke economi~che of politieke' rol Pn hinkt het ongetwijfeld 

achterna op Aardenburg en op ]\ laldt•gem. Llit cle bewuste kC'ure \(111 12-10 

vernemen wij <lat het plaatsje toen nog vnoral ingest<'ld was op moer- t'n 

hosontginning, vet"tel'll en een beperkte lnndhnuw. l 1it mot•r. znnd t'n hos 

gehon•n. !_!roeitle Et•klo zeer langzaam uil lol et'n lwsclwidt'n ~rhnkel. h,!lf

weg lussen Gent en Bmgge. dr machtig<' slt'den \'an \'lnnndt'H'Il 

In elk geval heeft E<'klo loch 11<'1 ullrihuul <~teelt• t>lldt' ~\:euro ft' 

dank<'n ann hel \'erlt'llf'll van <slmlsrt•cht<'ll~ in 1'.:!·10. \\'nt het territorium 

van die kC'IIrP lwtrPft. dit sln·klt' zirh oorspronkelijk t'\'t'll<'l'lls uit O\'t'f' 
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I . - O e voorma/1ge parochiekerk van E eklo in 18 -:-8, gezien uil lw t 

noordu ·e ten: tekening uon ff cnri S mitz. 

, egalief A.C.L., Brussel. 

CPn dee l van J-r,rnhekc , W l./1 Aclpgem en V< lll S ini -I ,R ur ein s. ! leL omvatte 

ook Cl'n f'nf' lavp lw. lnande uil een ( Wa 'i lin ;n cli(' lcwhchoo rci P aan Vrouw 

~L'Ilhildc d e H aga, wier horil-!e ll lcJ<'n f'r htcr 11il'l \ 'illl clt· l~c kl os<· sche pe

nen ,,[hin ge n, c·n een d ep! \ 'ét /1 hel wn fc lijk IH1s An l ~r h (lol. d a l Sf'd r· rl 

lang in gemf'en-;rhc:•p door rle inwonPrs van Lr·m h kc. Eekl o t·n Knprijkc 

werrl achruikt ( 1 -~. cclc,n ;Hl ' . F:c·k lo , hl:t . 1<10- 1 i_). 

llc-1 eig nlijkc . r h ·pc 11 arr hi< ·f van cl <· stad hit•dl on~ ee n tro uw bee ld 

\;1/ 1 rJ ,. slrll ciJIIIr . rif' Old wi khlin!.! en de 11ilwendig · gPs hi cdPn is van rlc 

~ . l ,cJr K •t Jfl • 1·ncl c· \' ri jhccln van f:1·klo . \';"' a f I h_l, vic· l rlc omsf'hrij 

vmg van cl, '71' hc· C' rliJkh cirl. op r•n kcl1· wt'. lc lijk e slr k n na - kl t·in ' re· 

gecJc,e iiPfl van l{avr· r hoo i 1'11 1), lg ' rh rH' kc ___.- vo ll dia ' nm< n ml'[ d e 

pa rr)(' hi (' l·:e klo . rl ic lnlc· r inleQran l h •l lnclsgP h i<'< l. zoa ls wij hel 1111 nog 

lcnrwn worciPn zo11 . Hinn ·n clil ll·rrilonllm log 11 wel .,r7on dc ,l ijkc I •ncn . 

rlnch !lC'f'll enk •Ie· geê'nr la veenl f' hr c· rlijklwid ( lnvt·n lnri . . Arhit•l De Vos) . 
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Bijgevolg was hel volledig grondgebied van de stad aan de schepen

bank en de vierschaar van Eeklo onderworpen, met daarenboven nog 

enkele spleten hi1111en Sint-Laureins en Adegem, die gee~telijk lot fleze 

parochies behoorden. Tol 1626 was in die keure ook Lembeke IJegrepen, 

evenwel zonder de geëndaveercle heerlijkheid AvPschooL 

\'óór 1240 moel l\1aldcgem zekere rechten op het hos Aalschool en 

op Eeklo bezeten hebhen ; misschien werd de bewuste keure voor een 

deel zelfs verleenel om de Eeklonaars le onttrekken aan de rechtsmacht 

van de aanmatigemie scou~eel te Maldegem ? .. In 1270, toen gravin 

l\"largarela de keure van Eeklo bevestigde. was er lrouwens geen spraak 

meer Yan de scouleel. maar wel van de baljuw van i\1aldegem. 

Aan de andere kant elient opgemerkt te worden dal het Ambacht 

van ]\ laldegem in de 13e eeuw grote gebieden heslreek. niet alleen in 

de nvastina» van Aalschool, maar ook in parot::hies als Adegem, Sint

Lameins. enz. (Dr. P. Rogghé. EPklo. Van Silexdrager tol 1\.cmhroedPr). 

Wat er van zij, Et>klo werd in zake rechtsmacht afhankelijk gemaakt 

van het gezag van een baljuw. zoals blijkt uit zijn keure. En graaf 

Loclewijk \'an l\1alP heve>ligde in 1364 dat Eeklo. Kaprijke en Lembeke 

alleen aan hem en «zijn cameren», cl. w. z. zijn grafelijke raad. loeiw

hoorden (NeeiPmans. 11. blz. 6-7). I-lij noemde Eeklo zijn <stedekin>. 

1\!og in 1 ö26 slonel Eeklo onder hel rechtstreeks gezag van de gravPn 

van \'laandPren. Van toen af gingen Eeklo en Lembeke hun eigen wegen. 

Wat Eeklo betreft. het werd aanvankelijk door Filips IV. koning van 

Spanje, in zijn ho<'danigheifl van graaf van \'laandert'l1. in lcenpa11d af

gestaan aan Jonkheer .lan van der Speelen. om in 16-19 reeds elPfinilief 

verkocht Ie worden aan fip familie della Paille d'A5stnede. die tot op 

hel einde van hel Oud Regiem herpn bleven van de stad (E. Neelemans 

A. De \'os). 

Binnen de grenzen van de keme van .Eeklo oefenden de :'chepenen in 

de 13e eeuw legelijk de bestuurlijke en met hun haljmv de rechterlqke 

macht uil. SIPchts in bijzondere ge\·allen van nering of van collectief nut 

:zt>Lelden de schepenen in éé>n raad <lam scahinorum quam prohorum viro

runn. I lel is mogelijk clai deze <prohi viri:~> legelijk <viri heredilarii:~> t~n de 

afstammelingen waren van dt:' eerste Eeklonaars. die erin geslaagd wnrt'n 

zich delen van fle primitieve stadshodt>m I oe Ie rigenen (Dr. P. Rogghé -

E. NePlrmans). 

Vaak lwhh<:'n de Eeklonaars en dt• Eeklose kPurhroedt•rs in dt' 13e. 

doch vooral in de l··le C'CUW, de tusst>nkomsiC'n mOl'len duitfen of tegen de 

inmengingen moPten slrijdt>n \'an nnciPrt' rt'rhlsmachiPn en ndminislrnlort•n. 

!JV. van (Ie haljmvs Vi\Jl 1\ruggp t·n C.Pnl. \'an lwl .'\mhnrhl j\ [,,!tlq.!t'l1l t'll 
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.1. - Ttjd ens de .fuptng uo n rfe Si n/ V ul("enliusk<' rk tn 

!t e l nr,orrlcx,>len. 

Foto llcnri Srnilz . E klo . 

rlr \ ' tr·t ArnL"r lil r·n. v<~ n ~··r·• lr · ltjk: · hnvt· n . t· nt i·: r '' r·c tl ".111~ arch ief om 

riJI Ie IH·wijzf'n . 

Acl tllllll ' lr;dtt·f rr ·~ orlr·!'rrir · i·:c klo onc it·r hC'L o fri r i11111 vn n hl'l Bru gst· 

Vnw. d c,r ], ovt· r i~c·t t ... lt•r hl , 111 <'<' 11 ],c· lr <· kkt ·lijk Jo, vt·riHtnrl li et hchoorcl \' 

llrtnwr, f() l rit · lit !d l f' ~ rrwp . clc· H tntlrilnlillilr· • lt ·cit ·n . w;d iw lckr·llclt · rlnl 

J ... , 111 rr•tlc· t·llkc·f 'lijll fit li tll( ,;: ],. vr· rpli r · hlill ~(' ll ill r], . t~(' ll)(•( •fl~rhuppr l ijk c 
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'i . - I)" llt <'ll fl'< • t~('rk '" ofl/ Jr; /111 '. einrl<' / 882 o{ /)('rlln I 'i8). 

Rt•prnclu ctic l le<'m- chut 

1".1 ' ' '' "' 1-!<' tt t'tl , ,1h ;; iclii '11 cliellc/, . " ' ' le ko nwn . ill,ook C'C'n il il'l ln l hij !:!C'rs 

11 H Je'.; / I l'l 't• rt ·ll i 11 Ç!C' \ï ll \ ' i! II oo rl og. 

1\ e rkt ·liJk IH' hoorcl •· h C'I \'C.1fl r I ')')() lo l hei hisd o m D oorni k. natlstlin 

L,ll itil/ l)nl i-!1-!<' . clc· btt itid , \ ;lf( /,.,t/ Jm g l'll I lil cli C' cl;lllllll lol in IRO I hij lwt 

l>i >< !om l)r ll gg<· . ,., .,.,l Ct' tl ;; <l1·btl itid /\ md,·nhurg ( :\ . Q,. \ 'ns) . 

l ·:c klo 111'\\ ila rl in 1' 1/11 ,; l;tclhtl i;; l'l' ll rijk archic{ c 1tig i'C'If;: Wl(Jr cC'n 

lJ, ·i tt c· pr< JI 'incic;; l<tcl. I ),. !.! l'<o n;; l' f"I TC'rc /, . ;; l11kk cn \'allen in drie duiclc/IJk 

lliH I,· r,r·h, ·i clc ·tt ,. , ., .k,;l' ll ttil tllt'k ititr : hei ci:.,!l'l1 lijk c ,;dwpC'n o f slnclsarr ht C'f. 

r/,ti h l'/ lcl'll\\'l'll<tilfHkt ·l tl l/ll 'id : ,·,·n·o li-!<' 11> t'l' tl l> c l.tt lQfljl ~e c/ ,.,, Jt C' l'llll 

rlc ~l< ï ><'tH i i lflltl1t ' \\ ' <t lc · r i tt :.,! . ,,fc/, •lfil i-! l·: ,·klo l .c mlwke : t'll len;; li\tk hel l'fl 

li tid ilf<hi (' l' rit• c · II()J'(· h~ · /cr . cdk n tll ;; ft g \'i lfl 1\ iijlf ljk (' h•11 /t' l'f clq~C ~ Ijk(' 

.. 111 \'l'll inri- lïlf t Iw / tillel itrc hic{ ~ l a< l l·:c kl o -. l't·N·h eC't ' in j l)(l2 l'i11l r/,, 
llil11 cl ' '"" , , ,,rk trc hi,·nri ,; /\ . I) (· \ 'll;;. 

I ) l'/1' itli 'C' ttlnri;; gc ltt i!.! l \ 'itn d t· grolt' hnm n\.!t' tlilt-il \'<lil Iw/ gc h <'t'l ,j,.,. 
l·: r· kl "s<· iti'l hif'l'l>rrllliH'II . , /i e l'i ll l tl il d t· !.!l'l l/t'll in w lw l,·n - 111 Stlll lllll gt' 

:.,!l'l'il llc" t·n·IJ<.Jr ~ <JII S vrij\\'t •l t' l'l l illl c•grilil / lw \\' 11111'< 1 !!C' h t•t •l :;c lt <'n kcn . fn 
c•r i~ 11(1 \.! lllC' c· r. l11 h <·l , \1 \.!<' ll H't' ll l ~ljk,; ; ll'! · hi cf Ie Brw;,, .J 71/11 ,J, • .; fnd;: 
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I.- I fel kn11s u•r,rdl op rf t• /()rt' fl rw f H'S I' fl , I > tllt ' l / Nfi1. IJIIIs lrl'e ks 15 11 . 

F ol•J Stnr l,nrchi ,.f ~~~ U,J. 

rr-lc·niii~NI na~enoq.! vnller li ~ I H·wr~a rr l Villlil f I·IU"i lol I U}(J, ;roclal wij nw; 

·e11 d"irldiJk lw, ·lrl b11HH'11 vortn.·n va11 hel mirlriP ic•c tt\\' <C l: ck ln. 1\o piJ C' Il 

hiC'rVilll lwru , lc•tl l'\'1'11('1'11 111 hr·l S iml •w rr hi c{ Tr•ns lollc 71)11 i11 hC'I l~ij ks

..rrhwf lr· (Je>nl c·nk ·Ie \' t· r~ prcir l •· ~ lacl srhml cr<; ailllW< "' ~· Ierwij l t·r zit·h 

"ok Ie· Hru ~ge cl"l,lH·I, va11 n · kPillll~C'II IH'villrlt•ll ( ln vt·n l. rio;) . Pl('lnngrijk e 

'llldt· sl11kkr·11 kr11rwn "''''r 111 l1 d il rc·h iP I' Vi tll he l • ild . l n n ~hos pilnnl k 

1\r"(!gr·. 

rlr?t· riJk e hronnr·11 lalf'll nn~l'lwlj fc ltl ;rf'N Wll'r l I oe tlt' t' \'n l111 iP 

''11 rl•· IJl• ( hif'r l t•fli~ \'illl r·:eklo lllliiWlr•l lr i~ op rlr· \'()f• l Ir · .·o laen . vnnr ri t• 

) I 'i 



jongste vijf à zes eeuwen. Hel si adsbeelfl in de 16e eeuw is daarenboven 

tlilslekencl lwwaard op de kaart van het Hmgse Vrije, door Pieter Pourbus 

( 1561 ) . De stralen en gehouwen zijn op dit oudst gekende ~tadsplan 
precies aangegeven. 

Het centrum is ontslaan hij de Spriet. waar wij nu ongeveer het stand

beeld van Lcdeganek aanlreff en. aan de splitsing van de Brugsestraat en 

de l\1olenstmal. alwaar ook de Grote Straal en de Boelare op dit punt 

~amenkomen (verkeerslichten op d~ Markt). Dit centrum hevindt zich op 

hal oosteinde van de zandrug, waarvan Raverschoot op het westelijk uit

einde ligt. In de nabijheid van de )\lar kt bevond zich dus eenmaal. wellicht 

in noordoostelijke richting. het <Eikenlo:.. de plek met verspreide eike

homen. 

«Eeklo en Oosteeklo droegen oorspronkelijk dezelfde naam. De naarn 

Novum Ecfo in 1240 ( Neelemans I. 135) ontstond vermoedelijk naar 

aanleiding van Eekla's vlugge ontwikkeling in de t3de eeuw. In het midden 

van de 13de eeuw noemt men Eeklo meestal parrochia Sancti Vincentii, 

Oosteeklo parrochia (oF : Ecfo) Sanc/ae Crucis. Van 1258 tol het begin 

van de 15de eeuw heet Eeklo meestal \\'est Eeclo (in 1283 en 1295 : 

Edo \V !Cs/). minder vaak Eer:lo, welk laatste nadien zo goed als uitsluitend 

voorkom I. Oosteeklo daarentegen heel in de 13de en nog meermalen in 

de 14de eeuw Ecc/o, doch éénmaal in 1248. sedert het einde van de t3de 

gewoonlijk en sedert het einde van de 14de eeuw uitsluitend Oost Eeclo> 

()\I. Gyssel ing. Bij dr. lol Eeklo' s middel. Top.). 

Hel hart van Eeklo klopt op de ivlarkt. bij de dekanale Sint-Vincenlius

kerk. Dat alhier reeds in I 087, ten tijde van Robrecht de Fries. een primi-

1 ieve kerk zou opgebouwd zijn, steunt enkel op Sanderus en is niet alleen 

onlwwczen. doch ook sterk betwijf el baar. \' oorzeker bezat Eeklo t'Venwel 

reeds vóór 1200 een kerkje, doch wij weten niets omtrent de oprichting 

daarvan, terwijl ook geen spoor ervan bewaard bleef. tenzij misschien t>nkele 

funderingen. welke tijdens de sloping van de oude kerk in 1878 onder het 

portaal aan hel licht gekomen zijn. 

In 1228 is er spraak van de kerkelijke Iienden van de parochies Eeklo, 

Kaprijke en Bassevt>lde. waarvan tJ .. helft wordt toegewezen aan het kapit

tel van Doornik. door bisschop Walter <Ie l\larvis. Twee jaar \'roeger had 

dezelfde kerkvorst reeds de novaallienden van Sclwldevelde. Bulscamp en 

Alscool aan het Doorniks l:apittel afgestaan (A. Dt•scamps. Not<.' snr 

Walter de l\larvis. I. 21..t). In elk geval <lal<.'erde de i11 18ï8 g<.'doople kerk 

oorspronkelijk alleszins van vóór 1300 en was haar lorrn C<.'ll \'!\11 dt' oud~l<.' 
Lakstenen torens van Vlaanderen. 

Dr. Elisaheth Dhanens. die in 1 Q.(7 een nwrkwnnnligf' sltHiie hePft 

gewijd aan cOL' voormalige parochiekerk van Et'k!oo>, laat zich als ,·olgt 
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Eecloo. - Paro<:hiale Kerk . - Rglln parolsalale. 
l'h<>l••rr" H. 11 e ·t .... 

5. ~ f)e lllC•tw·e kerk. hel oud slorlf111is en he l .. R oljPn » in / 905. 
Prrnlba rt uil J e , . , . r~r.m e lin a vnn ndré VC' riJekc . G C' nl 

(nf, Lempeltn g 23/7/ 1906 ) . 

uil oml r ·n l de· d AL·ring ViJ ll cl c· v rschillc·ll clo· bottwdc ·lc· rJ vur1 J,. t. lld, • kerk 
(blz. 33-""4) : 

.- Aange7iC'n rl r· lnn·n gan ~ rn huk I n opg ·tro kkc11 werd , za l hij ~ l c ll ig 
ni ·I v66r 1200 IJ('gon11 n :n jrr. Grote h uks l ·rr nm ppcn kom n in gebruik 
rn lw t lwgi 11 clt ·r 13c· ·Ct!W, 

In '/ljn wmnPrrln<d vNloon l cl,.. lo r 11 c• r kcl c· nrr hoï rend k nm crk n 

die· nog ''"n, luil ·" hij de· l;wf r()rnaw rsc· stijl . ,.,, di voor n hoge oud rdom 
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1> . - ( )e/euiuwu r•uu de lnwr rftl' eer, t•ririr lwt oud slorl/wis, n rca /900. 

Rcprodu cli P llc-em<chut. 

pl1·ilcn rl 1· hctJCd c tq.!c ledi tq.! tn d h <w r ,·,· rhrl'ck hasis herinn ert nog aan d,· 
~en·rlu r l'l'r< l <· \\ 'l':d hott\\' : r/,. ronr l hogil.! ,tfl.!eclckl c hlmc!nisscn . rit' ,·lakke 

li .'t'lll'll t' tl d e l wog f'ri cs . ,·oora l ri t· lolall' ilf\\"ei'iglwiri Yan stcuni>crcn of 

h()ckfrijlctl t' l l c[,. zeer ,·lakk e lw hanclt· litl l-( \ 'iltl dl' muurpartiJen ~'' 'Til ilnn 

rl<' lort'll zi p1 arc h<tÏ.:ch ktH<tklcl'. 

Àt ld err lvc ls ,·,·r tootd hiJ ttil gcsprokcn go l i:wlw clt ' l11< '11tcn : ,[,, spit.: 

l,oog i 11 het port r111 l . r loc l1 Y<Hllï lillll t' lll k i11 d,· IH>\"••nslc t.!t•l, ·rlinti . in d ,· hlinrl 

lliSSt' /1 1' 11 iJil,llliJil tCII. 

I ); d \\"ij hi er md t""ec i1 fzn tHkrl tjke hutt\\THmpa:;m·s i'nudl'n te d1>L'll 

hch l >c tl . 1'1'11 i<ti1t rnm ;wn.:~· ( r•cr;; l c 1· 11 l\\" ecrl, • iJC ierli ng) t'll \'r\1L'f,!-gr>ti sclw 

(r it-rel, . iJc lcdill iJ) - '''ililrlot• wij iHi tl\'i tllkt·lijk f.!l' tlci:;d \\"Men te hr, luitm 

- lll t' /11'11 wij lcti :do l ((' loc l1 11iel ll' tlH>l'lc11 di11 ll1 l'lllt'll. l ~cn korlc L>llrll'l' 

l>n·ki t lg i11 d,· wNkt'll i.: ""' ' l iswililr 1111 >iJL' Iijk . dnch n i> t•cn hcid in hel :,:.lll>L' 

np1 c l \'il' l Ie .:Lt- 11 ,, ,1 : rl c hlitHini sSl' tl \'illl rit · lwecde t' 11 dt·rd, · :,:eleclin!:! <'11 

r lc gil ltll l-(i il c tl li ggeil in r'•r'•n Int\'<' <' <' 11 d,· .:pi1iii' \'Ciden w ilnrin d,· ron rlhugl\.!l' 

ldinrltli ,;sr·n l iiJgctl . lnpt' ll r lnor . dwiir,; r ln1>r ,Ie w <tlc tl it,;l <'11 d,• " l'ilsht'l-!i!.!t' 

I ,1 ind n i,,,., I l T IH>\ 't' ll . 
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1 kt stadhuis op het einde van de 1 9e eeuw, vóór de sloping V Ol I 

de aanpcJende gebouwen. 
Reprodu ctie H rcmschu t. 

D e evo luti e der \ Ormen van beneden naar boven is ni cl a ll een tijd s

gebonden, maar oo k logi eh : ma sief Pn ge~ l u t cn beneden , m1·(' r openge

werkt bov n. Di t a ll es, en len. lotl e de aanwezigheid van he t ru ;nw ~ p i i ,; 

Logig a f gedekt portaal. leidt er ons toe. Ir tor('n a ls een uroeg-noli. eh bouw

werk lc beschouwen. in het ruam van de ha k ·Ie ·n-qo ti ck di e zich in de 

aan\'ang der 13e eeuw in hel Brug c· Vrij e ontwikkciL. Bego nn en i11 J(' loo p 

dt>r 13 eeuw zou hij. ge it>! op d<· tracc·ringen vn n el P ~alm ga len . vrrm c><•d t· 

lij k pa omstrPck 1300 vo ltoo id zij11 gcwcesl. 

Oe zuid f' lijkc zijbeuk mel de bijh or nek lran o;s r·pla rm ~chijn ·n uil d t· 

I- r> '·uw I cl ag l k n '11 , mi .chi n 11 0(.! uil h l <' ind e cl r l ·le cc·uw . ll'n 

\'T()c ·g I ·. l,nm cr~ hi ·r ;r r, udt·n g n zwnrc· mopp 11 m er (!ehruikl zijn ge

wc·e l l'n a lh oc·w I d d t'La il · vnn d • krn og lor<' nlj ' 11 01.( wal orclwï,erm d 

aöndrwn. s hijld d • vorm va n dt · Z Wi.Jf C' Lrnn sst'pl ~,t •vt·l g n woq.:crc btcrin g 

tor· l la l n . 

w·rd •n 11 ad c· rh ancl g ·wljzi j.!d . waurschiJI IIijk p h indt• 
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I Ct L ed u 

i'h ,, I, 11 

·"'· - f )p ,\f11rkl uw / /i e l ,;/(1(//1111 .' oriislr!'e k.-: I <)Q. l . 

l'r('niLtMI uil d,· "·rtarn .. linc ,·an .\\f Ry,crho'"~ 

I),. IH>o rclo ·liJk c " 1Ji w 11k o' il cl o· ililllp<dt·IH i c· IIëll1:':'l' J> I<•rm sch ipwn Uil 

clt· lfw t'l'll\1. Ie cl<q.! ickciJCII. I kt !!clm1ik '' ''I ,,·iil c /'n nd<l cen ,·nor de rech l 

>inlldo •JJ ' ' '" lw t li'itll ><t 'pin•nslc;· 1\T IIi gl rc •·cl.< cl ,.,,. n:ron d t•r, l r lli n!!. D och 

,,.c ll'el<·IJ clitiir l'niHIIT II cl <ti ,. ,. i1 J 1 '1:20 ec 11 lliC'I\\'C lwuk hiJ cL· pnror h i,d c 

kerk \\'C rcl f_'c ho tt\\'cl . l )ii moe l on geill·ijfeld cL· lnonl elijk r lw ul 11 jn <.:!t' \\ 'CC .; [ : 

c!f' Zllidc·lijk r he,; lollcl m ·ck l iet i ,; mngl' lijk clnl do · h r rsi l' ll ingrn ,·nn 1!1~8 -

) -1 ( nn clc I ' Cnvno ·~ tin g < ' ll clc•<'i' clc · gru:t t·nhr ro,·rl c ll <' 11 ll il cl ,· omhou\\'i n!! 

Yilll cl,· kC'rk l o l fort i ) h ier l illlll'liJk ill griJIH'Ilcl 71jll )!t' ''·,·e,-1. D e Vt•nslcr~ 

\\'crrlc ·n '''ililr,rhijnlijk Ie gc•liJkrrlij c! al , cl ic '' '11 ç[ ,. n0orcllwu l: ~~l' \\ ' i i7i!.! r!. 

l ~ c l i-cffcnd clt· oud e kort 'll hel,lw n ll'ij gr t'll gcge \' ell ,; t'll kun nrn all ren 

mnnr l 'c·ron clt'rstc-lkll dat /'(' ,........, nlhnt·\\·c·l I'<' nli>>rhi cn ni r l l o l d e7rlfcl e 

holi\\T nnlpi l f-' llf' hrhnrt•n ,........, Inch nllc · 11il r! t• l n< tl !.!O ii sc!w perinde dntrcrc l ,·n . 

])(' 11i r ll\\'l' knrr n . il illli H'>I recl o p l"i mnnrl 177) . w nn·n t'l ncl <• 177 1 1·ul 

I no irh . 

Ot· voo,·mnligt· kerk l 'il ll r,, .klo ,; l t111d ''i> dt ·zelftl c pb n t ~ \ ' illl tk hu i cll !!~' 
op het hnn<J,; Ie gerlco·ll c \' illl hel gnH1Cigehi ccl ,........, Ie midd en \ 'tll1 t'l' ll 

r t·c hlh cll' ki!.! pl ,•i'' · nor,; p, onk, ·lijk lwl kcrkh 11 f . , \ni ill ,;st' l l d e P< l ··n 1--: rrk-

i>kkcr,; llil ge!>q>nll rd wa s. 
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.·o 2:J5.9 1 1clloi)PI~ t)c Gr•c <. (Htl h l 

1) . - f'. looie uprwme uan fwt onlrttclftll'lde stoef /wis 111 1903. 

l'wnd·,.,,,, "" cl,. , .. u ""'I"' ~ '"" ,\"cl"· \ ",·rlwk•·. ( ~• · 111 
( .. r,L~rn 1wling 13/t~/ I'JWi) 

l11 1•122 r·tJ ool 111 I )(J I WC'r< l t't'll 11 11' 11 \' llllf\\'l'rk 1-!l'i' l",tl'l " ll ril' 
tnrc·11 . In I 'i JIJ s lrwg , j,. j,j,k,<'lll i11 <'11 l, r; uHirl ,· cl<· lorr ·rJIJ nrt ld 11f . w;Jni iHI 

IJIJk rlc· kr·rk 'lwarr· l>mnrl" hadr· lt·<·rl. 1,, 17(JCJ ''' 'rrl cl<· lnrt 'll'llll- " m i ' li\Vd 

\IJOr ))7 Jlllllcl. Or,k op)() dlll.!lt~ltt' IH)7 r'll op 11 )11111 JR')2 wrrc l rit· lor<'ll 

(IIJ()f cJ,. Llikwm gc-tm rr Cll . 

Nic·llc·~~c·llsliliiiH i c· rlr· Of!JH>~ilw \'d il c·•· lc· rnd ll' 111 provinri<· t' ll ge 

JOt·e•flll'r<~<~d l<'llrclt· c• ·n KonmkliJk lkd tr il Vl tll 17 11pr d 1R7 ht ·l vP IIccli :..! 
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Eccloo - Plarc du ·''"' ( hé . 

/0.- Een rnark lclag l1ij het begin l'Dr l cl e 20sle eeuw. 
Pren tbart uit de ,-p rzanwlinp ' ' 'n , \ndré \ 'e rhckc. G <> nt 

(a fstcmpcli,n g 1906) . 

h crbnii\\ 'CII \ an dt• kerk l c Ee kl o goed. «D<' s l opill!.!~\\' Crke ,, der kerk \\'crden 

hclfOIIIICI I cl <' 2~1 s l c jttn i 18ï8. li et A ll t· rh cilig~ l c w erd cft. -ld c juli n<tar 

de \ ' o<JI' I npi~c ker k overgcbmrhl . J), . C1dr· jul i w erd de ha<tl l \'i\11 de to,·en 

gcha ;tlci . l )c 12de scplcmher 1878 slnrllc de lon·n in . 1) .. "iele maart 18:-ll 

werd h el lnalslc d,.,.J dr·r ouclé' ker k ( cl •· sarr i ~ lij ) örgchroken :> (L. Lompaerl. 

C \ '"" clc l ~ou(' h at li c . J)c J>arnrhi ckcrk \ ' <lil J~ , · kl o Sint -\ 'inn· ntiu ~. lt1h-l. 

hlz . 1-1). 

!Je \'oorlopigc noorlkerk w;" inf,!crirh t in dt• gchou\\'Cn ntn het huid il.!l:' 

JC tr grlhtli s. \ 'n lgcns de pla nnc11 \'illt archit cr i ~lodt·~ l D cnoyclll' lkgon fl,,n 

IICnwr I )(•,in; l leysst·. 11il l~ c kl r •. "il I El ukto lwr 1878 nwl de nieu\\'bou\\' 

\ïllt cl.· htridi ge kerk . J)c;t · is opf,!elrokken in ri t• l ~e k enclt· nro-gn lischL' slijl . 

die /O\'<'t·l «furo re» mankte !) ij hel ein dt· \ ' tlll ck ICJe eeuw. 

«l'.c is geri cht naar hel Oosten t'll hei groltelp lan hecl't dt• \'orm \',\IJ 

een Latijns krt1i s nwt dri e l)cuken en een clwarshet tk (kruiskerk). Dt• oo,l 

kanl hcc f'L ce r1 hoogh 1nr c 11 twee 7.ijkurcn. In rit- zijheu ke11 :tijn lan \JS \\TL'~ 
zijcl t· l l v ijf' zi jkapell en ilangchra chi. I )e lon·n. f,!'eho uwd ho\'l'n de middl'n

irl gu ng. i :- 100 rnf'le r hoog (het gcmcl ,t• ld(' gccl re l ic 53 ('lt d.· s pit~ ~1 7 m. ). 

li et l on·nuurwcrk nwl vier wij7.erplni en w erd in I 7 ~cmnnkl door \ er-
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t .... 

I (i Eecloo . - Oro.>lt! Markt . - Grand'Plaçe. 

IJ . - Grot e Markt me t kio. k i'n polen va 11 cf i' PC Cnlorkt in 1921 . 

l'rl'nllaarl uil cl <" ,-~rw nwlin g viln R. DCtuw . C<"nl. 

longen llil Oucl r"~em. legen elP globalf' om van 1.7'50 rr . \\'<larvnor ('(' /: 

-t ed eiiJk e sub, ;d ;e van 'JOU Ir werd verlet>nd . i<. onclt•m elr kerk i ~ een om 

hr·inin!! aan~eiJ rJr ht n;mr h et plan van l ) ennyetl c. I l eL w erk wcrr l llilgc 

voPrd mor d e ~om va11 15. 1 17 Fr ; h et nrduill\\ crk door \ ·inc"•ll l~cyrhlr·r 

('11 het ij7r·rwerk door rlr> gchrocdrrs r )c evc > ( I >. l >étmpacrt / C V illl cl (' 
Bou!'haut . a. w .. blz. 23) . 

Oe ni 11we kerk wa /lil aan lwslee l ing lrwgcwc7<'1l V0<1 ~ rlc prij- \'il/1 

~92.030 frank . \'an munlon twanrrling gcsproken ! ... In I ïCJ slonel nan 

ncmr·r lley. se ''P o; tellml.(sh oof..! IC ) ; rlc werk n gingen ~or cl ,.,,nr11il. 

<l t" Slc i C' rn r· 1 I w rel lwl.(onncn nwt cl · nlidclr nl uk onrlvr dak 
I· lm·nf.i ·n . De 2·1sl · ••llguslll'· I I ""' ' el <· k~' rk on d er clal . Na;,,. 1iou rk 

(.!C'\\Oflfl le· wr1rl door rl r· () wc ·rkli C'e lr·rr t' rl1 · îvl r·J > f_! C·plnrd ~ l . 1) ;\o~r l rw -liPncl•· 

c C'rt lil rJ xLrH>rn . rl,c• Vf'f i •rrl WiJ S m<'i rl ri cklr·11riÇ(e v lngj<'' en hlor•IJJ enkrnn ,;<' ll. 

\ illt :i Lol I wtr wNrl hiJ rnnclgl'Jr•r lc•,J op • '' prnfllw; \gcn . ' ' oornf~cgnon 
rlrJor lmrnrnc>laars. T,. I 111rr wNrl hij op h ·I lw lrorl vo~n rlr · lorr ·n g planhl. 

I) ,. óriC' rn!'Î 3 w •rrl hel knli ~ op d · lor .,, gepl, n l sl (7'10 k(l) <' t1 

dt· JCJriP mc·i dt· hnan r·r bovr·110p. I)<· 22sl vpl 'lnlwr I ) w •rd J · k rk 
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I 2. - Een Deel cl uon cle Morkt 110 cle eerste rL-ere/cl oorlog. 
Prc·n lkanrl uil de vcrzameling va n André \' erbcke. G ent 

(a f, tcmpclin r. 3/9/19 19). 

gcopciJ cl l'IJ 1 · uor l ()p i ~ ~cwijd doOl' rlekc1 1 l:uuht·rt. IJ ~· JOelt> juli 1 \ . wcnl 

zij geronsam·erd door lgr I .a mbrerht , bi s~c h o p l'iln Gent :. (I .. Lampaerl / 

[ \';uJ cl ,. l)ouc h<JJil e . a. w., bl z. I S). 

/\ 11 ,. hij zoncl crh eclen Ol' t' r d e kerk va n J.::,·klo en haa r lwmeuheli ng . in 

de loop l'éii J de lijd . ka1J men ,·ind en in cl" reed, gcci lrcrcle werkC'Il . 

I leL scheren hui ~. 11 p c!c i' lm kl. wordt ol vt ·rnJ cld in de I-I e l'euw D,· 
JH' hotJwdt• kom l'iliJ l~ e kl o lw~toncl tncn ongrvrN 11il d r hui dige , talion

strant. 1\ e,· btranl , T t•iJiin r blran:. f'. lnrkl. Boelorc. 1\oning , \ ILt•rt ,:l ran l -·n 

:'-l"lt•IJ !' Im ;Ji . I leL schepenhuis stond echter icls meer wes twao ris da1: ,,u , 

7odaL d l' locgongsweg lol de oud e kerk ,: nwll l' r wn ,:. 

~ Op dt· i' l ~t rkl bc·~ l o11 d hel .. 1\ o ij l' IJ ) n< ll.! 11i e l. I ,. kerk slonel nwt hC'l 

rrchlcrzijkoor r1: r hlop cle Lijn enclrn oie r,:~ lr <Ja l . D e pn,INij ll' i'l:O: grboull'c! i11 

cle Kcrblr<J al legen c[ ,. kerk . nll'l een re,·hl slrct·br iJ •gHJJg in cl,· kerk . Ze 

, Joncl ongc1·ee r 1\'élilr !liJ c[, . llonrtll'liJkc . .;ucrislij i ~. I c hoF Jer pnslnrij slr,·kl c 

zich WL' ~ Iwonr l s ui l. lang:;: d e noord zi jdt• rlcr kerk . l L' kerk \\' !Is ~· l, · r hl s 
["!ed, ·cli elijk geplaveid mel gra fzerke11. S Joe len won•n er nicl, ll'lli'ij 1'\)tJr 

d r· von r<lil iJ slaa ndc·n. I lel l'olk kni eiele neer op d t• gr,lf7erken of <1Jl d,• grnnd . 
Or de· loren wn~ een soo rt warhlknnwrljc in geri cht 1·oor rlc nnrhlwilb•ro; 

rli c lcH ·zirhl mo<·s lrn holl(l cn op ongure e1Pm"t1lcn li c 's nn ht ~ door I 
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H EECl.OO St-Vincenttas kuk 
}jglin St-Vînc:ent 

I) . - I )e o u rf l' herbergen uon het ,, Rot jen :», op de M arkt , omstrt•r•b: 

/ 025. 
R~procluct ie l lccm<clwt. 

traten liepen . maar die \'IJOral onm id d el lijk a larm moP;; Ien slaa r1 als zr· 

r-rf!f'Jl. lnitnrl l ll'merklcrr A ldu s ( lezf'n wc in ) d ,~ stad;;rr· ken i ii i!Cn va n 1-12): 

~ I tem lwtaclt M·rr Pi der M oorlamr·r van d al h y wrorhl I wee rlnghe u p 

den loor r~ uil d(' cumcrr- d.lf'r de vierwac hters in sl<•pcrl». l(ond om h el ku k

plr·in wa~ rond 130() ce r1 stenen mu urt je geiJor rwr l • li l per hor sncri lPci 

'' prof ano di ~ lindirJ <1liqun hal w rt'lur» (om rlanrr lo. or de gewijcl r· grr)llr l 

~"- llig<zins le ondcr.chr·irl en \ ' illl rl r· rmgcwijd <·) » (Geschi er l. , .. l ~ c kl o. n<lM 

Aug. Vnn Arker . hr'\\'erk l rl oor i)r. I ,. l.am rwr· rl . l <>n7 . 2V2'1). 

In 1 ')()4 h c>efl nwn dr· f\ l arkl Vf'rgrno l . mc l l rw,lc nHning vnn d t· l ois 

schop \'fifl Hru;(j:!C:: , wal weeron r bewiJ S! ri ;,L hel r l r·i n \ ' illl kcr kf' lij k r•n 

f,;,mrhi;J i r· orJ r -; prong was. Danreloor w N rl h et kN kh o f w:tl \'r•r kl r· ii HI r·n 

~orr rrwn hui :~r·n hor JWf'!l lt• rt W<'s l c" Vil ll het srh c p enhr ti~ C' ll nr d r· noord 

kant Vi lll :Vl nrkl f'n K Nkpldn . 0 1 rl1 · w cs l zi jrl r· \ ' dil hl'l ~ Lnrl h ui s ~. t o ncl r·m 

h11i jC' , rl il t door lw l ~IHri , IH's tr11rr wenl ;,nrlgrknrhl " fl \' l' f! .nrht. 

T ijrl r·11 s elP mrnc·r v;rn I (J'30 -. lollCI rnc· 11 voor hri hrrsl cl v111 het .; l nrl 

hur , t:! f'rlu rr·n d r· rl c· l rcwl w l t·n v.,n rl r· ~ I H I I III Sf' lij rl gw l cmler·l. g('ruÏr lC'Nc l . 

I), . l!c·,rfwllrrl c· LrJilc•rllnllrf'n wr·rcl c·n .- a fl.whrokr· rl . h r ri HHI\\'d c·11 hcl afvc· 
Lnt11cl, . cl<tk wc·rcJ lwr~ lc · lcl . I )t· _ ") ok to lwr I (,')() wuro •ll rlc· c·ers l r· w r•r kr•11 



f~ekloo. - PuMicke Fonlriu 
Et"d ••o. Fonltt Îlll' JllthiÎrJII" 

I I .~ f ) t, <• J>ul>fi<'f!c' Fu11il'ir ~>- op /1! •/ <><>.,·t<'/ijk cfeef !'tlfl clt' \ lurkt . kort 

llu I c)()() . 

l'c>lt rokkc/1 <' IJ we rd t ic· . IJlt' i '> gt·, lnk<'ll t\jl lwl \ t' l'lll uwdt · ~ t n dhttl:' ]),. 

" JJJ('iJH,0/1 1» ll' it' ~c kron/trl ttlt'l lH \ ' l'l' ~ ttl,l, . ,•ikt·k I),. '.:!~ il t'ril I! 1Ï I \\ l'rtl 

clc " lllc·i >> ~c, l c•kc / 1 <• t• hel \'c•rnit'l t\\'ck lnrt·tiljc . . \1 clll' wnkcn \\'<lr<'li ttil 

~ l'I ' Ot· 1cl \·c·H·lr clc lll'\ 'ilitl'll itilfllli tkill g \' it/1 lwl l .c·ikcn . I )ill l, ,·lck e nt cl n l .~IJ, . 

llt1ll\\' ll1illcri ;tlcll hier 111< ' 1 ll'<tf!C il ' \\'<IJ'l'tl itilll f!t' \'n<' l'<l. Fcnm.wl clnl cl· 

\l'i tlc ·r\\ 'c'l,!C'/1 IH'\'<til rl lilm \l'i trt ' lt . knnclc ·n clc hnttl\' llHll cnn l,•rt vnn 1 d,· :-tn d· ·r·· 

ÏH·rlHltl\l ' illg .' '''l'rkctt per '' C' hip worcll'n ilitllgC\'tll'l'c l. .. ( rhicl. . I 12) 

!11 16'i ·l \l'i1 ' h el ' ln rlht li ' \ ' tlllt·c li ~ lwrlHHI\\'cl t' ll hei /tltl htpl.t gc'<'l• 

wi j /i~in ~ c'Jt nwt ·r <t llll f'r~i lilll Int IHI H. ll c•t .•. lnttlll.d \ .tl t l.~ , ·qu• · , \ ' 111 

I ), ,l ll tn, ·•· gc·c· rt clll ' c'l'll ,w lwt, l'.t(l cl11t g t·IH>II\\' . / (\,ti , hc·t \'cl(\r kl\ ll tn 111 clc· 
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tijd van de Franse cwerheersing. Die schets slaat overgetekend in de 

(Geschiedenis van Et>klo, naar Aug. \' an Ackeo, 1967, blz. 195. 

<Üp het dak van het stadhuis stond een torentje, dcch dat zat ge

deeltelijk weggestoken achter het fronton van de voorgevel. BovPnop dat 

fronton stond een soort vaas en in het fronton waren vier stenen met : I ) 

een lt>euw: 2) Regnum Justitiae; 3) in Et>cloo ; ~) o?en gevleugeld hoofd. 

Bown de ingangsdeur stond het opschrift « Palais de Justice» en in de 

omlijsting van de deur stond het jaartal 1654. T t'n tijde van de Oosten

rijkers werden vóór het stadhuis twee leeuwen geplrtatst. doch die werden 

op I december 1792 met hamers kapot geslagen. Op 15 april 1818 begon 

men met het afbreken van het fronton. zodat het torentje gans zichthaar 

werd. In 1824 werden andermaal herstellings- en veranderingswerken aan

gebracht en kreeg het stadhuis het uitzicht dat het ongeveer behouden 

heeft tot de grote restauratie in 1932» (ibid .. 195-196). 

Sedert de opbouw van het stadhuis in 1650-54 was er een drank

gelegenheid aan verbonden, die aan een huisbewaarder verhuurd werd. ln 

183-1 was het stadhuis aldus verpacht aan felicita> De Vos, weduwe van 

de pol. Liecommissaris Jan-Frans Vrombaut. mits 860 fr per jaar en in 1851 

aan de st'lclssecretaris ferdinand De Heuvel, voor de prijs van 700 fr per 

jaar 

Omstreeks 1900 werd het stadhuis eindelijk <Ontmanteld», toen de 

beide aanpalende gehouwen gesloopt werden. liet bijgebouw rechts had 

dienst gedaan als ~evangenis of <steen». terwijl het ar>dere, aan de linker

zijde. bestemd was geweest voor de burgerwacht (<corps de garde»). 

Reeds in 1411 is er spraak van de Markt te Eeklo. als toponiem 

(Rekenkamer. Alg. Rijksarch. Brussel, nr 34.300. fol. 9 verso). Als delen 

van die Markt worden verder vernoemd : een Lakenmarkt (den Laken 

maerct. 1433). een Zuivelmarkt (cle Zuvel maercl, 1451 ). een Schoen

markt (de Scoemaerd. 1466). een Beestenmarkt (de Reestemaerl, 1483). 

een Vismarkt, een < Widauwmarkt:. en een Korenmarkt ( cle co0rren maerl. 

I 484). Dil alle" wijst, al vroegtijclig, op het groot IK• lang van de Eeklose 

marktdagen. 

In 1413 werd de l\1arkt mPI zancl opgevoercl < naf~r cl en waeterpasse> 

éfl n·r·rls in 1422 heslenigd<' mc•n het marktplein en verschillenclt' stralen. 

Trwn venoot Eeklo immers vc·c·l voorspoel c~n wc•lvaarl, clank aan cle weve

rij. 

Op de îvfarkt kcnrrc·rr wij al vroc•g clc· naam van vc•rschillenclt• huiz<'n 

f:n herlwrgcn : rit· /.wanc ( 1417). de~ Anker ( 1·1') 1). clc• Ct~ lei ( l "1') 1), cle 

I )ne Kon in gen ( 1·18A). cl( Sdlitn· ( 14ACJ). cl(' ( )oievanr ( 1·19( >). 

I),. hcrLer!.! < lrrclr· I )ric Coninghcrn wur 1·188 stond niet np cle plaats 

Wisisr 1111 he· I huis <I )c. I )rie Konifll-!<'11 » gevt·~l i I.! cl is. maar wel op clc• hoPk 
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er '"'""-'·'u riuu I . 

1 "" t lt· 01 ;11·k1 . ' ' ' ' ' " z i, ·h th itll ' hel " 01 i< lclt•tbliuHLdltli s '<> lwvincL · h I r, ·ntc 

l""'k '' ''I t!,. 11. ( ~<'(', ! bn11·r zq: l ttH l, ·rc Lid tl : " I ) .. t lty C' onynt! hen li!!\!t'll 

llll"i cl,· i'. llttli'. yc l(' 1.111 !"'. cle grno ll' ' lrcll'il' In! , \ 11ihcllni.; I \ ·hili\' <', illl dt• 

\l't•slzyc lt• li cht ([,. \ 'c· r ckell!i lllllr c · l ~ ( lïï .~) . !11 I ')(J(l \l'nnli tlli z• ·llclt• l111t< 

I ), . Co,,c[,.,l I ,('('"'"" gl·nn. ·mcl ! 

.. j .i lll ).! < clt· i'. lll<lknnl '' ''I t!t· 0 Jil ,kl si<IIH I,•t1 \Cr<t· lwit!. •nL lll'J.II1 ).! rql. · 

111/Î i'.l ' /1 ol' h ii\ ' Î il ~ l ' ll . Op t lt• htJ t' k \'il/1 , [,. jl,tl<' l'·drclili {1111 · \ ' ,lil tlt·ll ll t' lll< ' j 



-KATHOLIEKE KRINl 

Ïf>. - . /)(' Colleien r ..,('('flU'> vóór 19H. 

•-n _· mJl7) woonde· f\d riaan 1a Lh eus. h JJr gemcrs lcr .. . U a RrJi il<l' l \\ t' onc l,· 

Jwob b cnbscune. g noc·md elP ~ bic rman > ( hij was l>ic rh anclc- laar). J)e'l< ' 

""' lJllr~emPeslcr m 154<1 en schq>cn in 1 'J·I). l)<wrnaasl ( L.a nduyl cr1 

\ 'on KcJ r,JJII r·k) was hel csrCJLlcrshof Vit JJrlt·n vut•! hog h n : !1 C' t wns cl u> 

het hof van rlr· knlJShoo~gildr· • illl -.lo ris. Dez,· h <tc lrlen cr·n tJit" eg h,df" C'L! 

111 de- P<tl cr slraal. !) ~' huiZCJJ \V .. Ir y , Gohi , ,, \ ', ,,,clc·pllll r· c·n cl r· ingnnl! 

\ilfl clc· 1-J::. Pat rs wawn rle hovill~C'n c·11 het wonnh11i s vnn .la r oh l . i ppin~ . 
Lur::~ernc ·,[er ... IJ,. hlli7<·n Pall\v!'k Jln ,yrk c·n C il son \\'itft'JI clc· !]ekcJl(lc· 

,J,rw rHJJII ~ • I )c. l:wac·nc:» , J·igcn cl rm t vn11 I )nnii;l • <tvnry r·n dt· u it balc•r 

w;,~ 1ir oJ;,Il, II JJIIr·l•" '' h . c·c11 gckPnrlc· kcllc r. I ) r kP iclc·rs ,·n n ~ I ),. 7 wnrrJe 

c!NJr·r, riJrilst nl~ gr·vHIIf . .!C'IIÎ<; c•n l o l t<"rbtnll' r~. f),. h JJ J'/c'Jl .+~ l h:!aJ!Ct' ». 7 C' If 

W<• st·rrj . Cillc·lwr-rt C'rr V on I )cll I)Ng he wo~r1·r ~ rlc• afspnrHllll g • Den ! In 
\'iJr<'> V<HJ larr l .dHJc·rl . Dil was c·c•JJ Vi tll clc· P<'rstC' 1'11 l'lliac s1Cilt'J1 l111i7 ·n . 

In I 172 vN<• nr l1·rl cl, . • llc,vnrc· :. v.t rt c' ii[C' Il ililr 1'11 worrit rnl'lf' Tl cl ,. 11flillll 

\<·r·•flrlr·rcl i11 .- ll c·l , rhilcl V.tll J)cJIJf\!Oilc lii ;), I )!' hJJ irlJ\!f' c- GoJJclf'n I , f' II W > 

wa I'Î'-If·n rlr>JJJ \'illl Chri s lr<~t ·n ll iiiJWc·c·l. h<'N Vi ll l 1\vr,rhool. l ~it r c L · I nrrt· . 
w iJ (Irl( z (![I IPriiiCJnr·L .. I ) ; , f trrlflH !i l vn ll,!r lc·n • r r· P.qH'f.!otili > \'dil clc· W w(' 
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P ht)\nt) p H Hey-, e. Ee lHo .. (t~c . tlç po rt nU l d ' "'" ' ~ 
Eacloo . lt• r k der Eerw. P . P . M inderbroeder• . 

I :- . - I ),. k(' rk 1'1111 rf,. 1-:t•n, ·. Put ers f\l;mlerlmw riNs Recollrli en aon de 

f\1 urk I . 

l'n·ntl.t.>rl 11 1l d,. V< •l'l.n mt · ! t n~ ,·on , \ lf. Ryst• rhov~ . 

(o f 'l<'llllh'ling 5/1 1/ 1 O(l()). 

\ 'i iJ et•nl Snnc lcr~. <, I ) l' l~t>mt· vrt ll f\ J,. ,., tcr .Jun l ~e k n t • rl . • IJ,, Cnlt' yt"· \ ' 11 11 

\'ill c<' lli ~<111d l' r~. cl1 e ldj ll\\' i-!(' \Vt'l',; l i ,; , L' l l op ti l' hnek vnn Cnll,•geslmnt 

t'll l'litrkt \\ 'on nclt· V in rt 'lll l)mi ,; i.; , ~c h e p e n vnn l ~c kl n l 'i)3 - ~:- ... (Ct'
-; t·h iccl . ,._ J·:ekl o . hl z. 00). 

!11 lt l(ll> pitii ll clt • h c· rl w rg • J) C' I )m• J\ oll il1g<' IH nwl ,J,. IIO<'r< !:lljt lt- '" ' '' 

d,. Cn,i tll lll ilr kt l' ll l ;tg hijgt• ,·o lg rc,• cJ., i t fl ll cl.- " 'l ic l ;- qd,· ' ' ' " ,(,. i\ b rk t. ,. 



Eec.loo. Slandbt'eld K L Lt'deganck 
Sta~uu K L Led.,gbock, 

/l et slnnr flwdd uon I\ . L. Lr·dewuwf~ p/)(lr I fJOó. 
l'r•·nt la .. rl uil ,j,. lf't'l<~.nr · liiiC ' .. n . \n, ld· \',•rlwkr· . G cnl 

h ·riH:t U <Co ttd e rt l .·cu:. lag in 1677 IH ill o p rk hc!l' k v .. n de St n li on . Lr <~H I 
f'll de· Markt ( n1 r : "' M ; r l d l' nsland ~ htr is > ) . 

.- In hc.:L r t·~ t ··dr;r va n c•rfr·ni ssc·n vn n I 11_7 Vtll rlt· n wij • l't'll J.!C' rtt ïn ccrclr 

hrlstC'rlc· . cf'r iiJ d ' h() stclrye gh •n<wm l I ) c / ,w;u· rH' . m •· l cl cn VChH hnn frlr Cl j1 

rlc· ~1 a r k t ... rlic· vc·rkor h t WNrl •lil ll T ol1ins. tyrt ... 

In J{j')7 - l l1t i t·n r·nc· r·t· rl tjrk l ) c•zc· lal.! o p rl. · ( rmnnm ;trkt c·n lic' l' 

1()1 rn rlr· Ï: ttir l rnrH · r~ t rn;tl . / <' Int.( r1 p rif' pl uu ls Vrt ll rJ,. rlnt • httiz r' tl , l c• n 

v.r· 1<'11 V drt hc• l Pn t r· r~k l r,() trr 
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In de kerkrekeningen van 1657 : <Den bourgondischen Schilt. voortkomf'n

de van .Jan Sjon kers, oost rl 'herlwrghe De Croorre:.. ~ 4' De Croone> lag 

op de hopk van de PaterssiraaL 

In de kerkrekening van I (>79 : < Gillis De Smet is eigenaar van de herberge 

ghenaernpt «De Sterre», noort de i'1arch. In 1769 vindPn wij .Jan Verwilst 

als eigenaar. «De Sterre:. slonel reeds in 1621 op de westhoPk van de 

Stcm~straal, die daaraan haar naam te danken heeft. 

In 1645 wordt een geruïneerde hofstede, c: D~n lloyvar~r>, verkocht dan 

Pieler Dï lerkerç den Ouden, voor 1900 gulden 

In 1658 : «den lloeyvaere by .Jan SpittaPI> en in 1773 c:Den Hoyvaerc 

bij Philippus Bourgonjom. 

In 1718 : «ilen Prins Cardirmel> hij \Vwe .loos De Rycke. Pn in 1777 hij 

Paulus De Srnedl. 

In 1740: herberg ~Den gouden Appel» (nu :huis ~linne). 

In 1652 vinden wij een «Potternarckt» op de Spriet...> (ibid .. blz. 152). 

liet «RO'tjen» op de îvlarkt ontslaat in 1657: dat is hier de grootste 

wijziging van de 17e eeuw. Op 31 rnaart 1657 geeft de bisschop van 

Brugge indPrdaad de loclating om op die plaats een stuk grond van het 

kerkhof af te nemen en in cijnspacht Ie geven, om er te worden '!'gebouw! 

ende ;,fhemaect suffisante huysinghe lol twee <;tagien hooghe ende breedt 

ofte diepe volghende 't voornoemde stadhuys ... Ende de voornoemdt- vyf 

huysinghen moelen wesen van eene en desPivc hooghele ,·olgher:tle ·, gonne 

staende op de weslsyde van den voornoemden sladhuyse. mrlsgadt>rs eener 

somrne ende gelyckende aen elckanderen. wel geproportionneerd. alle de 

pannen, deuren ende venslercassynen te doen maPeken \'an ordinair"n 

steen. mi·tsgaders de daken Ie decken mei schalien. leghels ofte pannen 

ende ghezaerndelyck te doen maecken ende stellen een rechten muer van 

eenen steen dikke, negen voelen hooge hovpn ci'aerdt> ende met suffi

sante drummers ... soncler dat in clenst'lven muer mogen gemaeckt worden 

eenige deuren. vensters ofte andere gaelen. opdnt daer deure ane of op 

het voornoemd<' kerckhof geene vuilighedt'n Pn worden gheleyt ende dat 

in de voornoemde huysinghen niel en snl moghen herhemhe gehoudC'n 

worct<>n. of Ie a lelaPr hier endf' wyn Ie tnppen ... -. ( Stadsnrch. EP kin). 

Van straatverlichting- is er voor het eerst sprnnk in 1808. T nt'II werden 

er in het centrum negen slraatlanüiRrns geplaatst. rlie hrilndrlei1 met pPiro

lPum. Later hrachl de fnmilie Neelemans hel !'tadsgas in Eeklo. OmnicldPl

lijk schahielen vde huizen over op de gasverlichting m np 20 juli 1 R'i':'" 

werd aan Is i door Neelemans, broer van clc hur~cmeester. rt'n wrgunning 

verstrekt om ook een gastoestel op te richten voor rle openhare \'t'rlichling. 

De eerste proef geschiedde op de i'1arkl. Van clan nf Yinr1en wij de ~1\~
rm petroleumlantanms rloor elknar gf'hruikl. 
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Ee t loo - Ledt-stiLncltepl aa\8 - P laoe Lede!& nek .. 

J<) . - / )1' L edeganckpl cwfs me t een b/;k op dl' M ol enstrooi l' rt rf, . 13nt[l.<e
sfraal , vóór 1906. 

Reproductie- ll wmschul 

<D lantaarn werd en vnsl gern aakt aa11 d .· g(· \·cl s der htti zctt op 

lameli jk gro te hoogte ( 4 tot 5 m). l:;_:r wa ren I oen nog ~een vo!'l pad en C' tl 

de lantaarn-; volgdc·n de grilligf' lijn en de in sprot1gen \ 'dil c[, . ~cvcls. lJ ,. 
Janlaarnop tekers gingen rond mrt hun lange ladclcrs. om !tij va lavond cl,• 
lan taarns aan le teken . Dit evcncmPnl had t e lk cn~ groot lwkijb . voo ral 

bij dP prille jeugd ... T c middernacht gittgcn clr· lnnl<trc·nman ncn weerom Of> 

slap om de lich ten te dovPn ... > (Cr·~chi crl. v. Eckln . l>l:t. 2·10) . 

l <ced ~ in o11 d c- LiJden wcorcl clt· wckelij bt• markt op do tt ciPrrln J.! gchoucl<·tt 

~'-n gc·noo t z r wotc IJ!'Iang ~ telling , zon ! ~ het lrottwC'ns nu nog is. De 

gcn·forrnt·c·rdP pred ikan t ·n van de lfi<· rcuw prr ·rlikt n norrmw l op zondag 

r·n op dortdcrclal-! . op h ·l kerkhof . itt rlc• kerk Ctt voorn ! op d t· M ur kl. 

In I 'I I 'I kwam de· h er vnn Morrkcrk . IH'vt· lh ebb r van het legf'r 

van h ·I nntgst• \'rijf' . Wilp n f' hfJliW houd t· tt op df' lorkt I l ~ckl o . voor 

clt · tnnrttter. vnn E<·klo . K<tprijke •n I ,c·m hckc. 

In 1 11 ) houwek rnc·n Iw •f' npC't tlmrc <~ l l•t• tt pt lll c•tt> in <1,. kom vnn 

,j,. 1;,,/ , nl. op elp Markl t·n op clc· hoek \ ' Uil h e t C' Stoo fstr;wtk n> (nu · 

P • .tr-r~'lril.d) . I 111 Wit 'i ·r·n I wilinWi Jk wC'r l . wu ttl rle mensen h znlct 
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.. 

JU.- C;,,<'IIW L,edt' punck . J\furkt , Eek lo, in opril 1929. 
Pn·nlkanrt in lll'l boil \'On dhr. Laro ·. Eeklo. -

Drukpinot Heemschut. 

11ornwn l ~een pomp of eigen pul. Leli er zijn uil d,·zc .. ~tcen pull en > de 
pu bi ie kc fonle i11 en onl si nan . 

Di e .r ;; leenpu ll eru wnn ·rt di epe. npen pullen in cl slrnlen . <waar

] U \ ' t ' ll een t•mm er un11 een ka tro l h ing. I ie pul·len voo in tgen gan de 

gebuurt e \'itrt wa l er. ZO \\'cl drin k\\' a lcr a ls \\'a l r vo r a ll e hui ·hNtdt ltjk 

gebru ik . I lel spreek l vam:e lf dal deze \\' !l lerpull en een 7<' k r • aan lr k

kin g;; krach1 ui loe fenden op de kl ein e jongens di e L" rrond sp el !en n r 

so ms i:l ll e soorle n v t~ilni :; in wierpen (dod ~ kallen !). In 1 _ I \\'cr i de 

l'e rsle rnonurn cnlale arduinen pomp ~e pl aa l s l 01 cl t> os lzijde vnn lt' 

"1'-'la ,k l. ll el lw uwcrt was p -o a pr il l<> t·'i,!L'WeZL'll hij openho1\ t1 nh<' 



11: t:loo. Rue de~' 

21. - Zic/11 op de Boe far e l! tl reehl s h e t monument l'CIIl L.ecfeonnrf<. nog u p 

=iJn oud., slandp/aa ls, in 1919 

~ Eecloo - Rue Boelare. 

.12. - I ),. Ao(•lure ur!flr / 9 / 2. 
fln-11lkuurl uil d<' v o • rt .l •m· lln ~ VUil t\ndrf. Vrrbt'kc. G c nl 

(of~lcmp ·ltng 1/3/ 19 12 ) . 
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..!). - /l ui s / )e Vli egher en gasfanlnarnpaal, op cfp hoek uan Boefnre en 

li/r'l'rslrunl , ur11 slr f'uks 19 10. 
Urukplaal I leemkundia Gl'noobchap. 

;; ted in g an n J B. Lad ri èrt· vun Gcrtl. ... Op 10 december 1 21 \\'erd het 

plan gol'dge keurd van de orduinen pomp voor de \\'e 'ilzijdc van de i'-larkt 

t' ll deze \\' ercl in 18'22 gc· hou\\'cl door \'. \ ' i'\11 Landschoo l van l:.ekl o . 

J) élilr het plan \ ' (lil de houwkundige r~ ot· land ls > (C.Psch. \', F> kl o. hL· . 

19Ci-197). 
Bij dt· \'t•ntieuwirig v<In hel ' tadhui s i11 1Q3'2 \\' crd ook oude 

tHihli cke f'on lein op de Î' la rkt door cl'n nil' ll\\' l' \'t'r.·angcn . 

Op '2) januari 1806 k\\' amcn d ,, Î' l ind crhrocclcr~ ~ 9 jaar na de 
nf'schnf'f'in ~ ,·a11 h u11 oud kl on;; lcr i11 de 7.uidmocr,;tranl. door de Fmn l'lî 

..---" zich opni('U\\' te Eekl o vrsti(!cn . dilmaa l in h L hu i-; van Karel , lroo , 

op de ~ ·l ar kt. 0 .ze milde wcllocncr ,;(' honk danrloc nicl alleen zijn 

woning c11 Pr f. maar li et ook SJ ordig op zijn ko,t n de ruim ' <Pnlers

kcrb optrekk en. Annncm rr D és iré' ll cy,;sc. ttil Et: kl o. vallc cl•' werken 

DctJI in mnarl 1866 Pil op 15 mnart I () werd de nit ttwc kerk vfln de 

Î''lindl'rbrocdcrs in gczrgencl . ln I 9') werd het hui s dnl vóór de p, lcr.-kerk 

~ l o 11d aongc kochl l'll [\\' cc jaar la ter gcslo<1p l. 7.o kwam de vo rg vel van 

d,. kerk vrij l'll wrrd ook een veel bel er· tot·gang vcrkreg n . T t dan to' 

lllfiCsl men imntt•r,; door een ovr r.vr lf'dt · ptlnrl om de kerk te bcrl'ik n. Be~in 
mam! 1897 IH'J.!On men met dt· oph uw vnn hct nil'tl\\'l' Î' linrl ,·rhrocd< r-;

kl oo,ler , dot ;-ou ingewijd wonlc11 op · I ~e rt<·mlwr l c Qc. 
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LI-LI 0\l l_. N.ut' t: t• ~ · flO , "l1stt..e tl~ P,u , 
!t' ~ .i 

1-1. ~ I )e _- latronslraa/ me / het oucf Vreelegerecht bij de noni 'Clll[l PCirJ cfe 
20sle eeuw. 

PrL"nlbnrl uil Je v.:rz<tmelinQ vnn ,\lf. l{y,erho,···· 

(aFstempel in g 190 i l. 

Eeklo \\ orclt ler<'cht d(' L edt>gétnck Lede genol'md. I'- 1 <-·e~lc r Lcdt·~iJIICk . 
vader van de· dichter. h i<" ld schoo l in rl e R aumslrétal . l o l zijn dood in 

november I 3G. R eeds op 2 epl em lw r 1834 werd de ,·,·rc li ensle liJk e 

1\.arel -Lod cwijk door zij11 geboorl es tad gehuldi gcl , om zijn O\'l 'I'Winning in 

de nationa le dichtwed lrijd ~Zeger raa l van 's Land ~ Onarhank,·lijkhci(!:•. 

,\J do lor in d<' rechten werd hij c· r gevierd op 10 n u ~ u slt t s I 35. E~r~l 
vrederechter L· KarriJk ·. dnarna l 7:omf'rgem . werd hij in 1 ·lU inspeeleur 

voor h l lager ondc>rwij. in o t·V laandt•rcn er1 in 1L·I'"' hoog l t' raa r te 

G ·nl. I l ij ovcrl ef'cl er vroel}lijdig OJ1 19 ma, rl 1 ·17 .• lrijd enrl \ ' lnming l' fl 

pioni ·r. is hij een le,•enwekk ·r c·r 1 lJ('zi ·l<·r gcwc·t•sl. In 1897. bij i<· v ij rli~~lc 
v :qarrng V< tn zijn clood , werd hij cl an ook te F:('k l . 'PSL<'nrlhceld. 

11 ' i mrm11m ' 111 \'ilfl L ed rgan k lwvond zich onr. pronkclijk op hrl 

h ·~rn \ ' flfl cl· M rtrkl . J,iJna I ·g nov1·r rl r 13oc· lnrC". l .iil<'f. W<'gcn he1 rlntkk 

n·rkt· r op rlit knli p11ril , wc·rd hf'l <' rik •l t· m<•lt'f nrhl ru il \ l'r plnnl ~ l . op 

d ' pri ·L. 

Reed~ in 1928 hf'znl I~ ·klo •t•n < irH·rn. I ,('(lrgnn .h , ann rl ovcr

l' lj(j · von rl< · Mnrkl . uilgr·hnal rl(Jor rl P l o ·n I'<' r bekcmll' vol' l hall er 

Muurr r" L'Ep{· (Int r < m{· Lu·<Or>. pnncl thans h ,wonncl rio r dhr . 

---, 
)) I 



1!1 . ll<'Ciuu I 11 

25.- Oe .~ t ationstraul. gezien uuna/ de Markt , omstreeks 1904. 
Pre ntkauri uil de VL•rzamcling van ,\lf. RyserhO\·e. 

1\ olanr! Van de Pullc}. In é! pril 1929 draaidt• men daar twee weken lang 

de film «Ben Hur », di e een overweldigend succes oog ll e: de opbrengst 

bf'droeg 33.000 Fr . zo nder de ontvangs ten in het café. Bij deze gelegen

heid lid men zelfs specialf' prentkaa rt en aanmaken. mel de ,·oorstelling 

van (( C in ema Lcdega nek en de recla me voor Ben Hur> I 

V crl a ten wij nu de ]\llarkt . om even een blik te werpen in de voor

naamste stra len van hel centrum . O e Boelaars lrna l wordt al \' t' mlPld in 

1340 ( l3isschoppcl. Archi ef. Gent . Rijke Gaslhui.. ongE'kla.se rel) : het is 

een v<~r1 de ottdsle slraalnRm en va n Eek lo. I Rngs de oos lzijd<· in dt• 

Bo<· lare woonde Jon ochuul . di e schepen was in 154<-1 : misschi n werd 

hel Cocq uyl traa tj e la ter wel naa r h r m g noemd In 1616 land in dP 

Boclaa rstraa l de herberg <De Hnlw jvJa ne> en in 1679 vind n wi j ook 

nog "J-fcL Blauw 1-lu ys>. dat mins t ns bl et' f bc· lnan tol 1730. 1\w n 

1820 en 1830 ontmoeten wij in de Boel fii·Hslrna l volg nd herhPt'gen : 

H el H of van W enen. D e Tuini er. , l Ccci lin . ln cl r tod \ lissingt'n. 

H el Wapen van ~ecland en H et V liegend e Paard (E. De , met) . 

In hel. beg in van cl B clare nvas in I 30 cl brom erij rr v ligd 

va n Sera fi en Ryffran ck-D ou nek el (nu hrouw rij Ba Ie ). Oaarn LH\ l wa 

cl(' hrouwcrij van Antone •oC'l hnL-Dc l1m•s. 1 aarnn . l wo n lt• 1·. 11. 

Marl ns. een priester OJ rust , geboorlig van E kl . Daarnon l ' nd ' 
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Eecloo - Orand Ba:rar Parlsn:n. 

2<>.- IJ l' I( Crw1d Bazar Pari si •n :) i11 J(' S tc!lions lraol , ufok lcgeuoPcr fw t 

post kon/oor, vóór 19 10. 
Pn·nlka, rl uil de vcorzomc linJ:1 vu n 1\ndr.:• \'crbckc. G!'n l 

Fmn ie. M is cghcrs, e ' 11 wi nk li r. a fk m li g van s cncdc. D au rnaa l 

was d · s okeriJ van 1:3emnrd Vn n ll uorPhck . In h hui ~ va n fvlcvrouw 

L(J(mlj ·ns woon d toPn RcmHtnu s Van W 11s <· nh ovl', fk nmsli g v 11 K a lt C

g·m •n la l er hmgr·mc· ·. l r. I lij wa. de s hoonvarlN va n advo kaul Pu ·e

mi ·r. vad r vun L ion I Pus. <·m w r , onz luiere· burg ·m e. l r . di l' lrouwc11 

ook dat hu is bewo nde. 

In h 'l hui. vnn dr• W w • 1r •rsr h;wl woondP I, Ra pli l N cknwns-
}) '1 lav(·. fnhrikan l . \'it( , ('( va n O, d , r :dw~rd N. •lc' lll fl llS (gc•.chi cd . hrijvr-r 



~~ Eetloc - ~d Ruc de lo Stat! ::. ., 

2:-.- D e noordzijde ua.n hel oostelijk deel van cle lationstraat in 1912. 
Prentkaart uit de verzameling van lf. Ryserhove. 

(afstempelin g 11/5/191 4). 

van Eek lo en bu rgemeester) en van lsidoor l eeleman ( ;5a fabri kant 

en eerste concess ionari s van de poorwc~lijn Gent-E eklo-Brugoe) ... 

( G(' chied. v. Eeklo, blz . 24 1) . 

Üp de hoek van Boelare n Z il ve rsiraal wa - in 19 10 cl winkel 

gevcs ligd van hu i ss eh i/der Edgard De VI i egh er-~ leeghers ; daar _lond toen 

ook ee n Lypi sche gas lan taa rnpaa l (zie foto nr 2-) . 
H et archi ef van hel Rijke Ga Lhu i , ,ent. vcrmeld t V< nuf l 3_c <die 

G role slralo Le I" eklo ; daarmee wordt de oude weg bedoeld van Lcmb ' ke 

door i::ekl o en Ru verschoo l naar IE'genl. I ie bc an dr verigens 

verschill ende benamin gen : nlwerpsf' Hccrw g ( I i- p d o I veld Lrnal 

kwam ter hoogte van D e Lust i oe BMr). Oo. leindeken (in de talions lrnat 

en omgevi ng van h el huidi ge sla tion ), G rote , lrua l. (nu lali n~tranl), 

Markt, Brugses traa t (nu : Koning lberl Lraat) ' n k av r h l traal. In 

de I Sc eeuw vinden wij volgend hui - en herbergnam 'n oor cl < r ol 

S traelc> : D en Aren! . D e L li t', DE' Pa t cgaai , D H lm, H l ,uilen 
H oo Fd . D e P lgrim , D e Roo. ler. ' t rhemink Ie ( = , ap) n 
D e Wildeman. 
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Eecloo , - Hótel de l' Union, 

2 Op de !wek uan de Sto lion lroal en de \ isslroal in 1904. 

Prenlkaarl uit de ve rzameling van 1\lf. Ryserhovc . 

Üp d kaart van Pourbu krijgt de lalionstraal de naam c: H ospi tael-

lra te) ; ze leidde inderdaad naar het hospitaal . da t op de hoek van 

de huidige Ho pilaalstraal stond. Tu se n 1820 en I 30 word en 111 de 

huidige lation traal (toen : o Leindeken) vo lgend e herhe rgnanwn aa n

g geven : H et M uleken . In het Kalj en. H et BoC' rken. Loui XVIII -
Koning van Frankrijk, In den Druiftak . In de Fo11lei nc. D e !laas en 

Oe> ieuwe W and ling (E. I c• met). 

Vóór I 0 wa d ' lwbouwing langshe n dc · . tnti on lraat ni Pt zo 

h lanwijk. Daar stond n mf'f' ta l lage c•n onaanzienlijke hui jes. van 

ommig kon men zelf d pann n aanrak n ; d me e. l had den en 

\'oorh r1f of moP Luinlj . oorhij de· Car •n. Lr, al wnrc·n cl <' hui s je ~ hov<'n

di(•n ze r dun gr·zaoid . to l op ~ I " Kroon ). In el P . I nl iono; lrnal slonel 

re- d '(' IJ groo t ~Pbouw va n vro g ·r. op de plmd \ ar nu h 1- oucl l' 

Hc·dc·rwrr·cht i ( Kontoor dc·r Brlas lin g n) . D al ~ bouw wa. in zijn or-

pmng r n van dP cJII d I huizc• n van E kl o. In rlr 1 e e uw werd h I 
h r lc·ld •n lcwn lwwonnd door dc· grnnnhondPI r rruylinrk , offi it> r muni

<ip;t<t l. z vc·rko hL h ·I in 1 ()' n, n cl iacl voor 11 . 1 ï 1.60 fr c•n h l 

\Vt•(( l vd1r11ikl nl nnc lc·rprr·fr· l11ur . N Hllc ·n wn s lwl rtr•g l)('woon d rloor 



4• - Eecluo• Rue de I• Sl•lion . 

.2'). ~ 13/ik op cfe S tolious lruol in / 9/3, gezien 110no/ !wt lotion. 
IJr<'nlburl u i l ,(,. vcrt~nwling \ ' illl R . l )utl\\' , G cnl. 

de baro 11 cl Î~ xat"rdt• lol in I 3 1. Daan1a werd daL glbou\\' hslemd voor 

clc rijkswa cht van l~e klo (L. Lampa erl ). 

li et II C'o -go lisc he hOIIW\\'erk mei lorPnlje. in de· • lulionslrunl op die-

7<'1rrll' planls opgeri cht en nlgemeen hek nd a ls hel -. \ ' redegercchl ), is 

\\'Cl opge trokk en nw l rlc IH'doclin g er hel wedegerecht 111 on Ier le brr'n 

gen. rlocl1 het hee l'! :dl'r ht s een i'.eer kort e li jd tlic h ~·s l emming gehnd: 

nu zijn cl c· kan toren \'on cl ,. helnslingcn daar on lerw·hra rht (id .). 
In clc S L <~ li o n s lran l , wrhl s a ls llll' ll \'an de f\ lork! komt. he,·oncl 7irh 

hij rlc· nun\'Hllg ,·an clt'i'l' eeuw . \'l nk legenover het posl g h uw . de Crand 

l)nzn r Pari si<' IH. van 0. V crsa ill es. nwl <vrij e illgRng) t·n c. \ ' slE' prijz '11 

(zie foto nr 2h). De uil gPstn lcl c wnren, tol btti lell tne . Zijn typisrh vonr 

dc·zc periode. 

Na 1830 wns het «Ooslendeken (S t ntion~drnal) (1,, burcht ' '"'' het 

Orilng isme in 1--.. c· kl o. \'OOr a l door het rei ( cl ni nld nnr 'Ie l' \ 'Ct' ' f nm ili l' lt•dt'l1 

c·n vri Pnclen van de ll oll nncl:;gezi llcl e .lost' J h l)'htt yvetter \\'Oondl'n l p 

I <J novemher I 37 kwam rlc• \'l'aag \'an dr· inworwrs \'All h I 1.. o•dcn lckl'n 

voor het ~wh cpenrnll ege om een wi jkkt•rmis le mol-! 11 ~:t ri ht c11 ndt•r de 
llflilll1 .- 1-,c·nrlrnrhl hil ill'l \'rt• lc• . I )e vrHng \ ' l.lll dt• lll \\'OIH'I'S \\'t' rd nfg( 



E~(·loo. - L a ._'taf ion . - E(•kloo. - De ._lat ie. 

)(). - /l ei _ /alion Ie Eeklo omstreeks 1906. Bemerk cle orillake/de krlip 

van oliemolert Van Z e fe. fZcproJuctic llecmschut. 

wezen door burgernee ler lroo en schepen V erm asl, en goedgl'kcurd door 

schepen M arten (orangd). O e vraag was du s verworperi mel twee 

temmen tegen één. G rote beroering bij de inwoners van dP wijk. rli e 

reed geld hadden ges lort voor het inri chten van feesl lijkh crlt>n 1 .... 

Op zondag I oktober I 37 vroeg in de morgen donderden plots kanon

. alvo' door de lraal : hel wa de aankondiging va r. de wijkkcrmis . sp rjt s 

de weigering van het chepencoll ge Geh el d·: nacht had men d Lln r 

qewerkL Pn ' morgen t nd de Lra<1l in kerrn isi•Hll : •·r<' bog n , wi1npels . 

vlaggen , ~pam•bnomkens, op~çhriftcn aan de g<'' VC' I ~ ... I !cel de dag bot' ldC' 

h l van ' t volk . de herb rgen zalen proppen!'vol . <· r was am u cmen t. 

ple7if' r Pn 's avond was r vPrli htill f,l rn l 1 kl onn cn . r·r was Vllllrwerk . 

N wa. muzi k ... Lot hel po lilir·urrr sloeg : ti r1 llllf I I) (' politiP omm issn ri s 

kwam de' hPrb ·rg n lrlil n. d eh d I f ·Is 11 sloc· IPn werclc·n nanr IHr ilcn 

' ·brarht . de· Lonn ·n hi ·r naur buil n grro lcl en hcc· l rl • no hl wercl 

g 7ong n : .-1 lij (f) huyvdlc·r) hlijfL rl ·n onzC'Il ... ) (Gr·s hi cc l. \ . l ~ c· kl o. 
b lz. 226). 

In 1 {j J krP g F.: klo zijn sporlijn en qtation ( ' nl-Brugg vic E kl o ) . 

I ·rwljl e ' 11 pri vn l mFtat s happij in l ) oo k c n sp orv ' rl inrlin a mrt 

Anlw(·rp •n , ovrr Z <· lzal ·. zou tol slnnrl lm·nu n . 
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)/.- l.ic/!1 or1 dl' olllflt'Pinçr unn h l' l Stolion in I 9 19. 
l'rrnl knort ui l clr VNzamrling van :\lf. RyscrhO\'E'. 

(n fslemprlin (! ï/!0/1919) . 

T ol in 19-I<J wa,; r=:ekl o levPn hel eindpu nl van twee buurtspoor

\\" Cgen : dc · lijn en A ,,Jt er-l:ckl o Pn \ V nlen·li et-l:eklo. A[ cl ze spoorlijnen 

werrlt•n nnrlc·rl tl ~~~· n \'t' r\ël ll f!e ll cl oor a ttlohu sd iens len. mei \'Pr[rpkp unl R<Jn 

he l S la lion. 

O nzt· folo nr "50 \'t•r loonl nog de verdwenen kui p Yan elP stenen 

mol<'n \ ' '"' l:cle. nchl cr clt• ,; l nlion~gebouwen . hij dP aanvancr van de 

20~ le eeuw. 

1)1' grote hnnn voorhij het , lnlion. in de rif'hling van 

Cenl is bijll il \'O IIc· rlig ni euw . I lier In ~ in I -o nog gePn 

Genlwe~ \'t•rlrok van d e Lekes lranl . ac h! r hel S iali on 

>r hil lt·ncl e bocht en. in cl c ri chtni!-! vnn De Dam. 

aa r·ehool en 

w g. 1 c udc 

·n I i p, met vpr· 

I lel Onsl\·t·ld ( ve lrl = nog ni cl in culiuttr rrc hmcht grond) wordt nl 

in I )() I vPrrn eld ( nrrh icf Ah dij W nn r,;choo l. l e •enl) : dt Oo h·eld 

. lnwl . ,·nnnf l) e I usli ge Boer tol de gn·ns nlC' l Lembekc. in 1-1-". 0 
J\ lil wer j)SP I I eem ·eg . nu ook O os l Vl' lrlslrna I genOl'llld . \\'{\ \'{\1\l\ r lwt 
Oo.; lf' nd C' ken cerlij( ls lnli !J" wcer,.:zi jtl en nwl li nden I eplanl . lot nn dc 
ll o:pil nn l ~ lrn a l . 1 nn rorn hcc ll r rlnl ~ 111k weg in cl,, volk m ncl ook nog 

"1 )t • Bnwnk ens -.. 
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52. - Tussen Zan dvfeuge eu Mofenslrocd uóór I 910, m et Pe n blik op de 

verdu enen Laudv/eu gemolen . 

Reproductie H eemschut. 

I lel Kollemslraalje wa. vroeger een vier mei er brPde aardeweg van 

de nlwerp e H eerweg (nu : Ooslvcldslrn a l) naar rl e Lekeslraa t. De 
Leke lraal wa veneens een . malle aa rd eweg van d r Oude •ent weg 

naar de Anlwerp. e I-leerweg. 

T en noord n van h el centrum van Fek lu ligt de Z and vleugc: < Ier 

_anlv logh > slaat gebor·kt in 14':i I (Rijke Gasthui ) p O bC:' Iekenl : pi aal. 

waar h I zand vliegl f'n opwa.ai l (M . Gys <·fing) . G e Zandv leuges lran l 

loopt van d • Mnlt·n lraal (Brug e. le nw 'g) lol Bfomm kcns '11 was unn

vank •lijk ' ·n z<·s md r br dr- zundw g; zij is synon i m mrl d(' ll ond crci 

J,uncll·rslraa l ( ~' in rli ndPrl Buunrr n >. 11 10. Rijk a Lh11is. • nt) . 

I),. ll rmcl<·rcl 1311fHir·r ( = ")()() g rn 1) lu g 11 f.!élll' nonre lelijk van dr c slrn al . 

I ,. wijk Bfommr·kc·n dnnkl 7ijn nnam aa n rit · h rlw rg <ll r l Bl nm m k n>. 

In d r· K rkslrna l w ·rd<·n viJf h ·rlwrg n opgcr l ht Lu s. r n I -Ü f' n 

)() : f) ,, llonrn . 11 ·l Nrcuw-vlr•c· h -h11 y~ . I <' Fnrithoom , ln rl1• Rrd•nlll s-

"''1!1'1 r·n I lel /.warlr• l.rHTl. ,. lwll;•minf.! Krrk ~lmn l 7f.Jr is zeer oiiCl , 



) ). - Een Ion rlschop unu de Zan cfufeuge in 190"1. 
Rcprocl uctie J-lcc·mschut. 

Yoor de weg va n de Roze naa r de parochi ekerk : den Ker vt>gh ( 1311 ) , 

der Kercs lra len ( 1349 ) . de Keercs trate { 137 ) . rnz. (M. G •sseli ngl. 

In de 16e eeuw woond e \li ctor de Ketelboeter lan gs d o slkant en 

ba ljuw Frans l ) c Bae ts langs de wc Lkanl van de Kerkstraa t : deze laa tste 

had uilweg lan gs de Prinsenh oF traal. In 1830 wa de Kerkstraa t al be

stenige! op een breedt e van zes meter. Daar woond en toen onder me r : 

notari s Servaes Bouckaerl , Engeiberlu s Dam.ve, later g m entera elslid en 

schepen en Joa nn s-hanciscus Lippens-I u Bos h . VR I L mb .ke (G -
schi ed . v. Eeklo. blz. 242 ) . 

O ok de J'Vlolen traa t hee ft ver chili nd e b enaminge1 ~ g k nel . In 140-1 

~ prt>e kt nw n over «dr 7.uudstrale die I OJL l oo t waerl> (1 eken-

kamer, Bru sse l. nr 34. 355 . fol. r. ) . in 1457 1 ver d IV , l tra te <l r 

W c<: lm11 elr ne vvae rl », in 153 over d , \ À/ ststrae le di n . lraa l uit -

maa kt. mel de Bru g<:e leenweg ._oms vind en wij ook d Bnlg rh k traa l 

en bij Pourbu s is hel de <M eul enslra r:> le). \ erder norr : J,, Z uid. traa t 

(1 63 en 176 ). cl Key7ersl an e ( 17 -) en de ]\Jolen tra l (1 - ). 

h el I la n Pourhu s st.aan er diiÎd elijk ze. windmolPil In rlcz(' strnnt nf
g hceld . 



Yl. ~ I)<' K erk /raat cn I 905. 
Rt' produdie llccms hu l. 

D e Molc'nslraal was n aard vw 'g van cl · • pri l L E kl o naar 

Bal~ rh oPk C'n ~ int-Lau r ins. In I '5'5 > I; p d e• hoo fdhaan n o~ s i d langs 

df: ~ Bncgsrh c· .' trnPl > ( = Koning 1\lb •rl trant) ovPr Rav r. ch nl nanr 

Brugg . 

<In 1'52'5 w rd in de ol •n lraa l e n L·cnput g bouwd , wao r nu de 
:vfui'i knka dc·mi i . ... In 17 0 worcll ' 11 bouwv,tllige m IPn n f~chro k n f'll 

·nkelt· m ·l r vcordc· r no rd woo rt h rho11 wrl. o1n d C' sir, nl nanr 11rugg · I 

kcHtnC'II v rhrr> cl c•n) (L. Lïmpn•rt) . 



. 10 . Eecloo . Rue du Mouho . 

"'i"Ï . - I )(' M ol(' nslrunl !Jij fw t benin Po n cfe 20sle ccutc. 

Pren lb il rl uil •le Y<' TZilmel ing van ,\ nrlrf Vcrbcke. Gent 

(afstempeling 9/9/1909) . 

Van op hel Üoslveld . over de Zandv leuge en de l' lolt'nstraa t. lol 

dr l)nt gsc S tra Rl lagen vclr zandheuvels. Op rlie heuw' ls slonclen cl, .. 

moiPn . .; gebouwd. In 1 33 kwam er nog een laa l:; le bij . opgeri cht door 

Bern arel \' an ll oorcbeke. nabij hrl kerkh of. waa r la ter de maald erij 

Lampal'r l kwam. I )ez t• sletten korenwindndt·n werd in 19 15 voll e lig 

ges loopt. 

Üp dt · hork v< tn de Î' lolenslrual en J,. Roelnrc was m I 30 cl,, 
smid sl' VUil Jn co h11 s 11on le. In hel h11i s lmnwsoele ( vrot'!:'er R icharcl D e 

J\iys. lhiln s de hlllclen van de· 01iclciPn ~ land) woonde h·r linand \ an 

ll oo rr·beke. dt· Intere mini. Ier vnn npenht~n• werken . Ot! in I -o woonde 

111 hel ccr, lc h11i s ( lh nn~ dt• r r(;nwrie ttpido) Ni cod e mtt ~ t'-l innc . horlo

gemak er. Danrn ans l woon de hri1 hnm \'an l nle. a fk omstig van . l11i . 

in slru r leur hij fit· ~ httll erij . In fk win kel i' linnc-\'an 'v\ flS. "nhov ' \\' flS 

de · smidSt· vnn .l n 11 Bapli sl I c N t'\'t'. late r rJ,. smidse van .J oz,· f Fif'rs. 

Dnnrn nnsl woond e Louis Van DnossC'IIl' fC '. nf'k omsli !! ,. 11 \\ n u-sch nt 

r n pnnrdt ·ro~ lnwe •s l cr . In het h11i s \' crhie. l (Pnln-riJ wi ],•n) woon dt' 

Brtlito Î' lnrlctt ' \'d il l ~tti s elt • cle. t t• ttl cnier: dnlll'nntsl won nctt• l cm u'l l 



36. ,........, Z ich t op enkele molens nabij he t kerkh o f. in d e M ole" slraal Ie 

Eeklo, oms treek 1900. 
D rukplaat l lee 111ku nclig G <' nootschap. 

0 1--Jond l en zijn broer, voerlui . Üp de hoek va n de Rcné V crmasls lraal 

wa de huid vellerij van nlone V errna t» (Geschied. v. Eekl o, blz. 

243). 

Andere molens in de M olenstraat en omgevin g ( ecl ie E) waren : 

de stenen korenwindm olen van Edmond Leya.-rl. pri cla kkcr, gcs loopt in 

1904 ; de korenwindmolen van Feli x Pot. , a f ' ebroken in 1 8 ; de ~ t en en 
korenwindmolen van O e HullerZama n, in l897 verko hL aan Genlil 

D hondl ~n het vo lgend jaar re ds ge. loopt ; de houlcn korenwindmol n 

van Louis V an den Cuyl -Di eri ckx en kind er n, verdw nen s dcrt 1892 : 

de l nen oliemol n van rm and o th a ls, in I G cl or zijn kind ercll 

vf"rko h t aan I omien Of' Ba L -V an Quickelb rgc , li eslager te Eeklo en 

in 1 lotaal a fgebroken : de houten boekw ilwindrnolen van Antoin c 

V r luy -De: • rn I , Paard c·nk rkh of wijk , g sloo pl in 1 72 : de len n 

•or n- 11 oli wi ndmol n va n 11 nri l ya rl , in I 03 lolaal a fgel rok n 

n d • houl ' n kor nwindrnol(•n van /\n g<' • l yoNI, bakk r l Eeklo, re ·rl 
vPrdw n n 'd rl I 6 ( W ind- t•n W al rrn ol ns in Ie 1 rov. o lvl. . 11 . 

hlz. 1 J -14) . 

T u . ('11 1 20 •n 1 

opg ri h l of h rop nd : 
P -nn , I lel M ui ken . 

w rci Pn vo lj:l 1 dP h rb rg n in J Mol nslranl 

n ubl " l n /\dein r. I Zw n , Zil v rf? n 

H op v n VPd ·. I lel N i uw L v n, ln d ' n 



3:-.- Molens bij de 11 . Gra/kopel, legenover hel f~erkhof, in 1900. Op 

hrt uoorplun dl' st enen molrn Lampaer/. 
Drukpl aul I leemku nd ig Genootschap. 

I lulsleboom, D en T empel van Apoll o, Het Blau\\' e I lui :;, Hel H ang

kasteel. In den Postili on en H el Boerinn enken ( nu : Het Koel i rken ). 

Een inleressun t art i kc·l over de vi er oud e, gruf cl ijk e molen Ie Eeklo . 

waa rva n er dri e bij de . lolr·n Lro nl stond en. is le vind en in ppeltje 

,·an het l\1 ee lj es l.». nr I - 1%7, blz. 2 19-2.33 (L. _ tockm an). 

ln 1800 tr effen wij in de 1'1olenslraal ond. ·r meer volgende herbergen 

aan : O e ]::'ruytboom, D r Salad e (wordt la ter I leL gezt~d eld peerd >) en 

D e Coudm Penn e (L. Lamparrl) . 

«Üp hel eind· van de f'-1 olenslraat lond een kalvari berg m l H 
G raf. in J e flonk van de molenberg. D eze werd i!, 179-1 door de Fran -en 

a fgcbrok n en in 180 heropgerichl. In 1 09 be· l ol de municipalitei t 

hel kerkhof uil heL cenlrum le vcrpl nél lsen t' n een . luk grond van 7. 1 

uren te kopen uél n juffr. Juli e I i ·ri rx. voor 75-1 .~9 fr. I c notariiilc akl 

werd sleehl s in 1811 vcrl ed ·n . Dl' ecrsle bcgra f ni s p hC'l hurdig k rk· 

hof had planl s in jnnu ari 1 10 ( ng li ca Bourguignon) ... > ( ' eschi d . 

' '· Eekl o, blz. 182 ). 

D t' knrcl van hel I I. Graf werd omstreeks 1900 in n o-go t i chl . t iil 

hr rbouwd . In I 2 1 was de afsluitingsmuur van hcL ni uw k rkh f pg('-

tro kkcn door J.B. orn li . 
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Eecloo Vue prlee de• ruin" d'un ancien moulln. 

Blik op de l olenslraat omstreeks /9QLJ, vanaf dr grondue5/cn Pon 

een gesloopte stenen molen. 
Rcproduclie Hee mschut. 

0 oudere benaming voor d Koning Alberl lraat i d :! d)ru gsche 

traete .. , in 1800 t rue de Bruges .. . Toch vinden \ovij die pa een eer te 

maal vermeld in 1532 ; levoren pr ekt m n leed~ over de R overschoot

straat (tot r Raven ool tralen , 1398 - d Rave co l lrule. 1457- enz.) . 

Tol in het midd n van vori ge eeuw wa deze straal weini g beb•!llwd . 

voor d e helft afgezoomd mel akkerl and en bo . Aan h l eind P- , op de 

w lzijdf', lag één van de vele grote zandhe 1vels. di fgcvoc·rd werd 

.-om · r de weverij N eel man te bouw n , Ie ki em van d Els \ nn 

am m . D · traal b gon -er l een bebouwde agg lom ra lie le word n 

bij d üan lc·g van de Ti lts ;; l nw g en hij h L houwen van h L h ospi taal. 

d r Lo doen van Kar I Lr 0, 0 ra l ri k (' lemon s viel I il 110 nge 

v er 2 juar •n werd v ·rvong n door dc• firm a Van !Jamnw. di buil n 

w ven ok aan v · rvc·n c·n opm ak de d. 
fJ 22 sepl mi ·r 18 Q w rd h I voor L I VUil rl c burg nw sl er Mn

vaard om n lantaa rn le plaal n oon h L g sli hl van cl 11. in •nlius 

o. Paulo . omwill van h I gro l v ·rk r dal lang dr'7r ~ lrnnl da gelijb 

plaat von d. 
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1. - ecloo . - Chapc.l1e du Rl n t·S6pulcre. 
K"pel v11n het Hd~ Or •f . 

l 'lwtt~IVJ• Ji . fh·, ...-, t:.1 I· 

.39.- I )e 1\opu/ u011 hel I/ . Grof. l1ij /1 e / kerk hof. kort na de >uwu is 
I ing. 

PrPntkflnrl uil de vcrzonwling ,·an .'\ ndré Verbcke, G nt 

(afstempdin~ 23/7/1906) . 

ln 185 1 was in de Brugse lrc at d herberg D n 1-laz win I> g 

ves ligd , hij Louis l...K1 111pa rl-Vcrs lu ys. H ij wa-; vo rman en rct' l ie krt> 
za lerel ag nanr Brugge t ' ll iedere clin lar: n vrijdag ll t\i"lr •cn l> ( es hicd. 

v. Eekl o. blz. 242 ) . 

Tussen 1 20 en 1 -o I rorr en wij cl herberg r ' Kurp r (I n. (' n 

dri eta l hu izt·n ten westen vnn O f' •roe nc B omgn rel. terwijl Ot' Kroon 

g vc ti gd was op dl' westh oek vnn de Kon in" lbcrt strunl vn d ' o qu ·t· 

352 



10. - O e Brugse /raat omstreeks 19 10. Links op de foto , jui I voorbij de 

ocquyt. /raal , op de hoek, was <D e Kroon >. 
Foto uit de verzameling van Alf. Ryserhovte. 

lraat (nu dam kap alon) . ln laal lge11oemde traal zelf had men loe u 

nog : D Go de Koop, La Bell Alliance n D e Kl ok (E. De , mel) . 

a d om" enleling van 1 30 kende Eeklo een rampzulia lijd van 

werkgebr k n armo de. Vooral d oud men en, gebrekki gen en wet>

kind ren I fden vaa k in ellendig om Landighed n. p hel ei nd f' van 

I 35 werd b I t n lol de opri hling van en ·oorl lierdadigh id. '"' rk

hui . waar werkgel g nh id zou l vind ·n zijn n " aar de n odlij I nden 

onderhoud en v rzorgin' zoud n g ni len. 

«' I-iel duurde ' I nig • Lijd vooral ' er de· zaak p dr f kwam. Kar l 
• lroo ·n pa loor I 'I londl zo hL n naa r n klo l rgem n hap die d 

h d1 n11w van h l g • licht op 7ich zou n mPn . p aanclring n van Kar 1 
troo kwamen f'n k I • zwl r. uil '7. I(! naar I~ kl o op 7 augu Lu 1 -7. 

7. , krPg •n van d1· kc·rkf ohri ·k n oud , Vl·rvall n g •hou" in I" l~ oam 
. lraal, dul vro -a ·r ~wel; nd h· d al. ond(•rpn. l rij Pn wt~ r f\1 <· I r L d<'
(lan k . hooi g houd n h. d ... l11 Jp huidig g I uw ll va n h-L .J ugdhui · 
\ rd Pn d ·r. l 7. • w •7 n C'l1 pvc·nvc• I r u elP mt•nsPn OpJ1 noml'll. 

l11 1 '3 oV<·riPI'd ·n riJk jong' man . Knrc•l Lor! ' Ijk Mi. ~h r ·. 
"71· I) Zf·ltc• f:l l zijn Pig ndommt•n nan h l pn op~ •ri hl li rdatligh id ~ 



6 EFr:LOO Brrrgschl! tra(lt 
/?ue dt- Hruy~s 

4 1. ___, /Je Brugsestmal na de eerste wereldoorlog. 
Prentkaart uit de vcrzameling van ndré V erbeke. G ent 

(afstempeling 1924). 

ges ti chl. Dil stelde de beheerd er in laat aan Jozef Kervyn de Lettenhave 
van Bru gge een - stuk grond le kopen van 7. 70 m2

. D it perc p[ lag in de 

13rugsch e lraal en werd aangekoch l voor de prij van 3.000 fr. 

ln l 39 keurde de g m enteraad het plan go d om op dat perc, l 

een ni euw liefd adigheid ges ti cht le bouwen en in 1 0 trokken d zu ters 

met de wezen n d oudj naar <het g li cht van d H . \ in nliu · a 

Paul o) . Reed zeer vro g war n d gebouw n t kl in n in 1 53 ko ht 

de Moeder Over lc de hui z n en grond n t n 0 ten van cl . inri htina. 

Er werd een zi k nzaal bijg I ouvvd n. op ko ten van Kar I ."' tr o, in 

1857 ook een kapel. I eze wa h t w rk van archit ct P. D e Vign . di 

ook hel slandb [cl van Jacob van rt veld Le nt ontwi rp . p 4 mei 

1857 werd de kapel in gewijd door IV!w D lebë qu e, bi chop ,. n G nl 

(Ges hi ed . v. Eeklo. blz. 247 ). 

Dit ge Li ht in d K nina 16 rl lraa l i " cl 
lol de huidige H. Hartkl ini ek te E kl o. an m 
afd elin g voor de · oude mann n en h rel rij m l 

(Folo nr 44) . 
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12. - Ga tho/ <DP Gro n.e Boomganrd> in d e Brugsestraat 
Prentkaart ui t de vcrza meling va n /\ndré Vcrbcke . G cnl 

la fstempeling 16/ /1904). 

D TieiL e teenw g i nieuw. In 1674 preekt m n ov >r ll· Lraclc 

na r eld ken Damme> en over d vo Lwef] cD Lanoe M ei' Lol hij 

hel Pateet cruy t>> (op d gr n m L Ad gem) . H el Wél daar gan h -
ho l Link lagen de bo.s n van d rauwzu L r., re hl die van lwl inl

Jan. ho pilaal Ie Bruggt-. H el d " [ van d haan Lu n d lo ' ÎC n cl· 

Koning Alb rt lraa t 6 lond nog niel. Dil w rd pa in 1 2 clwar.dnor 

h l land getrokk n n .-d ni uw route> g n rmrl. Een gedenk l n 

w rd bij d<'ze g Ier nheid ing mt>Ls ld n i nu nog zichll aa r in I(• voor-

l(l"Wl van dP firm a Van I amm .-1 ul dC' Th; IL à Errloo , cnn !ru il 

c·n 1 42 ... >. 

BurJI ·m c·. L ·r cciPman H had Lw do hl rs ..- Mnri a tn l .ouisa ____.. 

ui kiiJo L •rzusl r. in de orde' van de· rm · lar 11 - leti n n. l Brw•ge 

e-n I osl nd . ~ 11 over· nkom. 1 m •l zijn c• hLg nol n zij n cl rd 

dochtN . .J111ia. he. J ol hij in 1 •n dt> I vnn zijn hovi ng n, 1 lend a. n 
de· Ti IL ,. L nw g, of I • laan nrn ·r en clori . \' nkloo. l r op l ' I ouw~'n 
I F. ·klrJ :~c · lf. J) · · ·r~l l n w •r J nog lwlzl' lfrlc• j tfl r g lehd t·n d • r l• 
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feetoD - H'<Hple~ de St Vlncr '' de Paul. 
---

Uo 2353 ... liéliolyple De Oraeve, Oand 

43. ~ G esticht van de 1-1. Vincentius a Paulo in de Brugsestraat, om

streeks 1905. 

Reproductie Heem chut. 

vieugel di e klaarkwam omvalle het huis van d e buitenzu Lers m t de be

waarschoolkl a sen en ongeveer de h elft van het verblijf der lotzu ter . 

Üp 29 mei 1893 had d e plechtige installalie van de tichteres en 

plaats : 9 arme ciaren uil h e t kloo ler van Brugge, van v ie () ·lotzu l rs 

en 3 builenzu ter . D e kapel van het klooster "" rd pa gebom d in 1 9-1. 

Tevoren lee [ een sch ool lokaa l di n t al n odkapel. ln 1 95 w rd d 

nieuwe kapel ingezegend , met int Jozef al til lh ilige. u de lokal en 

vrij waren tartl cl bewaar h ool m I l e kla n in 1 ; in I 9 
werd er nog een d erde kla bijge oegd. 

In d loop der eers tvolgend jar n v rel · n ver·ch id n Lukk n aan-

palend terrein bijgeko hl om Ie nog on tbr k · nde a bom n ' n h el sl t 

lc kunnen opt~kken . of om d privacy van d e mo!1ial n l v rz ker n . 

Koor, infirm ri e en sa ri tie w rdt>n sa men m l dr kapel g b ll\\ d in 1 Q-1. 

De lolmuur kwam aan d b url in 1 97, n in 1902 ' rl h l d r d 

slotzu ler bewoond e kloo ter volLo id. do : h l bijboll\ en van d LW"' 

nog on tbr kend h alv• vlug 1 (On 1e Lj esland , ~1/1 7 1. I .). 

D Zuidmoer Lraal on ll nl haar naam a n d r kl Sl' Zuidm ~r. 
bij de gren met Lv inkel. Daar lag n erschillende m er n : dr k-
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.J.J. ~ Bo ·rderij. a/deling oude mannen, en neerhof van het G esticht T-l. 

\'incenliu a Paulo. vóór 1914. 
Prentkaart uil de verzameling van André Vcrbcke . Gent 

moer, de Ganzepocl, d oordmoer, de Zuidmo r .. . ln 1316 · hrijfl m~n 
nog kortweg d e o r traal . later mèestal de oordmo r lraal en vanaf 

0 gewoonlijk d e ZuidmoerstraaL Langs di e foer~ lra al tond a l vro g 

een lenen kapel <Engel ndale>, waar m n in h eL b gin van d e 15e eelt\ 

hel beeldje van .L.Vr.-len- oom zou gevonden h bh n. Hier ve lig-

d n zich , in een nog wo l g bi d. de Grauwzu ·Lcr P nit nl ;·1. wien 

kl o ter in d geuz nlro b len zou t n ond r gaan . 

a d verwo ling van E kl in 157 bi r ok h igendom V n de 

Grauwzusl r voll·dig in puin liggen ,n d zu l r · k rd n ni L m er 
l ru g. Do h in 1 49 kwamrm drie pal rs Mindt•rhro d er R ollelt n n 

lw ·~ lek bror·d r van h >l kloo ler I Br rgg zi h definiti ef l E kl 

ve. tig n. anvanlc liJk nnmt•n zij hun inlr k in n hui an d' P l r -

lraal ( 11u : R e n Pa ·p ) . maar ko hl n op augu. llls d 
af!! hrandc> puin n in d · Zuidm o •r lrflal an ç], . r. l 

Zij zoud n .-T n-Doom > hNopri hl n. 

< p 13 okloh ·r 1 )64 w ·rd n Mlnvan~ l!t'nwnkl rn l cL• ],ouw· 
W('flr•n. f·:r werd fwgOf10('0 mf'l clt• opf OliW VOO I'C'Il VOorlopiÇ!' bqwl PO 

m('l clr • fundNing n v;m clv voor,:wvr-1 vnn d1 • kc•rk, kr11kc·n . rt·fL r n 
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-/ '5. - Etab/. Van Damme en klooster van d Zu sier A rme Cfarf! n 

Tiel/ se l ee rw·eg. aanunn.g van de 20sl'e eeuw. 
Prentkaa rt ui l de vc rzamd ing van André erbekc . Gent 

(u f~ tcmpclmg 23/4/190-1) . 

wasplaa ts. De 13 maa rt l 665 werd de eersle mi opaedrag 11 in dr 

voorl opi ge kapel. D e 8 de ember 1665 namen d<' pater, Yoor h l en;L 

het middagmaa l in de nieuwe refter. D 25 kL bc:r 16 ó w rd de 

eer Le mis opgt'dragen i11 de ni euvve kerk . mel s rm o n van d to n 

zeer befaa mde pre likant Pa ter 'lartinu s I u Ri eu. gard iaan van h l 

kloos ter te Brugge. I eze ni euwe k rk i de huidi g kap l van ). L. Vr.

len-Doorn . die natuurlijk in de sind dien verl ap n dri - ett\\ ·n w 1 het'l 

wat verand eringen zal hebben ond ergaan . Nog ver~chill nd jaren w r

elen de bouwwerk en voortgeze t.. . Burge rn e st r V an À/ne b rgh" litl 

<hel slra et ken loo p en Ie van de (,root lral" t no r hd '] I r. gh -

naempl het roonslrae tk eru bekas eiel n n koneligel aF elnt c:h rt roon 

st rae lken voor t a en Pater tr a -tken was gh na mpt . ind cl 'IC 

r. aa m onverand erd gehl even . Tot hun uitdrijvin g tijd n. d Fran t" wr

h ersin g bl even de Pat r gehui ves t in h l kl oo ler W IH\r thans dl' Zus
l rs van Li efct e hun k!oo l r· hel ben > ( ·r hi cl. v. Eeklo. hb. 11 ! ) . 

Üp verzoek vnn heL tad I luur p nd en cl( P t r. R llellm in 
17<1 e -n c: roll rgc o'ft c La tyn . eh . hole . n ('11 1!. •c slm l:: in !t' 
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- .. 
. · .::-: ;tr..~. • .... -2~; -.--::,~ .. · ~ ·:..,"':'_;..T ... " J #: ..... 

Le Louvent et I'F.gli e d..s P~ut"itt'öJ~·: .. __ ; ~ ~ · 

. ., . 

·u lJ61 - Héll .>l)l'"' De Grae\c. Gano.l 

-Jó . .........- T-Ie l klooster van de Zusters Arme C laren, Tieltsesteenr.ueg, om

/reeks 1905. 
Prentkaart uit de verzameling van Alr. Ryserhove. 

Paterskerk van 0. L. Vr.-ten-Doorn d 10 juni 174 . b gonner1 vijf 

tud nlen hun taak. <Aanvankelijk w rden d l ssen gegeven in hel 

hui van de lad griffier H er ke op d noord-oo thoek van h L Puters-

traalje en kort nadien in h eL kloo ter zelf. I ersle <m e Lers > wfl r n 
d pater Emmanu I D e Pap en leph an u Co s n . H l iaar nadien 

w rd hel coll ge g bouwd op cijnsgrond van h p n Jnn ijs. 1 er<;Le 

g houwen b laan nog •n vorm n h I ompl x l an~~ d •1oordzijd c: van 
J • inl rn nsp<•elpl al . p I • voorgev I prijkL h l ps hrifl . P. Q. E. 
M C XIlX ( enalu popu lu qu ~ I nic>n i. 17 )> (1. Lampa rl). 

Zo on l l nd rl Lalijn hooi, voorlor r v, n hel bi . ho p lijk inl

Vinccnliuscoll g •. 

p 5 f •bru uri 1797 w •rd n d • Pa t r Mind rbro d r. R 

door df• Fran ·n uit hun kloo l r rn in ouguslus ook uiL hu n co l! g 

Vt·r(Jr V n. f (> romrnunaul il b ~lond op daL og nhlik Uil 2- kl 

ling~n. M •n bra hL l o n h lweld j vun . L. r .-1 n-1 rn ov r na r 



Eli r.oo- Institut N. J) , nux l~ pines Pc nllionnat t E ol 1 ormale 
J>hutot)1Jic 1< fl e) • Eecloo 

-c .- 1\.ope/ en inkom Pan het l nsli/uu/ O.L. \ rouu -ten-Doorn, Zuid
lllo c> rslrnn l . f,ij Iw ! h<'gin unn cl<' 20s/e eeuw. t óór de verl>Omtring. 

Prc·nlknnrl uil dP vPrzn nw l ing vnn ,\ ndr \ er6<·k . •f'nt 

het hu is \'il rl nwjt trrcrs 'vVcyn. in Ie I cwh1re . w ar h et z u blijven lol 

1823. 

Knn. TriP l kochl later h l ver\'n ll cn I alcrskl oos l cr n \\'OU nl lnnr 

in I .,.0 loen J,. holera in VInanderen wol'ddc. rm zi kcn lut i:> op

ri hl cn. !..:lij zond lvve va n zij n !:u l r rs \'On Li fd t• dRorl n 1r Eeklo. 

,.:J)<·irl <· Z tLi c r~ vnncll'i l hel \'OOI'mal ig palcrsk l oo~ lrr in dl' t rh rnw

lijkslc lor·s iHnd . 1),. k rk di en el P lnl ~rhttlll' en werkhu i l'l1 tl •• ndt n.• 
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4 . - lnstiluul O.L. \ rouCL -ten -Doorn. Blik op cf p normaal clwol en de nu 

vcrdu·enen t a/er/oren. 

Prentkaart uil de vcrzame ling van :'\ndré Verbekc , Genl 

(afsLC'mpc ling 2/5/1910). 

vl ugel · van het klo l r war n volg propt m l hooi en lro. Oe keld er 

lond n ond r water , gewelven war n ing vallen . de dak n 1 kt n. in d 
ram n zalen geen v n ter meer.. . In 1834 b gon m n h l oud gebouw 

L h r l llen. In datzelfde jaar w .rd d kerk h r" ijd door Z. E. H. Tri e. l 

n avond I br rd d bi . hop van nl . Mgr \ an de eld , 

en plechtig lof. Zu I r Mauritia werd ben md lol er l overRle van 

h l nieuw kloo ler ; h l i nd r haar IJ luur dat het ~ I uw n ompl x 

(•n z r grol ui tbr iding kr g ... > ( , hi Pd. v. E klo . blz. 24 ) . 

.- ind d fran ovech ring wa h 1 11 g _, lthan E cl nk I 
lohl ·n di loc:n rN·d. bc> Lond n .- bi' I m [ voc r g v ng nL . 11 l b -
hi"ld d 71' bi' l·mmint.: lljdc>n h l r nigd K ninkrijk der dC"rlnnd n 

.. n na dP omwcn l ·linrl van I )û w rd h L L delijk orrc'.LhuL laor ond 'r

~tt·hra hl» (ibid ., hlz. 2 ) . r I nktol •r I ·I h •r 1 nde h I col! g , 

ond r h I Iw luur von rl r> Prit•. l r:-~ vnn . I '· Vrottw uil ndNmondL· 
t·n rzqmlmn ·rd (I{)(Jr d(· lnd . lnl h<'l In I hO N·n hi . hopp lijk oll !!C' 

f..'t•wn rd C'n i . 
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Eecloo-; - Kolle~re .Sint·VIncentlus. 

·10. ~ liet S inl -\linceuliuscollege, Zuidmoerslraal , circa 1900. 
Prcnlkaarl uil de vcrzameling ,·an André erbekc. Gent 

(af lempcling 24/9/19 2). 

V eel verd er in de ZuidmoerstraaL nabij de Guldensporen !raat. \'er

Jees de zoge naamd e <Bal enfabri eb. nu edert en drietal jaar buiten 

gebruik . H el was een bekend e vervaardioin g plaat va n zeil en zakken en 

paklinn en, offi cieel genoemd de < . A. Indi a Jut e ompany) (zie tol 

nr 50). 

Voor wal de Eeklos "alerlop n n de lokal ,eh pvaart b tr ft . 
verwijzen wij naa r de b ,kroond c studie van dhr. D e Vo , in < pp 1-
lj es van hel !'v!ee ljes l. ), nr 1 , 1967. blz. 5- 124, wa raan ' ij enioc 

~eg!' ven ontl enen . 

S inds hel gravPn van d , Lieve in 1_r.: I b za l C nl r d · c n rs l 

kun stmati ge verbindin ~ m l Ie z · : maar diP wa dan o k n uit luit nd 

Cent s eigendom . A l ZP ·r vro g b lond er V nwcl ( n n I t>d or 

rivi cre comm en lf' ule der LievE' van 

sted e end P h lr hi de van Eecloo ). I 

l·n lw rcl olven, wal IJildrukk cltjk bewijst 

,hend . ga ndc t t an de v rs idc 

il 1 ed w rd in t-t __ al gL'7.li Î\' rd 
daL r • cl ~rh pvn rl I E~ kJ 

wns, vóór h et grnv t•n vnn het L ik cn in 1-l r-:7. 



El'doo - S f\ . India Jule Companv 
F~klinnen, Zûken en Zeilen - t\igemeen 5uilenzicht. 

0.- De <Balen[abrieh in de Zuidmoers/raal , vóór 1914 (< ·. A. ln rlia 

J ule ompany>} . 
Prentkaa rt uil de vcrzame ling van R . Dauw. G ent. 

D e bed lving van dat Leiken kostte opni uw veel mo ite om de 

verei le loe lemming van Gent lo te krijgen . Een nevenprobleem vorm

den d onteigeningen en de overeenkomst g sloten met hel int-Jaos

ho pitaal te Brugge. betreffend de on lru lie en hel 1mderhoud van de 

Wagenbrug ov r hel Leiken . Er werd eveneen e n lrooi vPr l .nd . dal 

d heffin g van een lolg ld op d cheepvaarl van h t Leik n r g Iel e. 

Vanoud wa r e n lokaai aan d Li v I. • Rav r hool . maar diP 

la~ ui l ver Vf'rwijderd van hel stad enlrum n wa ook l rg ndPr

worp n aan d enl wil lekeur. om van z r gr l nomL h nuL 

voo:- ·klo I kunn en zijn . H l is dus z r b >grijp ]ijk dal d • eklon ar n 
lo •n zij • nmaal hun eh •rwac rl lol aan d <cnul. i d > ( = k . •iel ) 

~hrarhL haddPn , d. w. 7. . lol aan Ie rand vnn cl<" lad kom . in cl · 
Pollf•r lraal ( 1Phr Vun d <-' W oc lyn plc·in) . zij aldaar spo di~ . lij lo(•

n m nd h p. v rk N , ' n kaai bouwden. Tol·n i d(' Poll rslraal stil non 

clt· Kaai.·Lraol gc>wordr·n , I. l. z. de w g naor elP 11clP Kaai. 

Er wordt rloM rr·rrl. ovrr • •n koai IJ('. prok n in I 70. Wij Vt'flll'm 11 

c>r lnl' l ' r fiVN in 1 I '; :rij wnq Ln 11 rr•n uil ho11l v(•rvanrdi~dP ounlq:l-



Eecloo . - Oude Kui. Pltol . R. H~ysu, r. át l.t lalio11 , ~. Eu/. ~ 

5 1. ~ ! lui zen 6ij de Oude Kaai . than s Ge6rs \on de \\ oe. tyneplein, om

streek. 1905. 

Prrn lknarl uil de vNzamcling vnn /\ nJré VerLeke G ent 

plaa ts e1 ~ werd geleverd door Jan Everdey en g plaa U door lichiel 

Ma nnin (L. loe km an en . De V os ) . 

Een paar Jaa r laler werd di e kaai behoorlijk verank rel m l _ anker. 

van 7 voe l lang, er lerkl mel 30 VOE' l <gordingh n f balken n 176 

voel planken va n 1 duim dik (Rekening. lg. I~ ijksar h .. Bru ' el ) . 

te n opa Lr kkcn, v orzi n 

ht Jo kaai mt' l !J •pln-

Lnler werd een knn imuur in grote wilt 

van ij zeren ringen en in 156 t \V rel zei r n 

vc icle omg<•ving van 1 - /4 roed<,n aang I egel . 

N ada l 70vve l de o l\ovalcrga ng ( Burggrav n lro m) , L d 
W atergang . om lrc<' k hel rnidd !"n va n cl c 17e uw, vrijw I all t' b I ng 

voor el P cheepvaarl verl or n had lcn , g raa kl gans h l e n mi eh le\'en 

,·an Eeklo geconc nlrcerd orn en rond h I Leik n ~ n cl • ( )uctr 1\ ni. 

Ook hel . lcdelijk mmkl schi p I ad laa r fl n. 

Over hel L iken lagen in de - •euw z. 
d ll1 de mondin g nnhij hel Frauw leng'Eil ( 

Ie bru g Ie l olecl. cru -. d<' ...,ocqn 1 hntg, 

ro uw:wslcr ) en cl <' hru g Ie kn . h ekk . 

3() 

brugeren : een \' el brua 
ambui ) . Ir \ n nbrug , 

I · 7.u~l< rsbrug ( ,. r· dt• 



52. ~ Algemeen zicht op cle Oucle Kaai. 
Prentkaart uil de verzameling van André Verbeke. G ent 

(afstempeling 14/9/1909) . 

In 1550 werd het Kl ein Leiken gegrav n. para llel aan de 

taand afbuigende arm van hel Leiken. 0 Grauwzu L r van 

ten-Doorn tonden daarvoor 250 Y2 ro d n grond af. 

~eed~ be

. L. Vr. -

nd r hel T waa!fjarig B land werd in l I l ook octrooi verleend 

lol cheepvaart in de Eeklose W atergang , blijkbaar chter m t weinig 

ucc . Vanaf 1676 horen wij voor hel r L v n een t' g lm ali g ing -

richte di ent van hel l d lijk markl hip op h l 1 eik 11. Dit mark t hip 

had e n monopoliurn voor h l v rvoer van gran n n 7ad n op ent n 

Brugg . Maar dikwijl mo '. l de m rkt hipp r zich vcrzP.tten l gen d 

u urpalil! van zijn r chl n. 

l d · lijk ordonnanli s reg ld •n d • h pvaarl op h l Leik ·n . 

markt h p n w rden door dP . lad a nt~C'ko ht in 17- fT . 

17 3 n 1789. 

In d lo p Vi.ln d · 1 c· "UW gr ·p 11 b · l an ~rill h 

plaat aan koo i n lrag ·I· : In 171 •n 17 _<I w rd h 
hr·rdolv n en <lnj:(('p ' l , an het wul rp ·il vnn rle J i('VP. 

w rel ()Ok de• vi erlj in h l L ik n rloor de· slarl v rhuurcl ( . 
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Eecloo . - Oude Kaai. De lieve 
·. 

ï ). - I ) r, ()(/(ft /\ nu i 1' /l /n.bri ek " I )e Liet•e ». omslr<'Pks I C,Q.J. 

l'r<'nlb ilfl uil rit- \T C> illlH"lin ~ ' ilfl R I).:"'" (~ ·· nl 

<®> 14 EEC LOO Ponl de !'Ancien Oua i 

'J I.- H11 ru 111'''' / ((' / l.r·ik"" 11 1111 /"'1 ,\/ " ! (<' . '''"~~' 1<>10. 
1 ,~t · ulln . lll 11 d t!t' \ '•' 1/nlllt'JIIl~ '1111 \n ,J it' \ ·,. ,f H• kt• (";,•n l 

1 , ,r,l""'l" ' '"'~ 1 1 '<l [<l(l•l) 

J(l(l 



nieuwe kaai, omst~reeks I 9'30. 
Drukplaat I leem kun di g Genootschap. 

<ln de eer te helft der 19e eeuw kon het Lei ken vrij Gehoo rli jk i'i jn 

rol a l 1 ven ader van Eekla's eco nomische bedrij vighei d ver ndlcn. Dil 

beeld dreigt in de l weede hel ft der 19e eeuw brut aal verstoord te worden 

door hel graven van het chipdonk kanaal. da l hel Leik en af zou snij

den van zijn verbinding mel de Li eve) (Lokale cheepvaar l le Eekl o. 

blz. 101). 

Inderdaad werd in I 52 h l graven van h l ~ c h i 1 d0n ks kan aal gt•

decreleerd . dal vanaf Z omergem- toklev ij v r tol Ma lel Pgem in Ie heel 

ding van de Li eve zou vallen n meteen het Eekl a's I ei k J o zo u afsn ijden 

van zijn vro g r toegang weg. D al wa een drama voor de lud . 

<V anaf 1852 tot 1 59 za l E kl o hemel en aa rd e I w gen om voor 
zijn lokal he pvaart de m • t gun lige op l o~ ing l b ·kom n ( 1 

b- i. van h l ru gu rn nl : cl laal h ft Eekl o' · h epvoarl afq ned n 

do r h t grav n van h I , hipdonk kanaa l. du s mo l hi j voor en v r

vangi n~o~ zorg n , word ·n a ht v rschill ,nd voorsl 11 n g form1d eerd ... 11 l 

voorlaall • nlwrp daarva 11 ( a ft akking Wam b lli -Ti , I L~· . l nwe::! . op 

van d I ang M( •i lraa l) w rd l 11 I lle uilg •vo rd . 

n l d wi d nd nd rh and ling n Lu en lad n laa l 
vo lg nd, v •r nk m L g, lol n : de lno l zal d ~ w rk n 

oor d · ni uw v arl uilvo ' r n, d lad zo! hi rin Lu nk m n vo r 
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~ I 
W"f" Eccloo - I Motte 
~ .~ "4 

S<1. ___, 11 <' 1 L jike11 i11 cf<' ri rhting PCt/I rle Oude Kaai, gezien van.a/ het 

Mot;e Ie Eeklo, in 19 72. 

Prt·nlknürl uil J e ,·crza nwl ing van ndré Verbcke, Gent 

(afslcmpe\mg 16/12/1912). 

5. 17 .40 fr . maar mo l \'oll edig in slaan voor de le on teigenen gronden . 

D e werken vi ngen aan op 2LJ oktober I SC) en waren \'oltooid de _-I 

augustus 1860. 

nevenproblemen cit eren wij : h l ,·ervangen van de \ ao nbruo 

door de bru g aan de Nieuwendorpslraa l. de aanpa sing \'tln h <'en-

nel aan de nieuwe lo slanel en de bes l ni [! in g van cl kaa i. 

I lel overge bl even deel van het oud e Leiken w rd hergrav n in 

I 74-75. 

IJe heepvaart in de Eekl ose vaart k nd e<"n l elrekk lijk bl ei n 

bereikte zijn hooglepuni in de jaren tu ssrn de beidt> w r \doorlogen . om 

na de jon ~s l e werclcloorl g hel emaal weg- t kwijn rn (ibrd .. blz. 10 1- IQ_). 

Rond de eeuwwisselin g werd er nog h el \\'a l vlas ger l in d 

Ee kl ose vaa rl ( zie foto nr 5 ) . Aon de Oude Kaa i st on I , 'lt•rt I ng 

df' h erb t>rg <Sinl-Pi ctc-n. op de ploals W fHH nu cl firm n . t y L'rl \!l'

ve-; ti gd i . In 17C) 1 on tvin g Pi r lr r ntoon h r k rs d(' ~oei tin,. m 
door l f' h crherg <H et , hi pp rshrr ys:. Ie openen . 
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5:-. - Brug ouer de Eeklose Vaart , bij de monding in fw t Schipdon k 

Kanaal. 

Drukplaat l ·lee rnkundig G 2nootschap. 

a l choot en Raver. chool zijn de oudste toponiem en d ie wij voor 

Eeklo kennen . Het gra feli jk dom ein Aalschool was een bn achli g gcbi ,•d . 

dat in 11 40 een cloco il ves lri > wordt genoemd ; onr pron kelijk omva lle 

h l gan Kaprijke. hel noord lijk ged ·elle van Eeklo. hel weslelijk ge

d elte van o teeklo n hel noord ·lijk ged ellc van Lembeke. d heer

lijkheid van Ave hoot inbegr pen. 

Rav rs hool i en zeer oud woonkern . Z oal:> bekend w rd deze 

\ mi ligd in 11 27 en dan kunn n di b woncr· \ el v rd r oo lwaar l 

g trokken zijn . op d ' zanrlrug di lol h osl v •lel I opt. om zi h lc 

v lig •n bij de krui ing van d Anlw rp , h erw g •n van de weg enl-

ardc·nbu rg. 

.- lr~d rd aad. d kortsl w g van nl nanr 

J,egin vun d 13 Peuw nog bPiongrljk wo .. I; •p 

()or r ronk ·lij k g ·pland naar A ard enburg, li p m 
Eeklo. 

•n pl isl rpiaaL 

nrd ·nburg. dal in h I 

v•r E kl . O e Live . 

cl 7. Ir d, r d n '>" ·r 

In het h ·g in ;-al :('klo maar 

rand van h l bo Aal honl (h •I Ik >bos) . or h 

ao n Ie 

vu n d · 

3 



5, . ~ E<.! kfose V aart lnn gs elP Tieli sPsteenweg in 19 12. Bem rk link het 

rootvlas in. het ko uaal e11 rrchts de /wee boomzager . 
Drukplaat Heemkundig GenooLchap. 

!J9. ~ /) (! Ee klose V aar/ bij cl ' oanuang va 11 J(' .. 0 I eeuw. 
Prentkno rt u il de vcrznmcltng van .\ ndr \ Verb 1:\', ent 

( nfst mpcltng I 904) . 

370 



60. - D e Eeklose \ aart in de omgeving vafl d e <Peignoge;;, Tielt ses /een

u eg, in 1905. 
Prl! nlkaarl uit de v('rzamcling van R. Tonda l 

(a fslcmpc lin b( 13/8/ 1905) . 

moeren, heL vercijn en van grond "!n , hel verl enen YHII \'Oo rrL·chlciJ . wcr· 

den de kol ni ten naar Eekl o en Kaprijke aungelrokken. O ok d · grole 

her n van die tijd vonden E , kl o inter s ant en zull en welli cht hu1 1 <; Leenlje 

bij edragen h bb n. lol het v rl nen van de k ur \'iln h· kl o-1 mbeke en 

Kaprijke. 0 grond lag daarlo werd red g -legd door f! n:t\'111 Johanna 

door haar pr '-k ur van 1233. ravin Johanna zelf had de mee• Le baa l 

bij d ontwikkeling van Eeklo en Kaprijke> ( [ .• lockmnn . 1 peltjC'. van 

h I Me Lje 1.. nr 1 . blz. 13'5· 136) . 

Allr·5zin koml lol uiling dal Rav rs lwol e n. zeer belangrijk g hu chl 

van E kl wa g durenel P de? midd el • ·uw n. I aor li p J nlw ·rpsc> 

h rw g, w rd r Lol f!r> IJ Ç('c· hcv ·n . was er 11 b Ionwijk ra l l op de 

G nl f i >ve n ~ n bwi of aun l •gplaals. 

C ok Balg ·rho(· k · i ud ( 13 0 , Ar h. Rijk Ca thuis ) . a nvt~nHijk 
(13 0) . chrtjfl m •n v n en Balv·rh ouck = halg + w r· + ho k 

(pl(·k wanr c•n b lg- of z kv rmig • dam of a f ltriling wa ) . De <Grol 

Balgh ·rou trol > wordl in I 3( v!'rml' ld (Ar h. Bi. d m •nl) . 
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IJ I . ~ /) (' Eeklose Vaart vóór I 9 I 0. met de draaibrug voor 1 ieuwen

dorpe en recf1ts h .. e/ !wis uan de kaaim eester (eerst Augu t \'erlé, 

lat er EdrnonJ ?ie/ers). 
Pr<'nlkao rt uil dl' V<' rzomclinq van :\ndré Verbeke . G!'nl 

(ofsl<' mpelin)! 2/6/ 1909) . 

Tu sst!ll 1820 en 1830 kenn en wij vi er lwrbergen te Balgerh oeke : 

l_:let Lam. H el Koophandelshu ys. In den Papcgaey en D en Tijd zal alle · 

leren. 

13a lgerh oe kc vormdl' inds lano een soort aparte geme nschap. len 

trachtte di e oo k verdu uil le bouwen . Door Loedoen van Petru - nlonius 

Piesse ns bekwam men te Ba lgerh oeke een eerste · h al· cl ni uwg 

homvel e gemengde lagere klas van Mej . .lulia D e Pre t werd in I 95 vo r 

een Iermijn van ti en jaar aangenomen en daaruil zouden de parochial 

scholf'n ontstaan. W anneer Ba l[! rh oekc in 1902 n zelf landige par hi e 

werd . verkoos men Petrus- nl oniu s I icsscns. a ls pioni er en pram lor, 

oo k l.ol eerste voorzilter van de kerkfabri ek. 1fen bouwd e toen c · n kerk 

mE'L S iJll-Ant on!us van Padua als lit e/h ,i]ig . l oor haar stralegi. he ligg ing 

hij h el Sc hipd onks kanaa l werd leze k rk lijden, de beide werPlel riogen 

:teer zwaar ~e le i ler I. 
D e stad Eeklo bezit nog u/tijd C(' n mcrkwaMdig. ht lnnd lijk gL -

dcelt.c. Nog leeel s wordt er gt's proken ovrr Eeklo-binnen en • klo-bull n. 
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2. ~ f\foncling van de Eeklose Vaart in he t Schtpclonks Kanaal . 
Foto L. lockman. Drukplaa t H ccmk. Genootschap. 

D eze begrippen he land n al eeuwen geleden. zoal s bv. on k te Ti elL en 

le Menen. Eeklo-binnen was de bebouwde kom van rle stad , di e binnen 

de kring van de oude g buurle-s leenpulten lag , nl . hel noord ci ndt' va n 

de Bo lar :.c! , het oo leinde van de lalionstraal (h el Üoslend Pken ! ) . hct 
westeind van de Molen lraa t en bel zuidwesleind P van d" Bru gse lraal 

(Koning Albertstraat). 

H et oude c nlrurn b tond du s uil de Mark t .. lnlion traal. 1'·1oll:'n -

lraat. Bo lar , Koning AlbPrl lraal , Kerkstraa l n T eirli n kstraa l. M eer 

zuid lijk werd het g bied pa bewo nd . wann r het r aL r kloo ter (Ten-

D oom ) n h et ollege daar g kom n zijn en torn. n g veel later. de 
Ti lt nw g g lrokk n werd. 

Buiten d kom vond m n in de midd Ie uw n vooral boss 1 h iel ' n 
t·n mo rgrondPn. T ot in dr· 14 uw is r pra li eh z r w ini fJ flal land-

houw '!'daan (J . Lam pa rt) . k zijn d oud e ho >vPn n hur n bijna 

ui luit nd l vind n in d wijk n Bu . vVoaiakkPr. A al tgo d ( verhnste

rin a van A al h ol). P p rstraa l ' n , int-Jon . h uisd r cf. 
I liJ > rnaokt m n voor h t r. t m ·ld in f{ va n n lnz r l voor 

r Ll ijdr·r. Pn m lont en t 1·. klö . R I ' J:l n in d • Ru en behorPnd ' n 

d · Lazarij van G nl. .rmn 'd(·ltJk w rd n rl<· p : Liijd ·r. va n 1 nl n nr 
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6 ). - /) e hruq Ir Ru P('rsc/1oo/. omstreeks I 902-0 lJ. 

RPprodu clic ll e<' m>chu\ . 

hirr ovcrg<· hr·nchl. ! lei poortgebouw van circa 1300 is h el ni ge midch•l 

eeuws overhlijf~e l . In de pachihri ev n van dt' Godshuizen Gent slël ul 

het bekend nis 4: 1-l el Groo t G oed i :t . H ei werd voor het eerst aan pri\'P

l andbo tl\ver~ \'t•;·huurd in I CïCJ-1 en is sedert 173) ona fgebroken I <?woond 

doo;· d<' fami li t• Huysman. Dr. F:lisabeth Dhanens h <?efL in nr -1 / JCl)_ 

van clc · «Appr lijes van hel I'- lecljes lancl (hlz. 1CJ -( _) rp d ~ een nw rkwélél r

cÏige sltrclie na n hel Crooi -Gm•rl gewijd . 

O e sli chlin gsdalum Vfln clt-ze hoeve i onb k n I. do h n•ikt Vt:' r-

moerklijk lol cl e !weed<? h elri von de ISP eeuw. H el noordelijk deel 

van EPklo was in deze omrreving r,edurPnde de 12e eeuw nog zeer hebost 

vn onnn i!Jo nn en IJ <' graven van Vlc ander n kwamen !oen goorne p 

jachl i11 dil gebied « a l school:. . Zelf~ werd en vl'r ·chill t'n ctt' rk n len 

door F! ranf Dirk vo n de Elzas «in lsco l, loco silv< slri on INtck('lld , 

•terwijl hij \'OO r en k le dr~ gcn in riPze lre k or jncht wns. I ' lJCnnmin,.. 

«elc-n Btt sclu is in dit opzi ht nog lreffcncl. 

In rle loo p tl r r !Sc cc ttw Vl'fwcrft hel 

Vrottw Ier Lnzmic in Genl . ge7egrl hel lxijkc 

gasthuis \'on ll7e Lic,·r 

•n sthui ~ . uil !! ~ln•ktr gr r cl-



r>4. - BI; k op de wijk R averschoot in 1904. 
Prentkaa rt uit d(' vNznmeling van ,-\lf. Ryscrhovc. 

(afstempel ing 1904 r 

eigendomm en in al choot te Eeklo. Op 12 december 12Lil verkopen 

Johanna van on lanlin opel en Thomas van avoye aan h el Rijke Gus t

hui - 56 bunderen woe linen in één tuk gelegen Ie Ail lsc hoo t, in de paro

chie . in L-Vincenliu (Eeklo). Twee kwijtschriften. gt' dilglekend va n mei 

1244 , het ene_ ondert ekend door Alardus de HoiP en hel <~ nde rc door 

Raas van Caverc, bevestigen nogmaal s leze ver koop. 

Lat er wordt , bij mijn welen. geen enkel cigenrlom van zu lk e grote 

uit~e lr<>kt heid ( 16 gemet !) nog door h et Rijke Casthu is l<> Eek lo 

verworven. W él werd n fp 56 I und ers herh r:lêl lJ P mal en dLor kl <>inere 

aankopen vNmeerdc·1d : in 125 md · ·n half bund er : in L70 mt'l (j 

bundN: in 1274 mPl 2 1 bund ·r wo<·slin c·n I hundl'f mo('r. 

La l r. in el P loop der 1 3<' ~~ ~~ 14 e 11 w 11 . s honk n ook 1 a rli uli erPn 

t • Eck i(J tukk n land aa n cl e Lazari e. llu n 11 ilgcs lr kt·h iel bedrof'g .5 
bundc:>r (2 1 juni 12 2) . 2'ï ~ md (20 re~ rll a ri 12 9) . ()bunder (2 okt o

b(·r 129 1 l . en halve· bundt•r (2 jan uari 1)0 ) . 7 (!enwt (2CJ nov('m lwr 

1)05) . 700 rcwciPn (20 pri l !"' ). "nz. 

II ·L i dtt. binn n rl ·zp •" i~ ndomm<'ll dut h l G rool- ~o d g leg n 

wa . l~n ik lwn g nPigd oan L n ITif'll dal. h t nn l ~ nncn •, rel OJ d l· 56 
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f1'i . ~ P/n11 I'Ufl cf ,, Sitll -.' \ nl oniuskrrk I r Balgcrfw eke. 

l 'n·n l konr l u il d, · verwm .. l ln~ ,·nn :\ndre \ ·,·rb<'ke, G<'n l 

(o f~ tcmp<'l in g _o/-1/ 190'i l. 

hur1dt·1· w ocs lin en di e hel voorwerp \\' CH ( ' Il \'fln d(' ecr~ I C' nankonp . in l _-11. 

lmmt •r,;, hel l ~ijk e Casl htl is har! . lw hnl \'l' cl t· pnc hl e r~ vun h l Croo l -CoC'II. 

11 0~ pnch I ers ,·nn klt •i 11 cr,-· t'it!t' ncl omnw n. d ie wt· ll ie hl l e idt'n l iric•'rt'll zijn 

mC'I rl, . l ii l crc aankopen t· n schenk i11 gC'n J> ( i)r E. I hnrH'ns. lid •rtll) l 

C oC'cl Ie l: eklo , n. w ., hlz. 70-7 1 ). 

11 <'1 knarlhoC'k va n 17% , lw n1 slend in h C'I mch ir r vn11 dl' C.C .( . 11' 

GC'nl , \'(•rnw lrll hel Groo l Gol'd ;ds ._ ('(' ll l w hii~' Sd t' h nl'~lt' j,. , I i:,! ~! nclt' i11 
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66. ____. Achterzijde ua11 het poortgebouw van d r f10eue 1/uysman (Groo t 

Go d), Bus 1. 
Folo R. Tondat. Eeklo. 1967 . 

yne waiiPn m L het huy , schu er n Lallinghen ... >. li et poort gebouw i 

duid lijk zichtbaar en heL geheel i weinig veranciPrd , op het demp r; van 

d I uilen Le omwalling na. 

t H eL eerb iedwaardigste ged eltc van d ho· e is ong lwij[eld h L 

po0rlgebo uw, dat de zuid lijke Lo gang Lot h L h f beheersl. .. Hel i een 

r hLhoekig gebouw van dri Lrav ën. m L v rdieping n zad ld ak. Hel 

i . OIJgelrokken in bak leen. waarbi j D oornik kalk teen op spaarzam 

wij7 , w rd g bruikl. 

In h l middr·n h eft m ' ll en br d doorgang r d " <gen ; I n 

we l n n mali , doorgung voor d · v 'Lgang r ; I en r e 11 

1 htho kig woonruimt m<•l n k · ldrr ·r nd ·r 

1 · widg v I, dit i an de buil nkanl van h I hof. i. du r tw 

I unlH'rf'n g tul. • hr cl p ()rlop ning Is doo · n gedrukt k rfb og 
,,fg ·dPkl. dc)(·h N hov n bevindt zi h nog d1• oorspronk ltjkc rondhoo,., . 1 
rn;Jilc> diJ rgang i do(Jr 11 rondboog , fgcd<~ kt. 11 I m •1. Plw •rk rlo nl 
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11-:-.- 1/ oe t •eu ·rH till f) . Hu s - Foto R. T ondat, Eeklo. 1%ï. 

l:oln R. T ontint Ef' llo. 1 67. 
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69. ~ O e schuur en . tallen links, Bus 7. 
1-oto R. Tondal. E<' kl n. 196:-

afwi I nd lwec of drie lagen baksteen en een laag D oorn ik ·c knlbt ecn. 

D e bak teen i 2 à 30 m lan g, 14 à 15 m breed en 7 à 8 m dik. ! l el 

met elwer~ van de v rdieping springl een w ~ini g teru g n is uilgevoerr·l 

in bak teen van kleiner form aat. D e venstertje zijn door zan d ~ L <' n cn 
monel n verd eld. 

Aan de noordzijd '. dil i de binnenkant van hel h f. zijn de Lwc 

boogopeningen door een zuiltj ges heid en. I il rondzuilLj e va n D oornik <' 

l n !.laal op l'en zeer hoog vo •l Luk . I lel hee rl n krull•apil ee l en ee n 

vi rkanl d kplaal. .. Tegen d noordelijk gevel is en Lrapl r 11 nan ;:( f' -

bouwd. w . teltjke punlg v I. ov •ri g n e nvourlig , i door Iw r zwar 

t ·unb(·rPn g , tul. J • oo l lijk gev I is in cl lwn den !-( I ding lo r clri c 

lcunbr·rc•n g lul. ( p de verrli ping zi l mc•n d uilsprong van clt• . h r-

l n. J; door kw&rlrond , kraugsl enlj g dcag n w rdt. 

Ook hinn n bi dl h L r,el ouw m ·rkwaardil( asp · l n ... 
demc•nl n wijzen r· r op dal dil poorlg bouw lol n z r hog ou I rdom 

t'Jpklimt. mnur dat h l lal r • n- of Lw mo. I w ·rd v rhouwd . 11 -L gr l 

form, fll VO II cf c b, k l• n (•n }, •I Ç( lijktijdig 1.{ •hr11ik van J} rnik C' hnrd -
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:-o.- - chuur, ;/wu s ae.loop t, Bu IJ . 
Folo R. Tonclal. Eeklo , IQ67. 

!> Leen, J e rond bogen , hel vro ggo li.ch zuiltje en d archaï. he v rm van 

de kruisribheng -wel ven van de k I der ' ij zen h I z ker op n geb U\\ 

uil de l- r· eeuw, welli hl uil de tw de h lfl. I I L traplor nlj werd r 

laler aan toegevoegd n de v rdi ping i h l z kcr herb uwe! . \\ ann r 

dil gebeurde i nicl m l zekerh iel I ze gen, mis.chi n r cd: in d~ I I 

of 15e euw. I och ' aa r~ hijnlijk had er n er n v rbom ing plaats in d 
17e e ttw, lo n cl b gen van cl role po rl n ' en.l t'n Vt' rl ag l er. Clt 

ni euw z Iel erin g w r [ g I g J... , ( r. -:.. han n , iJ id .. ~1lz. :-o-:- ). 

])(' lanclclijk wijl I u. lwz il 'r l ' ul 
van cl fam ili l-lu ysman ~ nk I hurC'n. \ oor 

eer l cl <' voornamt• hofs t d P Bus nr . ml'l Zt'Vcn ~ro l kru i. ' t'n~l r~ t'rt d k

kap l l ov n cl nliCid nel ur ; cl z 1 r htigc h 'Vt'won in l,! d t rl uil tlt• 
peri od 1 _ü/30 ( zi foto nr 67) . I h I bi i bouw n zqn 11 I r l t' 

~ huur r ' ht s. ge !ee lt lijk in h ul. n ·t slroht d ·kking t' n ' rh o,..dt mrit 

poort ( zi r lo nr ) ' blijkt __..., volg ns cl r cl lktrrbintc n - 0( ,C'l'i ht \'l11 r 

1 00 : l rwijl c.l e . in ll n link ', t' \ ' Pil ns nwl z dl•] lul in lm. tHo" tl'l \\ d 
ourl t•r , rh ijn n (?.i rol nr (JC)). 
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71. _....J Oude chuur, thans ge loop /, Bus 22. Foto R. TondaL, Eeklo . 1967. 

7"2.- ''()('IJI'()I(J(Llrtg, f3u s 23. Foto R Tondul. r:..klo. 1967. 
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:-3.- 1/ol'uetcouing, ) inl -/ ausdr<'e} _/ . Foto R. Tondal Erklo 1%; 

IJ r· ~c huu r biJ ck hofstede 13us nr l l wa meer \'l'f\'allen en dag
tckend,• .tll e,z im ttil de Oostenrijk se peri od r . laaue kwart \'an de 1 

eeuw (foto nr /0) ; ?ij werd kort ge leden volledig afgebroken. 'og oud ' r 

was d,· mooie ~chuur . 11tL nr C?:2, e n paar jaar gel den ge, loopl en n

~c twijff' ld uil hel begin ,·a n cl c I e e u\ , welli cht vélr: om. trel·k. 1710-

20 (foto nr 71 ) . 

l ·~ e n prachti ge en goed onderhouden hoe\'ewonina be"mdl i'i h Bm 
nr 2'1. I " ,.o r ~u·ve i is ga ns . rmmetris h r n b Yélt "' r gro te !.ruis\' n Ier-: 

met roedenind elin g _Q ; hoven de' ingangs leur lr t' ffrn wtj en r ndb og 

aa n mei hoven li ht in waai rv rm. I c hot' \'t•woning dal rl btjna Yollcdt f.! 

uil dl' lilill ,lc jaren ' ' dl1 de Oo, tentiJks,· lijcl . p ri< cl c• 17 0-ll . maar cle 

ondrrhotJ \\' i. ..--- naar h l forn ani v n de babi nen l rdel t>n - \' d 
oud f' r. min stens van I 50: on lnn g. i. dt• w on~ l n q wal v ·rbom\' l ge 

worden (foto nr 72 ) . 

li et woon hui ' \'éll1 le hofst dt• :inl-.lansdr·ce f nr _ I h •hoort hclcnHicll 

lol hetzclfd <· lyp . met en g li;lwardig b v nli hl in \\' :1 iervorm: h<'l 

is e hl r van jong r · dalum en do •l k tll vt•rmol d lijk si< hls ' ' \ll lrtn 

~a (foto nr 73). 

ln ],. P 1 rs lran l r r 99 b \'in dl zi h nog c n b, kk l'cl ,m \' r I ~ 00 : 

d dl' UI' pening •rl o nt C n g dru ktc b rnlO g '11 in Je \' rg H'' zijn 



-:4 . - Oude bakkeet, Peper lrao:t 99. Foto R. Tondat. Eeklo. 1967. 

11nlu R. Tonclul, Eeklo , 1967. 



:-h. - Schuur en :: talfefl , AcJstgoecf 2. Folo R. . TonJat, Eeklo. 196; . 

~ Iloui en , c/wur en U'U(JC'Ilfwis, Aoflg ed 4. 
Foto R Tond(lt. Ellkl 



eh uur t an het einde van de 1 eeuw, V\! aai 10-12. 
Foto R. Tondat. Eeklo . 1%:- . 

er drie k!Pine, rond v n ler , waarvan het middel te , bov n de inga ng, 

blind i f'n teven me r ovaalvormig (folo nr 74). 

Zoal gezegd i de wijkbenaming c altgo d > een v rba I 1ing vom· 

als hooL ndC>r al. tgoed nr 2 Lr ff en wij en merkwaardig .. eh uur 

a n , oor pronk liJk l chl lol n 70 m ho gle opg lrokk n 111 . L n en 

voor h t ovC'rige vo ll edig in houl n Lr . Zij dal rl van m tr •ks 1730-

40; foto nr 75 verloont d rf' hl hel[t m ' L uangr>bouwd nf.lnk voor 

hoong ladf'n w g n . . l rwijl nr 7 h l linkergeel Pit van kz ·lfdc· sC'huur 

w rrzc ft , m l d JOng :rC' h k. l n n 7.ij~ c- vc>l. lntu. n w rd 0ok !;( 111 dil 

,eJ,<Juw i lwat gemodernï 'Prch nn is dt • . Lr h"d"kking si r1d d DJ nam r 
\<Jn dt·zt· foto 's jarnm1 r I! ·11oc·a wc•cl <; v rdw llf' l . ( I . Tonclul) . 

Tt·".Jr,[lc~ vmdc·n WIJ clnor rli hthij , onclc•r al lg c·d nr •1, n g c n 

;mdPrt· buur. evc·nc n Opf{('II'Okk n i11 clc• jarr·n 17'"0 0 1 vol! 1; 1 in 

hout 1·n Lr • waarvan de· h lft nis wn~ nhui. u ·lmlik wordl (f Lo nr 77). 

p de wijk W <H.d nr 1 12 k(')rnl nog n vprbouwd h1111r IM'l 

v<>rhoo11d, poorl c·n d.,kbr·dc>kkinf! 111 lro voor ; zij dut • •rt vnn h •I Pinde· 

vun de· 18 uw , korf v6ór I 00 (f olo 11r 7 ) . 

-;,; 3 ') 



"; <! . ~ f\/ ooi h erell/ llli s. S tolio ll s/ru n l -1- . Foto R. Tondat. Et'llo, 191\7. 

E eklo is ni l rijk nan oud '. sti jlvoll e h r nhu i~ n. L sp im n gevU1 

wij hier Ie hls h el ~eb U \ ._ la lionstraa l ~1 -. op I h ek van de R aam

slraa l. De~e moo i woonst. in een ~ rt l~mr i rc · Lid . w rd g h uw I m

slr eks I '}0-70; de moli ven in hel ~ tukn cl oorw rk en o k de in(l ng. deur 

zijn volkomen origineel {foto nr 79 ) . 

]~en pru eh li gl' inga ng. nw l mi ij lin ~ en ht I kon. J \'On I zi 'h in hl'l 
g b uw va n Ie enerol I ankmaa lschnpt ij , loli nslrnl 6 en dll~tl k mlc 

va n hel begin va n d I c e uw. Bij h I oanbr ng n v n n 01 schrift 
h eft men Pchler· d fronlonp lnn l n h l I! , m cd b lkon \ \ 'C\1:;! nomt n 

D · mooie deur· zelf va n vMr I {foto nr 0) . 

-' () 



0. ,_...J Deur, omftf ling Pil bafko11. G >nera/C' Bankmoa I T lwppij '», , laliofl -

lmal 6. Fot o R. Ton lot. Eeklo I 66. 

/lel hui :Vfol 'n lrual _7, gedal crd 17 0, h 'L vrrH'g r Po~ lhun 
an F ' klo, ,_. waar c nmanl de vroL'~ re p; ard,•po !me . I r> ui \ nn 

Doo : c·larorP oond . """"" be'lil c· r·nrcn t· ·n 3 honr n originclt• inkom 

(fot() nr 81). I lor-wc·! . fJIJ•rdt·r v<ut uilvoC'ring , kan lil g h PI in rirC'rencl 

:,' f'Wr-rkl h"hiH'11 \ 'oor rlt·ttr ornliJslin~ ·n IMiko11 \'flll vorig ' foto . , lolion 

I r;wl r, ( R Tondal) . 

I !i rm 'lijn WiJ lr·rttg in dt· ~lacl · kern bc·IHnd . I)!' lof 1~ ni L uilgC'· 

pul rn<~<tr 'lorel ko~n fn~'ll 'illl •c•11 folort·porlugC' nok hr'lwflurlijk vt·r 

w;Jd.tc n. I lc•l u.mlul drukpl.ti ·r1 k.111 nicl o~t l wpNkl Vl'rrnt•t•rd erd \ nrd 11 

- 7 



/ . ~ Ocur, om/ijslinf! ('fl lw/kon , Molensiraal _( 

F to R. Ton dat. E('klo I Q66. 

Wij hebben d he I den g k zen uil n v 'rzam lin g van ong ,. I' ) 

en di keuz wa ui ~ raard ni l altijd g m kkelijk. lijka rdigc prcnl

kaarl n n foto ' , di · m kaar z ud n Vl'l'i<q p n, h bb n wij z v I 
mogelijk v rm d n. fb clding·n di w ' [ z r oud, do h vaak ni l hij 

i"Ond 'r mooi r duid lijk \ ( r ' 11, \ rd n m l I z l g \Vf' 'rd. E 'I andt·r' 

s l Li war natuurlijk v n n verd digbu r a ' · t. lil in lelijk blqfl 

mij all n d ang nam pli hL h l lad, h luur van [ kl , m lijn 

milde leun, n all n di 01 nig wijz lot h l puhli re1. van d '7 

r porlag h J b n lij g clrag n, van l1< rl l !ank n. 

3 



\\'i,e meer historische bij::onderl1eden verlangt, kan deze vinden in 

A. ,·an AckN : l\ lt•rkwcerdigl' exlraktcn uit de resolutieboeken der stede, keure ende 

vryhcde van EE'cloo. Eeklo (1864). 110-4 blz. (1655-1859). 

Ed. ;\lcclemans : \' NzamPiing van charters, kronyken Pn andere geschiedkundige stuk

kE'n. hetrekkelyk de ga:chiedenis der stad Eecloo. - Gent. Vander Schelden, 

1859-18ti'l. 2 delm. 296 t>n 673 blz. met platen. 

Ed. Nt>elemans : Geschiedenis der gemeeente Lcmbcke en der vrije heerlijkheid van 

Aveschoot - Brugge, E. Gailliard. 1872. 325 blz .. rijk geïlluslr., met kaart. 

E. ;\Jeelemans : Tijdrekenkundige naemlijst der baljuws. greffiers. tresoriers, burge

meesters en schepenen... van Eecloo en parochie van Lembeke, 1249-1796. 

Brugge. 1866. X\'-175 pn 27 blz .. mei: platen. 

Eekloo. - Artikel in het geillustr. weekblad ABC. jaarg. 2. 11 juni 1933, blz. 16-17, 

met illustr. 

\'ijf-<'n-lwintigjarig jubelfeest van het bestaan der conferentie van den H. Vincentlus

a-Paulo te Eccloo. Eeklo. Ryffranck ( 1877). 11 blz. 

Eelloo. - Artikel in <Zondagsvriend>. jaarg. 4, 1933, blz. 1021. geillustr. 

C R.anlis : Eeklot> en de polderstreken. - In Tijdschrift van de T ouring club van 

BPI,:zië. jaarg. 41, 1935. blz. 325-328. met illuslr. 

\'. :-\. Eeclt>o (de naam). - In <EPndragl>, jaarg. 5, 1851, blz. 72. Uit <De Eecloo-

Het gildt van St.-Jori<.- In cEendracht>. jaarg. 21. 18ó7. hlz. 80. Idem. 

Oe Eecloonaar. weekblad. Eeklo. vanaf I januari 1849 lot op heden, met twee onder

brekingen. 11edurende de beide wereldoorlogen. Met artikels o.a. van August van 

Ach·r. Pic·lPr Em•visse. Van Damme, Ryffranck... 

Re!llemc·nt der mat>tsch:1ppy van onderlingen hysland de W Nkmansvrknden ... Eecloo. 

Brugge. J. Deltomhe. 1863. 13 blz .. Ned. en Fr. LPbt. 

GazeltP van Eeclo•J <·n van het district. Ryffranek. Eeklo ; gesticht door /\ugust van 

Acker. 

F. llald : Coupe< géolo!liques de• qu .. ]ques sondagcs profonds. - In d)ull. de la soc. 

bc·lge drt :~éologi<'. de pall•ontologie c•t cl'hydrolol!ie>, )I!· 22, 1909. blz. 3-27. 

1-'. llai<'L Coup<·; 11-'olol!iques cl r&sultats hydrolni!IIJUes ,]" quc·I']UPS puits nouvenux 

r-rPus/•s dans la Moyt•nno• d la BassP B,.]I!I<[U<'. lr!Pm, Îll· 26. 1912. blz. 

,,(J-118. 

\'olh.tali•lh·l In ,Arlwitl·l,lnd>. 1\ru.osf'l IA9'i-I'J.I0. uil~:. door lwt 1'11n. van :\rhetd. 
om ,j,. maand : lnnt.-1<· hlz. 

l'rrJf•Vf! Vllfl dtalt•d v11n F.t•dnn, nrlikc·l In cB<'IIltHcl. mu•f'll!TI>, !R· ·1. lfHO, blz. 2"19-2'i0. 

1\. llror"u ]." rronlr·l"t prl·({rr'•, r·lwn"HL In d{r•vll,. ,],., lnulillnn~ poptdnin•s>. Pnris 

IMMr,.t'il'l. Ju, 11. 11'1'1(•. Llz r;r,r;.r;r,r,. 

A ,),. C '"' k I Jr·r Nolwl.kruu. - l !rqu<'ll, llurnbmu. Kranwr. n·r·k~ 2. ,],."1 2. 1898. 

l,lz. 2f,0-2(j I. ( Jpur·n,.nwfl In llr·rtlr·nkinl!.•·nl hum Alfon• ,J,. Crwk. Bruuu<'. 

f·:."·l•i••r (I '121). l.lz. l'i'J 'J!I. 



0. Stcghers : VNtel~els . .....:., In cVlaomschc zanten>. St-Niklnns. jg. :,, 1904. bh. 123-

125. 137-138 en 157-160. 

.1. van l.ant;choot : Eisweltcn. In • Vlaamsche zanten>. jg. 5. blz. 19û-191. 

0. StPghcrs : J'vlagistraat der stede van Eedoo en der prochic van Lcmbeke. ~ In 

c\'laamschc zantPn>. jg. 5. blz. 106-116 . 

.1. \\'inkler Alg. N~derduitsch en Friesch dialecticon. 's-Gravenhage, 1874. deel 2. 

hlz. 311-314. 

\'. (dP ]'v!eyPre) : Vertelsels van Keizer Karel. ~ In cVolkskundP>, jg. 42. 1938. blz. 

62-65. 

E. Anclelhof IIE'l UoddPn geven en het cschcrminkclem. ~ In <Üostvlaamsche 

zanten>, GPnt. jg. 13. 1938. blz. 65-67. 

J. de BPer : Sceau du eauvent des Récollets à Eecloo. ~ In cRcvue beige d~ numis

matiquc>. jg. 82. 1931. blz. 260-262. 

( C. Serrure) : Kapel te Eecloo ingericht. ~ In <Vaderland,; eh must:>urn>, Gent. C. 
Annoot-BraPkman. jg. 5, 1863. hlz. 259-260. m<'l platen (Zustt:>rs van de H. 
Vincentius). 

R. de Bruync : Turn hout. Vv' aarschoot. St.-Jooris-ten-Distt:>l. Luik. lngelmunster. Eekloo 

en de Leiestreek (sociale strijd. linnenweverij). ~ Gent. 1911. 

\'olksbibliotht:>ek tP Eckloo : V<'rslag 18ó8-ó9. ~ Ecklo. E. Goethals. 1869. 10 blz. 

L. Gifliodts-van Severcn : Coutumcs des pays et comté de Flandre. QuartiN de Bmgcs. 

Coul. d!'s pPtitcs villes <"l s!'igne~•ries enclavées. Brugge, i890-93. d!'len 11 en 

VI 

J. Ünghena : liet plaetselyk wethoek der steden \'an Oost-VIaenderen. bevattende ... 

politiercglemcnten, bcstaendP in de steden Gent. St.-Nicolacs. Aelst, Loh·ren, 

Ronsse. G<'t'racrdsl)('rgm, Eecloo, DPnd<'rmonde. Oudt•naNde, Ninovc en 

Deynze. 

\' Prslag ovt•r het b<'h<'Pr <'ll den tol'stand v11n de z11ken der st!ICI Eccloo. ~ Eeklo. /\. 

Ryffranck. A. van Hiln, e.a., 18·19 Pil volg. ; de Perste jgn. door A. van Acker, 

met historischt• not11' s. 

J. Dirks : l)pux cPnts mPrPaux dC's corporntions de méticrs des... Supplément. ~ 

Brugge, 1859-187·1, 32 hlz., plaiPn: blz. 158. 

E. \'. 1\lonunwnt funérnirP à EPdoo. ~ In cl\fessagt•r des SC'icnces hisloriques dt> 

Bt•lgiquc>, G<'nl. jg. 1867', blz. 125. 

P. B<'rrzmnns : Notes sur l'hisloire tie In t)lpographic <'n Bclgiclllt'. I. Eccloo. 11. HNv!'. 

~ Pnris, 1900. Ui! (Lc hihliogrnphc mod<'rnl'>, nrs 23-24. 1900. 

Bunrlcl van dichtstukkcn, lwkroond t!oor t!!' mnRlschnppy vnn rhdoricll t!' E!'cloo. 1828. 

CPnl. A vnndcr Srlwlden, 1829. -15 blz . 

0. SL<'rzhcrs : Eekloo's rt•d!'fijkcrs gilt!!'. ~ In c\Ïnnmscht• znntcn>. il!· 5, 1t:l0-l. hlz. 

179-181. 

( N. C ornPI isst•n) : 1-'N,. municipRI<' offPrl<· pnr In \'illc cl'l~ .. cloo, i\ 7'- I. .lo,;cph Go•irnnt'rl, 

pnur nvoir {•lc\ un cles voinqw•urs nu ,J,,rnh•r concours ,],, po•lnhlr<' ,],. Hmi!!'S. 

~ Gc•nl. c;, cl .. 1\ussdwr. 181Y. 1·1 hlz. 



R. SNrurt> : :'-lélangt>s numismatiques ; 3P art. - Brugge, 1879, met platen. IJit <RPvue 

beige de numismatiqu<'>, 1879, blz. 23-l en volg. 

H. Dnon : )\ lodifications à introduire dans Ie louagP des bien> ruraux ; les us et cou

tumes en matière de lounge et du droit de propriété ... - Brugge, 1900-1904, 

dPel 1. blz. -s-83. 

C. du Bosch et 0. de Cavel : L,.s égouts d'EPcloo. Brugge, 1925, 40 blz .. met platen. 

l 1it : Tijdschrift der openbare werken van België, Brussel. reeks 2, deel 26 . 

• -\. de Loë Balgerhoek. - In daarboek van het congres van het oudheid- en geschied-' 

kundig verbond Yan België>, 1925. jb. 25. blz. 94. 

1'\. ,·an der Biest : Gallo-romeinse voorwerpen uit Brugge en ommelanden. - In 

<\Yetenschap in \'laanderen>. Gent. jg. 2. 1937, blz. 50-51. 

\an Damme : Een \'ilain XIIII. 1437, te Eecloo. - ln <Eendragt>. jg. 12, 1858 blz. 

72. Uit ,De Eecloonaer> van 11 jan. 1858. 

J. \'an Vlot<'n : Losse aanteekeningen betrekkelijk den Vrijheidsoorlog, IV. (Jaar 1567). 

- In < Btjdragen tot de oudheidk. en geschiedenis inzonderheid van Zeeuwsch

\'laanderen>, :'-liddelburg, deel 3, 1858, blz. 59-65. 

L'imtitut N.-O. aux Epines à Eecloo et sa vicrge miraculeusc. Brugge, Herreboudt, 

1921. 158 blz.. met platen. 

( J. de Sm<>t) · l\1irakuleus beeld van O.L.V. ten Doome. te Eccloo. Gent. van der 

Schelden, 1865, 12 hlz. 

Programma van den historischen godsdienstigen ommegang... van het miraculeus beeld 

van O.L.V. ten Doome, bewaard in de kapel van het klooster der Zusters 

van Liefde te Eecloo. Eeklo, E. Goethals. 1873, 28 blz. 

G vanden Gheyn : l\1obilier d' éghse ( Balgerhoeke). - In < Bullelijn van het comiteit 

der prov. Oost-Vl. van de koninkl. commissie voor .1vlonumenten en Land

schappen>. deel 4 ( 1912), blz. 238-240. 

Eglise (d'Eecloo). - Idem deel I (1876), blz. 84, 102, 417, 418-420. 

J. van Lantschoot : Volksvertelsels afgeluisterd in het MeetjC'sland. Brugge, 1895 ( lste 

druk) en 1929 (2dc druk). 55 blz. 

J. van l.antschoot en P. Schelstraete : Een Mcctj••slandsch Idioticon. - In <Belfort>. 

jg. 7, IJ. 1892. blz. 368-373. 

R. Blanchard : La Flandrc·. Pruis, Colin. 1901). 

Zustror Maria van 't Cenakel . II"L Mccljeslancl. I rzing gel10ucl•m voor rlc Schoolrarlio 

op 27 maarl 11136. ~russ<•l. I 1J31), ueïlluslr. 

G. I. : Erkloo. - In <Om volb. Ju. 30, 1917. blz. 322-323. g<·illuslr. 

A. Vr·racht~t·n· uJ.m. I),. l\1in•l•·rbro .. cl•·rs ,,. E<·klou. 1 r,.ICJ 19·19. M .. chelrn, 19·19. 

I 39 hlz., platNL 

Al11em""n nieuw• I IJIJ-jmill h•·•lo11n von lwl SI.-Vinc,.nliu~coll••l!e. NummN vnn 27-

2/'l april I 'H I. hlz. 2. 

Gr·clrmkbrwk. Er•uwfcc>l. VIHJ lwl St.-Vim;rmllu~cnllr•fll', EPkloo. 1840-1910. - Genl. 

fJ1~ Grncl. 1'J16. 187 hlz., md plnlr•n nn illuRtr. IJonrin np~:rnomNt : Gf'schie· 

,J,.n,. v11n lwl ~""""". rlnur A. ,J,. 1\,.,•r. 
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l\1 .. St.-VincPntius-colleoge viert zijn eeuwfeest. ~ In <Nieuw~'· jg. A2. 20 juni 19-16. 

blz. 3, met illustr. 

R. Schockac rt : Gel<'genheidsgedicht voorgedragen bij het vieren van het 100-jarig 

b<'slaan van het bisschopp<']ijk college te Eekion op 25 juli 1946 ~ Leuven, 

1946, 8 blz. 

I-Iet Koninklijk Atheneum te Eeklo viert zijn twe<'de lustrum, 1942-43 ~ 1952-53. -

I-1. SteyaPrt. Eeklo, 1953. 182 blz. Daarin opgenomen : Aardrijkskundig aspect 

van Eeklo en omgeving, door fvl. Daelemans ; Onze Letterkunde In het Meet

jesland, door E.H.R. Van de Moortel : Bijdrage tot Eekla's middeleeuwse 

Toponymie. door M. Gysspling : E<'klo. \' an silexdrager lot keurbroPder. door 

Dr. P. Rogghé. 

B. llermesdorf : Stedelijke rekeningen en middeleeuwsch toon<•cl. ~ In <Taalgids>. jg. 

10. 1942. blz. 192-198 (periode 1402-1481 ). 

J Pappa<>rl : Le pont-route d'Eekloo. ~ In <Tijdschrift der openbare werken van België>. 

jg. 100, 1947, blz. 105-120. met platen en illustr. 

l\1. Herlant : De Post (Franse tijd). - In cPoste>, jg. 29. blz 70-72 en 10-1-105. 

Eecloonaar . De boerde-rij 1-luysmans. ~ Nr van 15 juni 1947. met i\lustr. ~ Vgl. Ons 

I-leem, jg. 3, 1947. blz. 122. 

E. D(hanens) : Een terechtwijzing : de boerderij I-luysmans. ~ In <Eecloonaar> van 

29 juni 1947. 

J. de Wever : Quelques remarques faites au cours de la visite d<' la brassaie Krüger. -

In cBières et boissons>. 1942. blz. 231-232. 

.1. \'<'liman Nog c1 snuiffabrif'k<'n ... ~ In <'t Vrije Volksblsch. jg. 9. 7 nov. 1950, 

blz. 1-3. md illuslr. 

J. Crick : L<'d<oganck herdacht in 1872. ~ Blz. -19-50 in <Karel-Lod. Ledeganck. 1805-

47~. 19·1-1. 6-1 blz .. met platen (ontstaan van begraafplaats en gedenkteken te 

St.-Amandsbcrr,). Zie ook : <Eib·ls worden bomen> . 

.1. Crick 

A. r-.1on<'l : De inhuldiging van L<'df'gancks slandbcelcl te EPkloo ... - In 'Toonceh. 

jg. 3.J/3'3. 27 fchr. IQ-18. blz. 6 en 5 maart 19-18, blz. 6. 

E. Tielpman De afstamming van K.L l.<'deganck. - In <Ons H<'em>, jg. 3. 1<147, 

blz. 173-175: jg. 7 ( = ·I van de nieuwe redactie), 19-11::>. hlz. 13-18 <'n 51. 

E. Dhan<'ns : I)<' voormolig<' porochi<·k<·rk \'nn E<'kloo. :\ntwPfJWn. lf)-17. 56 bk. m<'t 

talrijke plat<'n en illustr. 

Eednonaar f),. nieuwe klokkl'n. Nr van I-I sept. 19·17, blz. I. 

H. ]) ( <') K ( <'YZN) : Omnwrds doorlwcn d" k<>rkrc·k<'nlng<'n van Omt-\ ÏnnndNl'n. in 

<Srhnlmei~. jg 5, 1950 ; blz. ·13--15 ( or~?cl). 

Ook in jg. 2, 19-lï; blz. 110 (org<'l vnn 1449). 

C. fvl. : 0.-L.-Y. t<',1 J)oorn ... 1448-1948. - In cl'vlarinnl tljd~chrift), j~. 17. jnh 

194i, blz. 5, met illu~tr. 

Vijf <'<'IIW<'n Î'lnrindPvoli<' lt• Eekloo, 1·1·18-1 'l·IR - C<'nl. Zn,IPr~ \on l.it•f,l,,, ll)·l8. 

32-\'111 hlz., nwt plaiPn t'll illu~lr. - Ook in <Cnritn~>. j~. 3:-, l<lt8 nr ~. 

rnf'l om~lna '/\nn 0.1 •. \'. IPn I )oorn>. 
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l'\otice jubilaire sur la dévotion à N.-D. aux épines. 1448-19-18. - Ibid .. 1948. 32-

\'111 blz.. met platen en illustr. 

C. Tuypens : 0.-L.-\'. ten Doorn I·HS-1948. - In <Eecloonaal>, 1948, nrs van I, 

15 en 29 febr .. 14, 21 en 28 maart. 18 en 25 april. 9 mei. 

C. -:-1. Eekloo's 500-jarig jubelfeest van 0.-L.-\'. ten Doom. - In <J'.Iariaal lijd-

schrift>. jg. 18. juli 19-18. blz. 14-15 (19e eeuw). 

Francesca : O.L.\'_ ten Doom en de l'linderbroedersorde. - In <Franciscana>, jg. 3, 

1948. blz. 137-139. 

H. Lippens : Een eerste archiefdocum('nt voor d(' geschiedenis van het oude klooster 

0.-L.-\'. ten Doorn. 1-1-197-1503. - In <Franciscana>, jg. 5, 1950, blz. 89-96. 

Programma Se Eeuwfeest O.-L.V. ten Doorn, Eekloo 1-148-1948. - Eeklo, 1948. 

16 blz. 

L. Lampaert/C van de Bouchaute : De parochiekerk van Eeklo Sint-Vincentius 

Eeklo. 196-1. 62 blz .. met talrijke foto's. 

Dr. L. Lampaert : Oe Geschiedenis van Eeklo naar August \' an Acker ; Eeklo 1967, 

in aflevPringen ; reeds verschC'nen tot blz. 256 ; met i!lustr. 

L. Stockman : Twee verdonkerde straten te Eeklo : het Lokcrmeersslraatje en de Hiliet-

straaL - In <Ons l'·leetjesland>. jg. 1. nr 2 blz. 5. 

\\'. St~>eghers : Octaaf Steeghers. 1889-1942. - Idem, jg. 1. nr 3, blz. 2. 

X. : H,.emkundige tentoonstelling te Eeklo. - Idem, jg. 2. nr 1, blz. 5. 

\\'. Steeghers : Jozef Theodoor Ladewijk Geirnaert ( 1790-1859). - Idem. jg. 2. I 969, 

nr 2. blz. 2. 

\\'. Steeghers · Jacob Loclewijk Godinau. IS I 1-1873. - Idem. ig. 2. nr 3. blz. 3. 

\\'. Steeghers : Serafien De Vliegher ( 1806-1848). - Idem, jg. 2. nr 4, blz. I. 

G. D. \'. : \\'ie was H('rman Bogaerd ? - Idem. jg. 3, nr 1. blz. 3. 

\\'. St~>~>J!hers : Eduard TemruNman ( 1813-1899). - Idem, jg. 3, nr I, blz. 22. 

\V. Str·e~o~h!'r> \\'ie was lierman Bouacrd 7 - Idem. jg. 3. nr 2. hlz. 5. 

E. De· Smd : <\\'r('ecle moord te Eekloo>. - Idem. jg. 3. nr 2. blz. 27. 

E. De Smet : Over het mirakuleus beeld van O.L.Vrouw-ten-Doorn. - Idem. jg. 3. 

nr 3. blz. 35. 

Erik D'llavé : Ow·r het mirakuleus !.eclcl van O.L.V.-t('n-Doorn (te Eeklo). Idem. 

Îll· 3. nr 4. blz. 29. 

E. I)<' Smr·t lr·ts over de <onlwk.·nd<'> kapel in rle voormnliue pnrochieb·rl.: te E('klo. 

- ld .. m. jg. 4. 1971. nr I. blz. 1. 

\\'_ St<''- I! hers : Alfu·d Bol!nl'fcl. - ldc·m. j(.!. 4. nr I, blz. 31. 

Ed. ;'\lr·elr·mans l'lr·irlooi voor lwl ~"'houd van de oudr• kerk le E('klo ( 10 juli 1875). 

- ldr'Til. jg. 4. nr 1. hlz. 35. 

l'ir•tr•r Er-rr•vlm· IA04-187<). - lriNn. hl- •1. nr 2. blz. 47. 

lrlr.rn. hl· 4. nr 2. hlz. 5 I. 

I. l.mnpa•·rt I),. ltjrl"mw•·g van hr·t Str·d,.ltjk Mu-.·"m tr- Er·klo. - ldc·m. jg. 4. nr 3. 

blz. 81. 

\\'. St,.,·ulwr• Etfunrrlu• Lurlovir'u8 Nr·~lr•mllru (1A20-IBCJ9). - lrlNn, JIJ. -1. nr 3, 

blz. 83. 

1:. I),. Srn,.t : lf,.rlwrlwn "fll/l'rtrhl h• Er·klo tu~Ar•n 1 A20 rm 1830. - lrlom, '"· 4. 

nr ). blz. llfJ P.n nr -1. blz. 123. 

l.r c;,.rurrln fl··un 1\ullr·nlnnrlr·r• in (J I. -Vr. lrn I loom. - lrf,-.m. 111- '1. nr 4. blz. 129. 
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N. liPt klooster der Armr- Ciaren te Eeklo. _.... Idem, jg. 4, nr 4, blz. 132. 

R. Tondat : Cinema Lcdeganek te Eeklo. ~ Idem. jg. 4. nr 4. blz. 159. 

Dr. E. Dhanens : f),, KPrkjcs van het Meetjesland. _.... In <Appeltjes van het Meetjes

land>, I. 1949. blz. 43-48. 

D. Verstraete : Oude Wegen in het McetjPsland. ~ Idem I. 1949. blz. 49-57. 

D. VerstraelP : De Steenweg van Gent naar Brugge van de XVIIIe eeuw. - Idem, Il, 
1950. blz. 8-12. 

D. Verstraete : Nog over de wegen in het Meetjesland. ~ Idem, 11. blz. 13-20. 

Dr. E. Dhanens Oud EdelsmecdwPrk in de Parochiekerk te Eeklo. _.... Idem, 11. blz. 

21-31. 

t\. Ryserhovc : De GeuzenbProNIPn in de streek van Kncssclare. ~ Idem, 111. 1951, 

blz. 77-92. 

0. Lippens : Voorhistorische vondsten in het Meetjesland. ~ Idem. 111. blz. 113-119. 

J'vJ. Steel en J. Vandevcirc : Afwa!Pringsproblemen te Eeklo zeshonderd jaar geleden. ~ 

Idem, 111. blz. 131-137. 

P. f), de Meyer o.f.m. : De Minderbroeder.; in het Meetjesland. ~ Idem, IV, 1952. 

blz. 11-68. 

Dr. E. Dhancns : I-let Groot-Gcod te Eeklo. - Idem, 1\', blz. 69-82. 

Dr. L. Elaut : Uit de brieven van een Frans geneesheer naar een Eeklose familie. 

Idem, V. 1953. blz. 5-15. 

l\i. KerckhaPrl De heresic in het Meetjesland tijdens de eerste helft der XVIIe eeuw. 

- Idem. \'I. 1934. blz. 5-29. 

Dr. L. Elaut : Karel-l.odewi)k Ledeganek Pn Dokter .Jozef Guislain. ~ Idem. VII, 

1955-56. blz. 5-11. 

P. B. de Meyer o.f.m. : Er·klo. J)p PatN.< 1'-lindNhroeders R<"collcctPn en E. H. Pastoor 

Antoon D<' BouchPri<'. ~ Idem. VIl. hlz. 209-220. 

P. B. de Meyer o.f.m. : 1'-lindPrbroPdcrs te Eeklo. ~ Idem. X 1959. blz. 209-211. 

Dr. E. DhanPns : KNkelijk edelsmPP<IwNk in het J'vlcetjesland. Idem. XII. 1961. 

blz. 9-55. 

A J)p Vos : GodsdicnslbNoNtcn te EPklo lijdpns de XVIe eeuw 

57-136. 

ltlem. XII. blz. 

i'-1. Bacldr' : Een inlNPssanlc octrooilockPnnin~? van KarPI V aan d.- stad Eeklo. ~ 
Idem. XII. hlz. 137-140. 

]\J. En(!lish : IIPL !!<'ZPischap <vnn t!Pn chor<'> lP Eeklo in 1571. ~ ldt•m. XII. blz. 

141-143. 

J'vl. English E<'n ErPmld schoolmePsiN lP Eeklo in I 727. ~ ldt•m. XII. hlz. 14-1- 1·15. 

A n(' Vos Stnd EPklo. lnvPntnris van lwt oud nrchtPf. - ldt•m XIII. 1962. bh:·. 5-

148. 

L. Stockman : OvN lwt ontstnnn von d<' EPkiMt• wnlcf!!llnJl tussPn EPklo t'n St-L,ur<"lns. 

- lrlr-m. XIV, 1963. blz. 15·1-158. 

\V. Sl<'cl(hcrs : J)" fnmtlie Sll'<'l!lwrs. - lrlt•m. XIV. hlz. I 59-196. 

i\. I)" Vos I )p Postoors Glwuns Pil Kt•rr<>mons. Tw<'P ;\ntlporlt'n In hrt pnwrhlnnl 

lcvPn I<' Ec·klo. ~ lriPm, XV. l'l(,.J. hlz. 3'5:.2-387. 

I.. Stockrnon liPt bouwt•n \'On \'Ij[ rnbot t.•n op tlt• 1.1!'\'•~ In lwt I' lt•t•ljt•slnntl ln lwt 

begin der X\',. l't'li\V. - ltlt•m, XV, blz. ·Hti-·15tî. 



L. Stockman : D ... J\,,rk van Eeklo omg<'bouwd tot Fort in 1595. ~ Idem, XVJ. 1965, 

blz. 59-65. 

L. Stockman : Het Grafelijk Bo,; AalschooL - Idem. XVI. Llz. 197-208. 

L. Stockman : Het Aalstgoed t ... E ... klo. - Idem, XVII, 1966, blz. 5-27. 

L Stockman : Üp,•nbare werk...n in h...t l'liddel ... euwse Eeklo. 1403-1500. - Idem, XVIl. 
blz. 191-205. 

\\'. Steeghers : [),. Familie De \liegher. - ld ... m. XVI]. blz. 206-225. 

L Stockman : E ... n .:>orkond ... van 1244 betr .. ffende de verkoop van een woestine ge-
legen binnen de keur<' van Eeklo. - Idem, XVII. 229-234 . 

. \. 0 ... \'os : Lokale Scheepvaart te Eeklo. - Idem. XVIII. 1967. blz. 5-124. 

L Stockman : Nog problemen betreffende AalschooL ~ Idem, XVII]. blz. 125-142. 

L Stockman : De grafelijk ... molens te E .. klo. Kaprijke en \Yaarschoot (1357-1456). 

Idem. X\111. blz. 219-233. 

\\'. Steeghers : Gust Steeghers ( 1879-1949). - Idem. X\'111. blz. 274-277. 

\\'. HamNiynck : Ontstaan en eerste jaren van de Koorzangvereniging <D~ \Velge-
zinden> (1893-1903). te Eeklo. - Idem. XIX. 1968. blz. 188-214. 

\\'. llamerlynck : Een roofoverval te Eeklo in 1795. - Idem. XX. 1969, blz. 87-95. 

L. Stockman De \Vatering van Eeklo ( 1240-1406). - Idem. XX. blz. 174-193. 

\\'. Steeghers Ju!iu;; De Hulsters 1857-1938. - Idem. XX. blz. 239-244. 

\\'. Steeghers : Prosper Hernardus Aloïse Van Acker (1868-1937). ~Idem, XXL 
1970, blz. 208-214. 

\\'Hkf'n ''an overleden E .. klose Schilders. 2 ... Cultur ... le v ... ,,rti ... ndaagse, Eeklo 1970. 

Stadhuis Eeklo. 8-26 febr. 1970. Katalogus, 94 blz., rijk geillustr. 

i\. De \'os : Eeklo. van ;\la tuurlandschap tot Stratennet. In <App. v. h. Meetjesl.>, 
XXII. 1971, blz. 6-102. 

llr·rlwrgnam•·n te r-:.-·klo ond<>r lwt Anci<·n ((,.~ime. - I.I,.m. XXII. blz. 271-

295. 

L. Stockman r ),. Afpalinll van J". KPure \"iJl\ E,.klo in 1240. - Idem, XXII. blz. 113-

120. 

lf,.l Gnr>d tr>n ~lrwrc tP Er·klo.- fd,.m. XXII. hlz. 121-1'36 

\\'. llamerlynck Er·klnse lnformalii'n en Enkwesten ( lfiló-1795). - Idem, XXII. blz. 
2'3CJ-27fl. 

r )r. 1'. Rn(.(uh<· Er·n E .. uw Eeklo ( 1830-1930). I' roP V(' \"/lil Sor:laal-economisclw Gc-
•rhif"rlr•nl~. - ldr•m. XXII. hlz. I 57-2-11) 

I >r. P. l~ourthr; 1-:r·klo•c' R~<uZ!'n. R<·uzlnnl'n r·n Rc·u•j,.s. - I )e Per•tc Prote~olnnten te 
E.·klo. - I),. lwruchtr• Fnrnllle I),. K••lelhoctrr· te E,.kfo .- Il .. clmccslcr• te 
I:A·klo. - Anllr·lu• B··rnnrrl Vnn llnn. - E,.klnsr• lfc•lliRrm r·n B,.scfwrmlwill~:en. 
- lrfr·rn. XXII. bi~. 211(,.)0'1. 

\\' Sl,.,·uhr·r• Onzr· K worlir·r~lnot. - ErluHrrlu• l.oJ<Iovlnu N ... ,.l,.mons ( 1820-1891)). 

lrf,·rn. XXII. 1.11. In> 112. 
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IN MEMORIAM ARTHUR VERI-IOUSTRAETE 

ARTI-IUR VERI-IOUSTRAETE 

ALS LOKALE VORSER 

In ons twintigste Jaarboek hadden wij reeds de gelegenheid de ver

diensten van wijlen Arthur Verhoustraete te belichten. 

Onze vriend w medebesluurslid, Inspecteur Ryserhove. tekende toen 

in een opgemerkte bijdrage, vooral de mens Arthur Verhouslraete. ten 

voelen uit. 

Bij zijn heengaan willen wij nu vooral zijn betekenis als lokale vorser 

even belichten. 

Arthur Verhoustraete is slechts vrij laat lot de lokale geschiedschrij

ving gekomen. Nauwkeurig en bedachtzaam heeft hij zich toen aan de 

arbeid gezet. 

Zijn zin voor het detail was zo spreekwoordelijk als zijn dienst

betoon. Hoe dikwijls hebhen wij hem in de leeszaal van het Rijksarchief 

Ie Gent. niet gebogen zien zillen owr het landboek van Aalter. dat hij 

met minitieus geduld helemaal gecopieerd heeft. Al wal hij schreef \\'as 

trouwens origineel werk. uil. ontc>lhare bronnen samengepuurd. 

Zijn gaafste Lijdrage is ongetwijfeld : d lel oostelijk <leef van het 

BuTskampveld en cle ontginning eruan>. !lier is elP analitische speurder op 

zijn hesl. 

liet syntetisch denken lag hem miJHier en daarom i" hij t>r allicht 

nooit toe gekomen. ooit een monografie over Aalter te schrij\'en. wat wij 

nu, hij zijn vcrscheiclm, hnrlsgrondig bctn•urcn. 

Art hur Verhouslraele was CCil sperinlist van ('(' feodaliteit en van 

de lokale instcllingen. Zijn artikelen dA•erii"OPriH oPerzicht Pon ;\alter I en 

11:. <'ll t:Feoda.ol or>erzic/1/ Pon Ruist>ledt>> zijn in hun genre t'rhte juwed

tjes. 

l:ijn grootste \'erclicnste op hel vink van dt> lokalt> vorsing. ligt onge

lwijfPiel in zijn oorspronkelijkheid en zijn zin voor analyst'. 7.ijn hij<lrng-t•n 

;wllt'n hlijvPn<l gernnsultecr<l wordl'n. 
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LUKR EDE 

IT E PR KEN \' OR DE I lEER 

REi E ARTI-I R. \ ERHOU TRAETE 

OP HET KERKHOF TE LTER. 

WOEN D G 2 J NI 1971. 

Geacht i\ ledeburo r . levrou \\'en . lijne H er n . 

\ ij begra,·en hi r \'andaag ...--- mel leed in hel harl ......- de N eslor 

·an d lokal g chied ·chrij\'ing in het leeljesland. ln naam van onze 

\ 'oorzilter. dhr. D \ o . an ons Be tuur en van gans het Heemkundig 

Genoot chap bren ik openlijk hulde aan het werk en aan de nagedachte

ni \'an deze grote zoon van alter, dhr. rthur Verhouslracle. lk vo"g 

mijn per oonlijke dank om 30 jaar trouwe vriendschap daaraan loe . 

J I' ~lori , 1 rJ,. 111n van el P doden I Ot>d klonk •n dt'7 

\.\iwr . al. h, •r 1,, ht•l ~r<Jf vu 11 clt·7n hoou IB<tnclf' lH ·. rhc·iden t•n 

Jnt·n ; hiJ l!lriJ.I hr•f•n 111 rJ,. u l·tn ~ vnn ld LC' Int(' r·n nl l g •ring !'rk nning. 

llr·l 1.~~ ""k in d • rt<JTcl V<Hl liJn Ltr<~klr·r ~IC' •d . 111 rit· rhn luw l le n . hij 
hN·ft hr·t ll'lf nit•l .md1·r ~r·wdd. 
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I' 1el de heer V erhousl raete is een I ypischt' en legendarische figuur 

uil Aalter en uit het Meetjesland heengegaan. Als geen andt'r heeft hij 

nederig en volhardend zijn volk gediend. Autodidact van het 7uiver~tc 

water. oudste van een gezin met 18 kinderen. die slechts tot zijn twaalfdP 

jaar school mocht lopen. bracht deze geniaal begaafde jonge telegramhe

steller en telefonist het uiteindelijk lol een geleerde, tol de onovr,rtroffen 

heemkenner en geschiedschrijver van zijn gewest. I-lij verbaa,de iedl'rt·en 

door zijn erudilie. zijn ontzaglijke algemene kennis en vertrouwdheirl met 

het eigen heem, zijn grote belezenheid, zijn uilgebreiclè gamma gedegen 

artikelen over de streek van Aalter. f lij bleek volkomen thuis in de ken

nis van het ;'\1iddelnederlands. het Latijn. de cartografie, het oude schrift. 

de vroegere instellingen. de juridische terminologie en kende dot vier 

moderne !alen. Zijn stijl was zeer gaaf. kloek en kernachtig. In het scherp 

vastleggen van een sprokkeling of korte notitie, het schetsen van een kaart 

of plannetje. was hij effenaf meesterlijk. Zijn mooi en karaktervol schrift. 

dat wij nu niet langer zullen zien. herkende men uil rte duizend. 

Onder de hoede van zijn vrome ouders was hij daarenboven tol een 

zeldzaam goed en hulpvaardig mens gerijpt. in (lienst van allen <:'n alles. 

lolaal onbaatzuchtig en belangloos. Wij b<:'wond<:'ren zijn b<:'scheidenheid 

en dienstbetoon. Ontelbaar zijn de anonieme bouwstoffen die hij gelev<:'fd 

heeft aan menig auteur. die bij hem te rade kwam. 

Honderden zanters heeft hij geholpen hij het sanwnstellen van hun 

stamboom of kwartierstaat. Bij elke v<:'rgadering deelde hij kwislig hlaadjes 

en nota's om ; een epm·omlige inlichting kon bij hem uitgroeiw lot blad

zijdenlange gegev<:'ns, waarvoor hij zich tijd noch moeite spaarde. 

Gans het verleden en heden van Aalter en omgeving staken in hem. 

Niemand heeft lol hiertoe Aalter zo lief gehad en zoveel eN aangedaan. 

Eerbiedig Legenover het gezag, stond hij graag en volkomen in dienst van 

de gemeente en van de parochie. I lij was oorlogsvrijwilliger en oudstrijder. 

maar sleeds in de eerste planls een officier en verdediger van het yerongc

lijklc Vlaanderen. 

I lij heeft gewerkt als niel één : de nachtelijke uren "·nrpn de zijne. 

terwijl de wereld sliep ,.......J in duisternis gehuld. E<>n gedeeltelijk rc~ultaat 
van zijn arheid vindt men in zijn hihliografic. doch lang niet allt's wal hij 

opgezocht en g<:'schreven heeft wer<l lol hiertoe gepublin'ertl. Oe heer 

Verhouslraclc was eerder aarzel end l"n zeer lwdachtzaam in zijn schrijven : 

daardoor heeft hij vooral annlytisch gewerkt en is bijge\'olg ,.......J jnmnwr 

genoeg l - \'oor Aalter en het Land Yan d<' \Voeslijne nooit tol tiP grote 

synthese gekonwn. waartoe hij nochlans lldcr dnn wie ook in slnnl wns. 

398 



I lij was \\·erkelijk groot als geleerde. als Aaltemaar, als daming, als 

christen, als mens. In zijn enkele hoge persoonlijkheid verenigde hij de 

traditionele deugden nm zijn stoer wesh·laams voorgeslacht : onverdroten 

werklust. liefde Yoor het land. onkreukbaarheid. rechtgeaardheid en echte 

godsdienstzin. r'-lachtig leefden grote krachten in deze bescheiclPn en 

zwijgzame volksmens : iets van de adel en rasfierheid van de vlaamse 

ridder. de koppige onverzettelijkheid van de poorter. d(• werkkracht van de 

boer en van de middeleeuwse monnik de diepe en vrome ziel. :--1et Gezelle 

had hij in zijn laatste uren mogen zeggen : «Ik heb geleefd in eenvoud 

,-an hart. in zelfwrgetenheid en in de waarheid». 

fr was iets tragisch aan zijn persoon, onbestemd, eerder van atmo

sfeer dan van wezenheid. l'leestal ging hij vereenzaamd zijn weg, een-

7aam naar het lichaam, alsot hij het leven niet bloedwarm genieten kon ; 

eenzaam naar de geest. omdat weinigen konden afstemmen op zijn golf

lengte of hem konden ontmoeten op zijn niveau. Nagenoeg niemand heeft 

hij een diepere blik gegund in zijn eerzaam en peilloos gemoed. Veel leed 

hij in stille. gekneusd door onbegrip en menselijk onrecht ; misschien had 

ook zijn vrijmoedig en argeloos karakter hem daartoe wel voorbestemd : 

doch daarover zweeg hij liever en slechts met de grootste reserve sprak hij 

O\'er zichzelf. Altijd bekommerd om anderen, heeft hij trouwens voor zijn 

eigen persoon zeer weinig gevraagd en dan ook bijna niets gekregen. Wie 

wor zichzelf weinig wrlangt, maakt zich vanzelf~prekend \veinig illnzies ... 

Als vriend echter, voor wie hem ielwat beter kende, was hij een engel. 

!>leeds dienstvaardig, troostlwreid en trouw. Eigenlijk hebben wij hem nooit 

uitbundig zien lachen, er was eerder een ragfijn waas van droom en meLm

cholie om hem heen ; maar zijn peinzende, meewarige hlik en 7ijn goedige 

glimlach zullen "'ij missen en niet kunnen vergelen. 

!lij was gelovig met hel onvoorwaardelijk voorvaderlijk Geloof. 

Trouwè zoon van de Kerk. bleef hij met har! en zkl verknocht aan paro

chie. priesters en dorpskerk. I lij is gestorven zoals hij geleefd heeft. ge

laten r~n waardig. vol groot geloof en ov<'rgave, overll!Îgrl dat de Heer hem 

~enadia zal wezt~n. Aalter heeft meteen ook een lwsle parochiaan verloren, 

een m1·ns van elP oude stempel. 

(~enrhtc Farnilie!Pd«·n. cl«· ( )vc·rl«·clcne was ttw steun. uw n·chlrnnli!Jc 

lrnt..; Pit uw \'fl'liJ.Icl'·· Groot is uw VPrliPs. nwar clt·nk ook il811 hel onze. 

I ,aten zijn schoon lr~ven en zijn slichlend«· cloocl. sarnl'll mei onze hulde 

\'alt dank t'fl lwwonrlr-rina. U een troost zijn. l lw I )ierhnrP wos een groot 

rna11. !tij hcl·fl niet voor niets gel,.l'frl 1'11 zal in len~te van ciagen niel 

,-,.rg1•l1·1t wonf,·n. Ook zijn werk ov,·ri•·Pfl hcnt. 
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Wij vertrouwen hem toe aan Je goede aarde van Aahcr. dat hij zo 

onhegrensd en zonder le rekenen liefhad. in de onmiddellijke nabijheid \'an 

het «rond punl » waar hij geboren werd (~n kind was. onder de schone 

hemel van \'launderen. het land dat hij zo hemindt> en uitzondf-rlijk ge

diend heeft. vlakbij die kerk. waarvan hij hiel cl als geer• înder. 

Dal hij in vrede msle, onder het Kruis van de hoop, leken en waar

hor!.! van Verrijzenis! 
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BII:)LIOCR.\FIE \'AN :\I~TIIl1 1~ \'ERIIOUSTRAETE 

samcngest<'IJ door 

lmp .• \. RYSERIIO\'E en Ir. L. STOCKl'LA.N 

Gellfuikle a/korlingen · 

Al' I. = Appeltje~ van het l' feetjesland. Eeklo. 

BB. Bos en Beverveld. Oedelem. 

LN = Het Land van Nevele; berichtenblad van de heemkundige 

kring, Landegem. 

00. = Ons Ooomkerke. Oostkamp. 

011. Ons Heem. l\1ededelingen van het Verbond voor Heem

kunde. Genk. 

Ol\ I. Ons l'leetjesland. Tijdschrift voor heemschut, volkskunde 

en geschiedenis. Eeklo. 

-\. HISTORISCHE BIJDRAGEN. 

1947 

I. /Je kerk en de kerkelijke instellingen Ie Aalter rond 1600. ----' 

Beernem. Drukk. l'l. Oe Prest-l'vlarlens. z. j. ( 1947). 19 blz. 

Deze bijdrage verscheen vooraf als feuilleton, nov. 1945. in ver

schillende nrs van het weekblad d)e Ster». uilgegeven door 

:"-I. op Prest -l'lartens Ie Becrnern. Dit artikel wercl opnieuw ge

clmkt in Al\1. nr 10 ( 1959). 191-208 en in hel huldl'hoek van 

de juJ,ilf'umviering van Z.E.f I. Neyt. pastoor Ie !\alter. 33-50. 

Drukk. Standaerl- Van Stcene. f\1alc1Pgern, z. j. ( 19(>0). 

1949 

2. fels orwr dPIJ Fm11sen rnPier POll 1\nfler. or•f•r zijn :\djunclcn f'TI 

oPr•r rfp plrtlllfr•rinfi r•n Pr•micdillf/ Prlfl f111n U'OIIÎIIfJ in 181·1. 

i\f\1. 11r I ( JIWI). 78-R'i. 

1950 

). .'1(}/ens /Jifrrwn fwt flllllrlrwlJied r•rrn frd f.wuf van de \ \'ocslijne. 

A:V1. nr 2 ( 1'J'i()). )2-<18. In Iw! lijrlschrifl •Tfwrisrnl') vun 

rJ,. V.T.B., jaarg. 23 11r 8 (16<1-19·1·1) p. 7)-7-1 Pil nr <) (1-5-

·lU I 
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1944) p. 84, verscheen een aanverwant artikel over de JI.Jolens 

Ie Aalter, ondertekend door Jozef Van Overslraeten. naar een 

tekst van Art hur V crhoustraete. 

1951 

4. /Je verering rmn de 11. Cornelius Ie Aal/er.~ Af-.1. nr 3 (1951), 

101-112. 

1952 

5. Over Je opvolging van Pieter Bladelin als heer van Middelburg 

in \'laan deren. ~ AM. nr 4 ( 1952). 153-155. 

1953 

6. Over het Stalinsgoed en de Ganzeplas te Aalter . .- Af'.l. nr 5 

( 1953). 191-198. 

1956 

7. Mengelingen over de noordkant van Aa/ter. ,........, Af-.'1. nr 7 ( 1955-

1956)' 109-126. 

8. Over de scheepvaart op het kanaal uan Gent naar Brugge en 

ouer de marktschepen in het bijzonder. ,........, Af-.1. nr 7 ( 1955-1956) 

225-230. 

1957 

9. St. Maria-Aalter ,........, Afvl. nr 8 ( 1957). 207-246. 

1958 

I 0. Ouer de heerlijkheden uan Lotenhulle. ,........, At'- I. nr 9 ( 1958). 

151-158. 

I I. IJ el O<)stelijk deel vcm het Rufskampt~efd en dt• ontginning erpan . 

........., Af-.1. nr 10 ( 1959), 5-54 + uitslaande kaart. Deze bijdrage 

verscheen ook in de voorlichtin~sreeks van het Oostdmum Ver

honrl van dP 1\rin~en voor Ceschieclmis. onder nr 27 ( I ()60). 

Gent ; 50 blz. 

12. liet \Vessegemse op Aa/ter. ~Al\ I. nr 10 ( 1959). 128-133. 

13. Uit een oud rente[JOek. d /oe de heer got'f mll'el'rden :.o/ in arlt/ 

manierf'n>. ,.......... Af-.'1. nr I 0 ( 1959). 134-135. 

14. Bijclrage lol de geschiedenis pan Rel/em. ,........, Af'. I. nr 10 ( 195Q). 

152-159. 



1960 

15. fels ul'r.>r hel Bulskwnpveld. - OIJ. jaar:z. V nr 2 ( maarl 1960), 

9-10. 

16. Lossp gegevens oPPr de kerk van Aalter door de eeuwrn heen. 

~ In het huldeboek van de juhilemm·iering van Z.E.H. Neyt, 

pastoor te Aalter. 20-32. Drukk. Standaerl-Van Steene, !'-lalde

gem. z. j. ( 1960). 

17. /let \ 'ii/ringengoecl Ie ;\aller. - Af\ 1. nr I I ( 1960), 272-279 + 
kaart en foto. 

18. liet Bakensgoed Ie Aa/ter. ~ Af\1. nr 11 ( 1960). 29'J-298. 

Over hetzelfde onderwerp verscheen reeds een bijdrage in «De 

Ster> van 22 juni 194ö. Drukk. f\l De Prt>st-l'1artens, Beernem. 

1961 

19. liet lluoggoec/ Ie Sini-Maria-Aalter, - 00. jg. VII nr 1 (dec. 

1961). 19. 

20. lJe rondreis van \Va/ter de Marvis, bisschop van Doornik, in 

12-12. - Af\ I. nr 12 ( 196 I ) , 228-236 + uilslaande kaart. 

1962 

21. Een c>igenaarclige grens. ~ OD. jg. VII nr 2 (maart 1962). 11-

12 + kaartje. 

22. I Je Pietendries op Kuesselare en Aa/ter. - AM. nr 13 ( 1962). 

225-229 + kaartje. 

23. Over de pasturij van A aller. - AJ'vl. nr 13 ( 1962). 251-255. 

1964 

2-'1. /fel geu•eze11 lwitengo('d de Bie op Aa/ter. - 0[). jg. 1\ nr 2 

(maart 1%4). 11-12. 

25. Ll~enrol'riy overzicltt IJ(Lfl Aalt(•r. ~ Ai''l. nr 15 ( I lJ6·1). 1 ()fl-

21J0 + twee rtilslaand1• kamlen. I )ez" lwlangrijke hijdrage wenl 

ook opgenomen in h<'l !Jnl·k : f.el~nrol'riH oPerzif'frl uan /\rdler !'rt 

Krwssl·frtrr> ( irr Sitllll'rtWcrkirw rrwl A. I~ yserhove). S-9ó ( 1 fl(j')). 

r )rukk. StarHiar·ri-Varr SIPCIIC, J'vlalrlr·gem. 

196') 

2(). /1!ts otJ1•r fwt wwd /t•fl Hok/rou/!' Ie Sint-f\luriu-i\ufiPr. - OI ). jg. 

X 11r ) ( )llli IIJ()'j), 12 I 'J + kauri. 
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27. Nota bij cle kcwrl van cle heerlijkTwelen uar1 noordwestelijk Nuisc'

/ede. ~ OIJ. jg. XI (nov. 1965). 15-16 + kaart. 

28. Feoclaal ouerzicltt uw1 Ruiselede. ~ AM. nr 16 ( 1965). '32-131 

+ tekening en uitslaandf" kaart. Van dit belangwekkend arlikt>l 

verscheen een losse overdruk op slechts 40 exempl. ( 1965). 

Drukk. Standaert-Van Steene, T'-1aldegem : 52 blz. 

1966 

2<1. /\ort oul!rzicltt uw1 het leenroerig Oedelem. ~ BB. nr 1 ( 1966). 

45-51 + foto. 

30. f)e baljwu en de grif/il!rs R.oelandts ua.n Oedelem . ........- BB. nr. 1 

( 1966). 119-120. 

31. Leenroerig ouerziclll uan Aalter 11. ~ Al\1. nr 17 ( 1966). 69-

99. Daarvan beslaan ook 100 losse overdrukken ( 1966). 

32. Rondom Nobelstede Ie Aa/ter. ,......... OH. jg. XX ( 1966). 56-61 

+ kaart. 

1967 

33. ne heren uan Prae/ Ie Oedelern . .......... BB. nr 2 ( 1967) 0 I 01-113. 

34. Oud Aafter . .......... Al\1. nr 18 ( 1967). 306-347 + 40 illustraties. 

In samenwerking met A Ryserhove en R. T ondat. Deze bijdrage 

werd met een \"OOf\voord van burgemeester .J. Oe Crem. begin 

1968. los verspreid in alle huizen van Aalter. op 2.700 exempl.: 

48 blz. 

1969 

35. /let goed t,e. Rankers en de Diksrnuiclse botenveg. ,......... 00. jg. 

XIV nr 1 (febr. 19()()). 5-6 + kaart. 

1970 

3(>. /let <kalseidje wm de 1\.ror!lpot>l) tt> :\nfter. ,_ OI' I. jg. lil nr 4 

( 1970) . 3-4 0 

37 lrwentnris uan arcllie/!Hunn<•n . ........., IN. jg. I nr 1-2 ( JC)70). 23-

29. 

1971 

38. Poe kt>_ .......... LN. jg. 11 nr 2 ( I Q71 ) . ·18-6-1 + kanrl. Deze lnnl~k 
hijclrn[:(c W(:'rd perskinar r,cmflnkl door J Luysgnt'rl <'11 .1. Tnt'lctt'-

mun. 



B. 1\IEDE\\'ER..:ING AAN \VEE..:BL'\DEN EN DIVERSE PUBLICATIES. 

1\.aar/ mn Aalter op 1/10.000. Drie uilgaven lussen 1943 en 1954. 

In samenwerking met Jan Alyn. 

Over de 1\.rompoe/ te Aa/ter. In «Toerisme> jg. 23 nr 3 ( 1-2-1944). 

p. 25. \ 'erder zijn er nog verschillende kleine stukjes over de 

..:rompoel verschenen in <Toerisme - o~ Toerist>. vanaf 1956. 

__... Straalnamen Ie Aa/ter. Verschenen als fPuilleton. van december 

I 95-t af. in het weekblad <De AaltenaQr». een lokale uitgave van 

het weekblad <\'rij Maldegem>. uitgegeven door J. Van Hoesten

berghe. te i'laldegem. Van <De Aaltenaan verschenen slechts 

elf nummers. 

Oe straat- en ll'ijknamen te Aalter. Gestencilde uitgave op ::10 ex. 

( 1957). 12 blz. 

~ \'erslag (ouer de bespreking ter vastlegging) van de straat- en 

u•ijknamen te Aa/ter. Gestencilde uitgave op 50 ex. ( 1960), 

10 blz. 

Reisweg uan het bezoek aan Aalter van het Heemkundig Genoot

srhap van het Meet;esland. Gestencilde uitgave op 100 ex. ( 1962). 

16 blz. 

Refutatie r.:an het boek <Rond Aalter in den Fransehen tijd) van 

I/. \' an de Genachfe. Gestencilde uitgave op 75 ex. ( 1963). 

20 blz. 

Kaart op 1/1 O.(XJO van de st rut en en wijken van A alter. Gedrukt 

door het [\ Iilitair Geografisch Instituut op 150 ex. in 1964. 

In memoriam Mevrouw Bosmans. OD. jg. X nr 1 (nov. 19fi4), 9-

10. 

Kriskras doorheen de geschiedenis van Aa/ter. In <De Toerisl>. 

jg. 45 ( 1%5). 438-444. 

De Tieftse tnk uan het rJeslrwht 1-?.oelwrdts. In <De Zondag> 

weekiJiad voor TiP-lt. jg. 1066, nrsvan 19/11. 26/11 en 3/12/1966. 

liet is een omwerking van een opstel van wijlen Arthnr lmpe. 

Tielt. 

~ H(•fezinos/ormules. OM. jg. I nr ) (SP pl. 1968). )-4. 

C. VAJ~IA. 

1. In (1,. farndi<>kunclige vraagllilak van 011. 

~ Anr.w•IP- - Nieuwenfwyse . . 1~. X ( 19">2). 166. 

Crw•vMsl en /~onwr/y, .Jg. XIV ( 19()0). 239. 

Famili(' fJt. Gm"('. lf.!. XV (19(>1). 101 102. 

Mo/l'flfWrs Hmf'/. lg. X\' ( 1 !)(,I ) . 1 )0 1 '32. 
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2. In de rubriek «l\1olenberichten> van 01-1. 
f~uispfede . .Jg. XII ( 1958). 181. 

MolPIL .lg. XII (1958). 182. 

Onlu·ateringsmolen. Jg. XIII ( 1958). 38. 

!\aller . .Jg. XIII ( 1959). 155. 

,........, !\aller . .Jg. XI\' ( 1959). 68-ó9. 

,........, Slrokotmolen . .Jg. XV ( 1961). 92. 

~ Malen op Zon- en Feestdagen . .Jg. XX ( 1%6). 226-227. 

3. In de rubriek <Sprokkelingen> van 01-1. 
Nog Marklu•euen. Jg. \'111 ( 1950). 40. 

Lolenhu/le . .Jg. VIII (1950). 67 

Lotenfwlfe : Veronica's kruis . .Jg. IX ( 1951). 22. 

Nog ouer St. I fubertusviering. Jg. lX ( 1951). 97. 

Oude u/spanningen Ie Aa.fter . .Jg. X ( 1952). 1 '2-13. 

,........, Moerbeziebomen in Vlaanderen. Jg. XIV ( 1960). 192. 

,........, Tolpaal. .Jg. XVI (19ó2). 196. 

,........, Benoemingen . .Jg. XVII (1963). 217-218. 

Nog over clennen in Vlaanderen en dies meer. IV .lg. '{\'111 
( 1964). 152-153. 

Stallichten. Jg. XIX ( 1965). 249. 

Susceptores cnlechismi. 11 en 111 . .lg. XX ( 1Q66). '226-227. 

-- .\!erge!. Merge/en en M erge{ pullen. .lg. XXIII ( 1969). 230. 

Pek pot. peklepPl . .Jg. XXIII ( 1969). 25Q. 

,........, Transuaalse fwrinnerinnen in \'laandrren . .Jg. XXIIl ( 1 ()6C)). 

262. 

,........, /ngemf'l.'wld kruis, metselaars kenteken . .Jg. XXIV ( 1 ()70). 1':"'-1. 

,........, Moer[Jl'ZielJOmen. 1\' . .Jg. XXV ( 1971). 18. 

4. SprokkelinQen in Al\ 1. 
,........, G~·lijke [Jelwnclelinn door Priend en Pijonl Nr ( 1 Q_lC)). 2fi. 

,........, Er konwn geen zomers meer gelijk l'rDt>fl<V. Nr ( 1 Q-1()). -10. 

J\nrlere lijden. gelijkr ::eden. Nr 1 (1Q-IQ). 8 1 . 

~ \'erdu•enen lreerlijke lro/sterll'n. Nr 20 ( IC)óQ), 1-7. 

,........, 1/o{stede Sclwonlwrrhe. Nr 20 ( 1 Q(i()). 177-178 . 

. '5. Sprokkelingen in LN. 
,........, De Popp-kanrt. .lp-. I nr 1-2 ( 1 Q70). 30. 

- /Je Popp-kaarlen. .lg. I nr 3 ( I ()70). 28-2(). 

D. f\OEKBESPREKINGEN. 

40() 

~ 1'1. \OOI~NAEI~T. Rijrlrnrw lol rfp flistorisrlH' neowu/ie l'lln tic 
slwek rondom Hrunne.- Af\ I. nr 111 ( 1%8). 1'i7-)'i0 + kanrlj.>. 

~ .I. I lF. C' A VELE. 1\olfwrinn f'flll Hoe/::1'/w·r. ~ .'\i' 1. nr 21 ( I 070). 

27-1. 



ROEKBESPREKING 

DE GESCHIEDENIS VAN ERTVELDE 

Arhiel De Vos · Geschiedenis van Ertvelde. ___, Uitgave var, het 

Gemeentehestuur Ertwlde, 1971. Drukkerij P.V.B.A. Schoonbaert, Brugge; 

UV + 1083 blz .. meer dan 400 illustraties en kaarten, 124 tabellen en 

grafieken. Prijs -100 fr. Te beslellen bij het Gemeentebestuur van Ertvelcte. 

Oe belangrijkste gebeurtenis op heemkundig gebied in het Meetjes

land in het jaar 1971 is ongetwijfeld het verschijnen van de geschiedenis 

van Ertvelde. In 1965 kreeg onze voorzilter Achiel Oe Vos van burge

meester J. Van ~teenberghe de opdracht de geschiedenis van de gefu

sioneerde gemeenten Ertvelde en Kluizen samen te stellen. Zeer entoesiast 

begon hij met de eerste opzoekingen niet vermoedend welk uilgebreid en 

\'erspreicl bronnenmateriaal over clie beide gemePnten bestond. De uitgave 

was gepland tegen einde 1968, maar de auteur was verplicht Pr drie jaar 

bij Ie nemen om dit omvangrijk werk tot een goed Pindf' te kunnen brengen. 

De schrijw·r. die van ~een half werk houdt. wilde alle bronnen inzien en 

raadplc•gen. t let terrein waarop hij zich bewoog, was omzeggens hraak

liggend. wanl geen enkele voorstudie was beschikbaar. Enkel f)p Potter 

r·n Broeckaerl hadden zeer summier de gescbicrlr•nis van rlic heide gemf'en

tf·n hc~handPJd. 

OnzP hetremdf' 1~erstc voorzilter Dr. Erlrnonrl Tielcman formuleerrlP 

in JfJ4fJ enkel1· l'ist-n waaraan een grwrlr· riorpsmonografie mot'f voldoPI' : 

•In rle eerste p/ua/.'i cle groei uwr het rwr/l'rfi'TI nrwr fwt her/en, dnnrnn de 

lwsrlrrijtJinf! urm woncl en f(Jnrfsclutp me/ h('t ontslaan f'n rf<' onltvikkelin(f 

erurm : lwsrlrrijuirrrt uon lwt lruirliçw fpcwrr '''"' rle rlorpsgemef'nsclwr met de 

gesrfrir•rl1·rtis ururm fJf fll'ler nofi een IH·Zillnillf! irr lwt f,eden rloor inzicht 

'" fwt vr•r/Pdu11. I )I' rlorpSifl'sdrrcdl'rtis zou dun Poom/ moC'I'en ffPPl'/1 ,/uid(L 
l;,kr•, op l.eprw/rl" tuksten rw{llruleerrle uoorstr>/linu van hel leiJen IJCIII Je 
lfii'TIW'TI ''" 1'1'1•/ mrruf1·r Uflfl dr· kusiPPIIH•rpn diP t'Pufnf l'ri'PIIu/en ll'tJn•n c•n 

un•l'lfllfr," 11/l'uefl). Ik IIH'r-11 dal rl1· rnonoarafiC' vHrl Erlv1·lciP in hogC' rnnle 

itilll dw crilc·riH voldod. 
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In de eersle hoofdstukken laal de auteur ons kennis maken met het 

nalumlandschap en de eerste land- en waterwegen. Op de kruising van 

de Antwerpse heerweg en de weg van Gent naar Riervlie~ vestigen zich de 

eerste bewoners te Ert velde. Kluizen is meer een ontg'irmersdorp, gesticht 

op initialief van de abt van Ename langsheen de Lange beek. In dit 

peografisch kader ~chetsl de auleur de feodaal-administratieve ;;tructuur. 

de parochiale geschiedl:'nis. de ~ociilal-economische structuur en de belang

rijkste politiek-mililuire gebeurtenissen. 

In hel hoofdstuk over de feodaal-administratieve structuur ie; vooral 

de paragraaf gewijd aan de lokale instellingen zeer merkwaardig : het is 

een duidelijk overzicht van de lokale ambtenaren. zoals baljuw. schout. 

schepenen enz.. die in hel levt>n van de gewone man rt>chtstreeks in

grPpen. We maken ook kennis met de verschillende manieren waarop de 

inwoners van Ertvelde en Kluizen helast werden. De lezer kan zeer got•d 

rle problemE'n aanvoelen waarmee onze voorouders geconfronteerd werden 

f'n kan evE'n vergelijken met hetgeen hij nu allt>maal moet lwtalen. 

In de parochiale geschiedenis treffen we een uitgebreide paragraaf 

aan ovPr de tiendenverdPling te Ertvelde-Kluizen. De auteur is er volledig 

in geslaagd die moeilijke puzzel volledig op Ie lossm door Ie steunen op 

hel omvangrijk urehief van de ahdij van Nonnenbosse en de abdij der Bij

Joke. dat prachtig materiaal in dit vPrhaml bt>val. Die paragraaf hiedt een 

uilstekend ovf'rzicht van dl' betekenis der liendt>n als bron van mkomsien 

voor de abdijen Pn de pastoor. van de manier waarop zij geheven werden t>n 

van de hetwislingen die kondt>n ontstaan tussen pastoor en liendeheffer. 

Die paragraaf mag als voorhc•eld gelden van een beschrijving van de tien

rlPn. Ook de paragraaf over de kosterij hrengt een nieuw geluid in de 

dorpsmonografie : de rol van de eerste medewerker van de pastoor in het 

middeiC:'etlwsr clorpslc-'\'C'll wordt hier treffend get('kend. Nog ht't('r wordt 

hel geelrag t•n de werkzaamlwden van rit• pastoor heschrP\'Pn in de para

graaf ovPr de· pastoors t'n lllln kerk. Ook de gewon(' gelovigen komen aan 

bod in dit hoofrlstuk van rl<' parochialt• gPschiectenis. Ot' schrij\'t'r heeft 

het mnximum aan geg<'VPil<; gehaalcl uil dt· dekanalP visilatiPs om C't'n voi

IPdig hcelrl Ie schelsen van het godsdiPnslig lt'\'t'l1 in dC' ze\'PnlimdP en 

nchlliPnciP eeuw Ie ErtvPlrle en 1\luizPn. 

\'oor het hoofrlsluk ovPr ctc• socinal-t~conomische structuur heeft ,]t' 

fllllPur elP sl,IIC'n v>.ln goPcl llilgepluisd; het'! rit> paraQranf O\'t'l' lwt Pigt'll

lijk h(){·renlwdrijl' sleunl daruop. f\ I en vinrit Pr eE'n mw~icht van tlt• \'(-"1:'

sl.aprl. van hel gl'l>rtiÏklC' alaam. de !!elet>ld" gewas~t·n t'll dt' nkkNprij~ii 
lijelPliS rle periodE' I ó-12-170'1. Bovenrlien heC'fl hij d,. \'Prhoudin!Z lwrekl'ntl 

t11ssc•n hel aan! ill loPit'll t•n rit• nkkNprij~ij om een I wier inzicht lt' krijgE'n 
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In de grootte en het Lelang van tie bot'renbt>drijven. Alhoew~l die para

graaf uil vele droge cijfers beslaat ( vmcht van vele uren arbeidT) be

schouwen we die toch als een der merkwaardigste omdat we een goeie 

kijk krij~en op het landbouwbedrijf in de zeventiende en achttiende eeuw. 

liet is een onmisbare paragraaf in een dorpsgeschiedenis. Ook de metode 

voor het lwrekenen van het aantal uitbatingen aan de hand van de pen

ningkohieren en de landboeken lijkt mij zeer bruikbaar door haar eenvoud 

en haar overzichtelijkheid. Het heeft immers weiniR" zin om de verhouding 

pachtgrond - eigen grond lol op 1 % te gaan berekenen daar het aantal 

uitbatingen van een bepaalde grootte veel te klein i~ om een samenhangend 

geheel Ie vt'rkrijgen. Daarom is het beter zich te beperken tot de drie 

types. voorgesteld door de auteur : overwegend eigendom. half pacht -

half eigendom en owrwegend pacht. Belangrijk is ook de paragraaf over 

de evolutie van de grote pachthoven. opgemaakt aan de hand van de 

pachtbrieven. 

Een kort hoofdstuk over de politiek-militaire gebeurlenissen en hun 

weerslag op het dorp,-Je,·en hesluit het eerste deel van de geschiedenis 

van Ertvelde. 

In het tweede deel schenkt de auteur veel aandacht aaf' de wegen

politiek die in de negentiende eeuw sterk op de voorgrond komt. In de 

twintigste eeuw zijn de industrievestigingen langsheer~ het kanaal Genl

T erneuzen zeer bPlangrijk. Daardoor werd het oostelijk gedeelte van 

het landelijk Ertvelde volledig van uilzicht veranctPrrl. Ook cle opkomst 

,·an het onderwijs wordt uitvoerig behandeld. 

Een uilgebreid hnofelstuk wordt aan het onlspannings- Pn kulhm'el 

levPn gewijd : een honle stoel van allf'rlei vere11igingen !rekt voorhij : waar

in de Ertveldenaren zich met veel genoegen zullt>r1 herkennen. Ik denk dat 

de gewone man dit riE>el het inleressanlsle zal vinclen omdat hij daar zelf 

actief aa11 boel koml. Dit deel zal dan wel cle vnkhisloricus rnim!Pr aan

sprPken. maar ik m"Pn dai elP volksmens ook op zijn plaats is in een clorps

mono~rnfic. Oc'zPifde opm<'rking zou mPn kunnen maken over het hoofcl

J:Iuk clal handc·lt over dc~ socialt• vc•r<'niginaen m elf' jeugcllwwegingen. Zij 

;.-ijn c•chiPr IH'teke11iwol omeint zij een z<>er goeclt• illuslrntiP 7ijn van cl<' 

opgang van het vlaarnse volk sPclPrl honclc•rrl jaar. 

I),. laal~lr· hoofrl~lukken CJV<'r h<'l spaariH·kken '-'n elP waleringen lig

geil rla11 mc·c•r op heL vlak van rit> algernc•Jie gpsrhiccJ,.nis. Vonml cle nan

J,.I! vur1 hd o;paarlwkkcn is <'<·n gronclige ingrc·c•p in hel lanclsrhap van 

Erlvelcl, .. I lel spaarlwkken 1al ror~n IH·Innl!rijke rol gaun ~p<'IPn in elP waler

W}(Jrlir·ning van cm1c• ~ln•1•k c·n Vf'rcliPnl clan ook f'Pil plnal~ in rlc· ~(l'srhiPclC'
ni~ Vilfl rl,. gc•rnc·c·rilc· Ertvt·lrle. 



De dynamische burgemeester van de gemeente ErtveldP heeft het 

goed hekeken wanneer hij de opdracht gaf aan Achiel De Vos om de 

geschiedenis van Ertvelde te schrijven. I-let resultaat is een prachtig boek

werk geworden van 1078 blz. met een overvloed aan prachtige illustratie 

en mooie uitslaande kaarten. Een register van de plaats- en persoons

namen vergemakkelijkt het opzoeken van een detail. Bovendien vindt de 

lezer nog een lijst van de kaarten. een lijst van de grafieken. een lijst van 

de tabellen en een lijst van de illustraties. Dè leesbaarheid van dit werk 

wordt zeer verhoogd door de besluiten die na elke belan!ll'ijke paragraaf 

of hoof elstuk vol gen. Dil alles maakt de geschiedenis van Ertvelde zeer 

bruikbaar voor welenschappelijke doeleinden. 

De geschiedenis van Ertvelde mag zonder twijfel tot voorbeeld ge

steld worden voor diegenen die een dorpsmonografie willen schrijven. Onze 

huidige voorzitter heeft het ideale beeld van een dorp~geschiedenis. voorop 

gesteld door onze eerste voorzitter Dr. Edmond Tieleman. ver overtroffen i 
I let is een geschiedenis, stevig gegrond op de historische bronnen f'n de 

historische literatuur (de lijst van de bronnen en de historische werken 

telt 30 blz.). die èn aan de vakhistoricus èn aan de gewone helangstellende 

de grootste voldoening schenkt. Dit werk is een bewijs dat dt:> beoefening 

van de lokale geschiedenis een zinvolle bezigheid is ctie op akademisch 

niveau kan gebracht worden. 

Ir. Luk STOCKl' lAN. 

Drs Lieven K. Cwnps : Gecommenla.rieerde sagenr•er:ameling uit de 

streek uan Zuid-Brugge en omge!'ing. ~ Bij cle Uitgen•rij E. Veys Tielt. 

verscheen in 1971 het merkwaardig \'<~Ikskundig \\'Nk'. waarmee clhr. 

Cumps tol licenliaal in de Germaanse filologie is gepromo\·eprcl. \\'ij kun

Jien dè verdiensten van deze verhanclPling, onder impuls \'an Prof. Dr. 

K.C. Peelers. niel genoeg in fle vPrf zeilen. 

DezP grote bijdrage lot de kennis van <le \Vt•stvlaamse volkssage is 

de rijpe nuchl van persoonlijk veldwerk in lien ZuidhrugsP gemeenten : 

Assehroek. Jahlwke. Loppem. Oosl kamp. Sinl-Andries, Sinl-Î'lichiels. Snel

legem. Varsenare. l.ede]gem en Zerkegem. [Jt' vcrzanwling heval 478 ~agen 
en varianten die in hoofdzaak l1elrckking hehhen op de gPeslen- en lO\'N

werelcl ( 427 nrs) : ook de duivt>lssagen Pn dt> histortscht: sagen. wnan·oor 

rle scheidingslijn soms moeilijk lc trekken is, zijn Vt:>rlegenwoordil.!d ( 5 I 

nrs). Onnodig l e lwnadru kken hoP rkzc \'Pranl woordt' materiaal\'t'r lllllWling 

voor hel nahije i'vfeelje~land pveneens een Pchle goudmijn vnrml. mt'l hnn

derrlen annknopings- en vergelijkingspunten. 
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Het werk telt 382 blz. en n'r,-chillemle kaarten, het is royaal en 

prachtig gebonden ,........, op groot fom1aat ,........, uilgegeven ; het wordt bijzonder 

aanbevolen aan onze leden en volkskundigen. Te hestellen bij de Drukket;j 

Erik \'eys, leperstraat 18. 8880 Tielt. poslrek. nr 5885.64 (prijs 550 fr; 

B.T.\\'. inhPgrepen). 

A.R 

R. Bernaert : l'il de Kronieken van Sint-Laureins. ,........, Aan onze leden 

en ongeduldige inschrijwrs kunnen wij mededelen dat het LWeedP dPel 

van de <1-.:.ronieken ,·an Sint-Laureins vóór 1900» ter pers is en in cl:! loop 

van maart 1972 zal wrschijnen ( P.V.B.A. Van Hoeslenherghe. l\1alde

gem). Zoals men weel vormen deze kronieken een bewerking van de vele 

historische aantekeningen van wijlen Pastoor De Swaef ( lt898). door 

E. H. Bernaert met veel liefde en toewijding gebundeld. geïllustreerd en ge

publicePrd. Ook voor familievorsers rlie in Sint-Laureim helancien is ckze 

uitgaw onder menig opzicht belangwekkend. 

A.R. 

\Vil/ried Steeghers ,........, De SteLten uon Goede uan Eeklo ( 1523-1792): 

een volledige ~?enealogische ontleding. ~ Deze publicatie van V.V.F. 

Üost-VlaanderPrl omvat drie hoekdelen van elk 250 blz., met voorwoord 

van Inspeeleur Ryserhove. [) prijs voor de drie gestencilde delen. aange

tekende vc•rzending en R.T.\V. inbegrepen, heelraagt 650 fr. indien men 

vóór 16 april1972 stort op [).C.I( nr 3896.13 van W. van J!ille. Voor

zitter \'.V.F. Oost-\'laanderen, Casinoplc·in 27. <JOOO Genl. Na 16 april 

1972 wordt cle prijs 7'50 fr. voor zo ver cle voorraacl nog !'trekt. wanl In 

principf' zal de oplage gelijk zijn aan het gelal vóórintekenaars op deze 

datum. lnclien dil onschatbaar naslagwerk ~ een reuzearlwict vnn Wilfriecl 

~lceghers ~ kan gepul>lin·c·rrl worden legen 1 fr per hlncl. clan is het door 

de roya[,. luss1·nkomsl van een Ec·klos!' 4' m1•cac~na~a. cl ie wij hier vnn harte 

danken. 

W. V. 11. 
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KRONIEK 

OP BEZOEK TE KNESSEtARE 

Schepen BusschaP-rt verwelkomde op 22 augustus 1971 ~ in naam 

van het Gemeentebestuur ~ méér dan 160 leden van het Heemkundig 

Genootschap van het Meetjesland en van de Heemkundige Kring van 

Westelijk Zeeuws-Vlaanderen te Knesselare. Oe ootvanest ging door in de 

parochiale feestzaal. vermits het nieuw gemeentehuis niet tijdig klaar 

kwam. Bijna al de gemeenteraadsleden en de voltallige gcestelijkhPid waren 

daarbij aanwezig. 

Daarna belichtte Voorzilter Achiel De \'os de vPrdienslen van ons 

medelid Insp. Alfons Ryserhove. op gebied van dP plaalsPiijke gPschiede

nis en van de familiekunde. die hij heide reeds dertig jaar lang onafge

broken beoefent. De Voorzitter van de Heemkundige Kring van \Vestelijk 

Zeeuws-Vlaanderen verklaarde dat hij zeer gelukkig was om samen mPt 

ons. op deze mooie zondagnamiddag. een stukje van het i' leetje~land 
grPnslaml van 7.eeuws-Vlaomleren ~ te kunnen lwzot>ken. 

Aan allE' aanwezigen werd een grote kaart aanf!eboden. alsook èen 

mooi geïlluslr<'Pnle hrorhurt• van 52 hlz .. waarin een hPknopl hislori~ch 
overzicht van Knesselare, een slmlie betreffend r!P straalnamen en een 

bijdrage over het geme<'nlewopen werdPn opgenomen. Dil alles werd inte

granl cloor het Gem<'t'nlehestuur lH'knstig<l. waarvoor onze oprechte dank. 

Na elf' rect~ptic en hel drinkt'n van dl' erewijn hegon de tocht door 

Knessdar<', onder lt·iding \'HIJ Inspeetem l~ys\'rhove, mt'l C'en kort lwzot'k 

nan de neo-gotische Sint-\Villilmmluskf'rk. clie vnltrokkm \\'E'fll in 18<1'1. 

VPt-J oud<"r en interessanter is de mooie postoric achter de b'rk. opge

bouwd in 1779. liet is een fmai voorlwelcl van een klassic'k. vnnmaam t>n 

;.-eer goPd onrlerhoud<'ll gehmm·. midd('Jl schorw hovingen. 

1·:~ vol~:tcl<' nog een knrtc> uilleg op het dorpspiPin t'll danmn :rl'llt' t!t• 

lnngP sliert outo's ~ m{'PI' dan '10 l ~ zirh in lH'\\'l'!.!tn!,!. om rlc 0\Hlt• 

dorpskern Ie vPrkenr1f'n. l~ij cl<' f'erstl' hnlte tnondt' nwt> gid~ t'Pn ~pt'!'Ï
nwn \'illl llC't kJ issPkrtricl ( lappn mngnn), \\'nnrnnn t!t' \.!t'nlt't'lltt' Krws~t'lnrt' 
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De mas. a l · groep J,.cln<'mPr, , \'ÓÓr d e b ijr;ebouwen \'an de Pri nsengoe dhoeve lc Knesse

larc op 22 a ugu, [us 19:- 1. 

F olo R. T ondat. 

haa r naam zo u ontleend heb ben : d e !a re w a ar vee l kli sse kruid groe it. D ie 

!are o f di l luk u n bebouvvd e grond lag vla khij d e o udste n ed e rzc llin ( , ·an 

Kne ~e l a r e, h el Prin engoed . D ie o ude gra Fe lijke h oeve heeft m aa r w e ini g 

m 'Cr va n haar vroPgere lu i. le r be ho ude n . D e hoevPgebo uwen zijn ord t· loos 

neerrteze l e n gevt> n e rd e r een verwaa rl oo de indruk . De lwc ~ rn <:d s ten en 

,·a n 1792. rte pl aa l l o r d e grens va n h e l I a ncl vü n cl !' W o('s lijn c P il va n 

hel KnessP laarsr·. ZiJn m Prkwaa rd ig. 

a n he l Pr rn ·e ngoc·d vo 'gd <"' n oo k M f' vrouw <' ll d e heer Burge mec · ler 

D <"' vree .--- nietlegen laand r zijn gezo ndh f' idsloe la nd - z ich bij h e t ge

z ·1. h a p . wa l en wa rm a rrlaus uillo kt . Er w erd Vt' 11 een ~ een kl e in e 

a f \'iiardi g in g o pg m Prkl va n onze Westv l aam~c zu ~ l ·rv C' re ni g in g c Bos en 

B ·vN·v ·I cl >, tli l r·d c·l c·m . 

Von d aa r n·cl r n wi j voorhij dC' ri a ni s w a nr c nrnaa l d vi e rs h aar 

van dr· Jraa rlijkh td slnn d t'n do rh 11 h l g hi ·cl Vclll h l Kn s. t'laa rsf' , 

ond r·r (),.rJ r· lr·rn , om vofJrb iJ h >[ 7.r· ldo nkkrui s, h •l fo n c i r vu n Wulfsb ·rgc 

r·n rk <Jil rlr· h ·rhc· rg , I),. ll oorm cl <· paro hi e Oo!~ l v t · ld Ie b r re ik n . I le l 

()IJ lvr· ld o f f .'wa rl r V r·ld ), • 11 uitl o p r vnn h •l çr rol lnfc] pg mveld . 

' c•rd ·erd · r laa t on lgon rt n ''" kr c·q.( s l<'!' hl · in 1911 • n e ig n pa ro hi . 

D r· kr ·rk bra ndde vo ll r·dig u il o p 27 111 i 1 4 . 
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l\q ,j,. t11il<'~ ''"" clc· 1\<tpl'l '"" ()I. \'ro<ll\ \'oor,pr<t«l lP 1\nc>selare. 

Foto R. Tondat 

\ \-rd t·r l-!111)-! clc loch! door he! hiJIIil onlw\\'ooncl 0cl)l(·cl \ 'i\11 l)urb-1. 

rloor h ee11 pril< hl igt· clrt '\'t'l l. i'\ ;, dt· \\'t •lclot·IHit• rtt;;t t'll de kalmte \',\11 

J)ttrkt·l kwilm cn wc :i jH>l'C ii l-' opn ict t\\' i11 hei gc\\'o<' l t•n de clruklc van het 

l!lorlt·rne \ 't·r keer op dt · Kllnk ;;t' \\ 'Cl-f. ll ic1· w erd cle <Htiobro\'illll1 ,·oorl opt!.! 

111 !wee clt •l t·n \.!l'' Piti ,J. ;rocLt l '''IJ !liJ t i l' ,·n l!_!cndl' hnlle aa tt cl,· K ,qw! van 

(). 1 .. \ 'rouw-\ 'oor;; pl ilitk ( 1:-)h) een itilll! id cl c·t·lnemt'f,; k\\'ijt \\ élfl't! !!C'

r<wk l . C c·lu kki !.! I)(·Yoncl t·ll ;rirh t•nkclt · got>d t· vicl,;,·n nndt'!' d· Clchl erhiiJn·r-; . 

:mcla l rit· nH·e.<l c \'t •rl orcn ,chitpcn SJHwdig lcrttg hiJ rl<' gnwp kottdt'll nHn

pikkc l l . i \ llclc-r,• i'< >ttrl c· n , -n lgcn hij clt · lmq.! vnn ]J ,H·kc,t rnnl. 

( )p cl t· ''IJk<'ll K .qw llt- t'll I )r~t · , heef'! K nes~c · l nn· n<>\! het hes! ZiJn 

lullrl l' /iJk k,11ëtklc1· /H'\\',\ ilrd . l \ n1HI cl,· t· rg in \'l' r,·nl i'Îjll(lt • Pie!endril',;molt'll 

\it lt \\'iji t· 11 l le11 1i Till'! :i. ,;li tilll nng t' ltk c lt• monic lw c \'t'll : de t·igen;wrdtgc 

1 )n epikk t·l (<~ I in,; hel Ccwcl Ie I .t•mlwkc nf' /.eger l lonntn:dwf) en het 
Blütlwgcwc l . hei \Ttwgert · Ccwcl ter J>iei,• n. \ 'uncln tr n ·d!'ll \\'C', \·oorhij hel 

\tVoc·, l iJII <'got·c l elp / \ ;tli <'r. opni ell\\ llillll' cl ,· K110bew qr . om cl1c echter 

:- jHwcli g hiJ cl t· i )ttlllelilrt''lr,wl l c vt ·rl.dcll. Die uuclt- stront. ~ n ·ns tusSt'll 

, \ ;ti ter c·n 1\ltC':-:i t·l;m· :wc lt-rl I :2-1'-· i;; et'l l t)·pisclw i lOt·n·str,tt~ l nwt \'l'r 

,rhtll t• ll(lv IH' Ii tlt !.! rijk e hnt'\'l'll. 

\ 'oorll iJ I ~l'l l l' llh t tr g t' l l cl ,· ;;C'cÏt• tl l i tlt )-! \' t•rd\\'l'lll'll \\ cdl'l111l>l t'll ,)p cl,· 
/ ,tti t llt ·l t' , l ill i g;; ll twke ;; lnt ;l!IH'tt g t'll hd Crnol C ot•tl l t• l ,nlt·. w t'rd h nll 
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gehouden op het pleintje vlakbij het stalion van Sint-1\laria-Aalter, om de 

dorsligen te la,·en in één van de talrijke herbergen, die dat pleintje lijk is. 

\ 'andaar reden we terug naar de Hoekestraat, om een blik te werpen op 

het oude Hof ten Hoeke. één der eerste nederzettingen in diL gewest. Na 

een korte rit voorbij nog enkele mooibewaarde hoeven hield de kara\'aan 

een laatste maal halt bij het kapelletje van de familie Verheire, aan de 

Steenweg op Sint-Joris. Langs de Hellestraal. dwarsdoor de Hellemeersen, 

keerden we dan terug naar het centrum van Knesselare, waar in de paro

chiale feestzaal een fijn verzorgde en lekkere maaltijd werd opgediend 

stipt te 8 uur, zoals gepland. 

\\'ij moeten onze gids, Inspecteur Alfons R.yserhove. feliciteren met 

de wijze waarop hij deze tocht voorbereid en geleid heeft. Nooit wan~n 

er meer wagens en deelnemers. Kaart en brochure kwamen er uitstekend 

,·oor en hebben veel werk gewaagd. Oe geplande tocht kon rustig uitgevoerd 

worden. zonder ,·eel tijdverlies, en dan ook slipt eindigen. Alleen mel 

de zeer drukke Knokseweg hadden we op een bepaald moment een beetje 

tegenslag. Het wordt inderdaad een steeds groter probleem om die uitge

breide autokaravaan doorheen ons modern verkeer te loodsen. 

Luk STOCKl\1AN. 

VOORDR.ACHTEN TIJDENS HET SEIZOEN !970-1971 

8 november 1970. ~ Tijdens de eerste vergadering van het nieuwe 

werkjaar deelde Ir. Luk Stockman de eerste resultaten mee van zijn onder

zoek naar de turfgronden in het Meetjesland. Daarhij werd \'ooral aandacht 

besteed aan de keuren van Eeklo-l.crnheke, Kaprijke en Watervliet en aan 

het amhacht i'vlaldcgem. Daarna hesprak hij in detail de moeronlgmning 

door het Sint-Janshospitaal te Brugge, van uil zijn hoeven ten i'1oere Ie 

Eeklo er1 Altcna te Aclegcm (Velrlekens). I lel <IPlven van lurf duurcle 

lot omstreeks 1350 op ten Moen• Pn op Altcna bleef rnen turF delven lol 

rond 1)130. Daarna wercft·n dl' uilgeturfde J_!ronrlen gehmikl voor hosnan

plantinJ.!en. zorlal het Silll-.lanshospilaal vt·rrl<'r zij11 lmmdstof kon lwtn·k

keu uil Eeklo r~n Ad,~ucm. 

:l(} rlt·c·<·mfwr I CJ7(). ~ Vonr een zeer L.tlrijk Ofl\.wkomen puLlick V<~r
lorHJclt· l~rmwno Tonrial rlitrnaal een rnooic r<·<·ks elia's over hel J'vlecljes

J;mrl. I );lilrlJij w<·rrl <·er• passt·r~rf r·ornrn<·ntaar J.!<•lr·vprcf <loor Insp. Alfons 

l~ys•·rii•Jvr·. liet ecr·dc gPclt·t·ltc van r[,. rr·<·ks l,ra<·hL ons een lwcld vnn oml-
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Eeklo : de verdwenen kerk. het stadhuis in zijn vroegere toestand. de molens 

van Etklo en de i>lraten in de periode 1900-1910. Het tweede gedeelte 

lwslond uil pmchtige kleurendia's van nog bestilande gehouw~n te Eeklo, 

Kaprijke en Aaller. Vooral de-> oude hoeven met hun ~churen. wagenhuizen 

t"n stallen vormden hier de blikvangers. Ook enkele statige herenhui7en 

hadden een plératsje in de reeks vprloonde dia's gekregen. l 1il de .uime he

langstelling bll>ek duidelijk dal .:plaaljes hekijken en bPsprekem aantrek

kelijker is dan het volgen van een lezing ! 

28 felmum 197 I. ~ Op een zeer gemoedelijke en bevattelijke wijze 

sprak Jv!eester W. van Hille over de genealogie als vrijelijdsbestedimr. Hij 

onderstreepte daarhij dat familiegeschiedenis méér is dan het samen

stellen van een stamboom. Een genealogie ma~ geen dorre opsomming 

worden van de voorouders. we moelen trachten iets meer te vernemen 

over de omstandigheden waarin ze leefden. Aan de genealogie zijn ook 

sociale en vaak medische aspecten verbonden. Vooral op het gebied van 

(Ie erfelijkheid kan de familiekunde een bijdrage leveren. Genealogie kan 

alleszins meewerken lol een gezonde. zinvolle en interessante vrijetijdsbe

steding van de moderne mens. 

27 juni 1971. ,........, Lic. ]\I. Coornal'rl was de laatste spreker van het 

\'Oorhije werkjaar. De \'oordrachtgever. diP zeer gol'd vertrouwd is met de 

geschiedenis van de Zwinsln'ek. hehamlelde enkele aspecten van dP histo

rische geografie van de slrPt'k rondom Rrugf:W. Om elf' verzimding van het 

Zwin legpn Ie gaan. lrachllf' de stad Brugge Zo\'t'el mogelijk water naar 

het Zwin af te leiden en nldus dP hnlding ervan uil Ie schuren. Vooral 

de Zuutleye, een riviertje dnl zijn oorsprong vond op hel grondgebied ,·nn 

Aal! er. was hel zorgenkind vnn Brug!,!e. I )e bedding vun de Zuutleye 

WPrd herhaal<lelijk nilgediepl <'n Ie Ani!Pr werd de Nieuwenelam door de 

bedding gelegcl, om Ie helellen clnt hel water lnngs clt• Kalt> nnnr Gent 

zou slronwn. Verder lwsprnk ]\I. Coornnert hPL wniNweqennct \'an <ie 

slud Brugge in 1300. Al zijn gegevens werden opgediept uil de urehiefbron

nen zelf. zodat een nieuw licht op verschillende problemen lwtreffend de 

oudste geschiedenis van Brugge l'll de Zwinslrt'ek werd gt'worpen. I let i,: 

sleeels hoeiend een spreker Ie hel u is I erl'll. <lie <I oor persoon I ijk \'0fSt'rs

werk lol nieuwe historische gczichtspunlen komt. 
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TE GA T ,I I DE ELYZESE VELDEN> TE f\ DEGEtvl 

p 9 mei 1971 wa · het H eemkundig Genootschap ui lgenocti gd door 

tandarts larce l Ha r , ons m d elid uit Aaller, om een een kijkje le kom en 

nemen in zijn buitem·erblijf op hel Blakke V eld le Adegem. D e op kom l 

was zeer talrijk. a een welkarm oord door d è V oorzitter , situeerde l n p. 

lf. Ryserh ove d e omgeYincr van h el Blakke V eld in zijn hi 5lori sch-geo

grafisch kader : d eze uilhoek van Adegem bl eef lol h el midd en van d e 

achttiende eeuw prakti eh onbe•.voond. H el Blakke V eld was een uitl oper 

\'an hel uitge trekte laldegemveld , waarvan d e bebossin g en de o ntginnin f! 

eerst va naf d e tweed e helft van d e achttiend e eeuw op grote sch aal onder

nomen werd en . La ngsheen d e Blakke V eld straal verrezen d e "ch a rn Plt · 

hu i jes en hoe,·el je ,·an de bewoners. di e dit gehi ed laa llijdi g door vPcl 

eew roe l bewoonbaar en vru chtbaar hebben gemaa kt. l ~en d erge liik hoevelj C' 

(eerti jds zelfs een herberg. mcl de weidse naam ln de El yzese V eldrn » 1) 

werd en kele jaren geleden door Dr . i\ la rcel ll arrs aan gekocht en orn gc

bomvd lo l een prach tie buile nv('rblijf. waa r hij a fged a nkt boerPnalaam . 

oud hu is raad . ' oerluigen en a rlli ek ger<:'ed sc ha p ,·an va klui nam~ li [l \'t•r-

7amelt. H et i- inmiddels een kl e in museum geword en ! 

I J..t J,ull• nv•·rlJII)f v..r1 ,.,",J.art Jj .,,., "I' l ~t · l lllull.·"·l.! In ,j,. ti)U• 'vc l lwnwrl t 1.11 ' 11 

hr·l ""'''· Lt , WIIllllrwr · r ~ v1111 Stnl lurwtr·tr 

l:olo .lohon 1111 rJ,." llu; dil•. 
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len WOl'Jl ,j,.,.jn<' n1l'r> bq lwt ~l'lcid lwtuek l!' :\rl<·g<'m. l31akkPYcld. op 9 mei 1971. 

l·'c·lo Juh"" \ ' an den Busschc .. 

ln ,; pecil'IIr 1\ yst· rh mT l t· iclcl t· OJIS lol dri emaal toe in ~roepen rond Pn 

lf'<'rdt· on,; \'<111\\'ilélr il l de tcJlt oongc:' l c lcl, · ,·oorwcrpcn afkomstig \\'ar e>n en 

\\ 'cJiir[tH' liJ Hcwgcr ccnmilil l gediend lwbhen . 

Op (lt· \\'t·s l ge\'l·l \'i ll l het hoe\'eljc prijkte dt> jongste aan \\'lflst \'llJI 

Ollï:< · i!i l>l heer hel ltlrt'JllliJr\\'erk ,·an ck kerk te Sin I-;-, lare-r iele. Na het 

lwzol'k ililll hui s en er f - t't'll <·ch t hccmmii:'<'!IIll - kond tn we no:! w at 

napraten cn nagenictcJJ \ 'an het mooie IPn l c\\'ccr in hel gcïmpro,·isee>rd 

caf(· up clt- \\ '<' iel <· \'illl cl <· «1-::lyzcse \ 't· lden » ! 
\ 'oor OJI S. Sll! Jffclél ar< in sloffcr iw· papiercn . w as h et een C'cht huilcn

kan:'jC' eens ciC' fri sse t' ll ZI !i\'l>rt • lu ï hl \'<lil het Bl akke V<·ld md Yoll c leugen 

in te Mil'm<'Jl. \ \lij clilnken oprc1ht tandart ~ btrcc l H al'rs m ZiJn famili e 

\'OOI' de hnrtelijke ont\'ill1[!st. di ons op deze zonnige> lentedag le heurl is 

[!cva llen . 

L. 

J\ kii<' I )rungC'ngo!'d. ,......... T c ;-.. !ulclq!cm \\' crd onder Je dynamische 

leidin g \'an Fl or. 11orgnnjOJl een il kli cromité gcsli cht voor het opcn.te llt' ll 

n1n een gcclt ·dt c vun het milit<lir clonwin roncl h0t Drnngengtwd . ten llf' 

hocv<' \'i ll1 de \\'andC'Ia!lrs . Bovendien \\'cn sl h et ,·oor de nnluurlicn1ehhers 

clt· mogelijkheid l e scheppen ,·an gel t·i dc lw7oeken nan hel hosbi l t,pi~ch 

iJJicn·s,anl [!cd<·<' l l c ' '"" dit domein . l ·~ e 11 dnd,· ohje> lief i ' hel openslt•ll,•n 

vn 11 hel nid -gehndkl c clrd ,·nn hd kn:;ltTilj c in het militnir cl nwin \'t'M 

!'ullurl' lv rl<w l t• in clt• :1. In dil cnmilé wmd,·n i\11,. omli[:![!C'ml C' ~<'ll1t'l'l1 1 n bl'
lrokkl' Jl : Hl l t•r . cl q!cm . 1\,w,,l'bl',· . l'lnlclq~cm .• i1ll l .{l lll' t'ill' <'n llrs•'l. 
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Op 2 mei 1971 werd een sterretocht georganiseerd naar het kasteel 

Prince,·eld, om de aandacht van de publieke opinie op die aktie te vesli-

gen. 

De bedoeling van die aktie is NIET van het Drongengoed m omge

ving een toPristisch centrum te maken, met een vloed van auto's en zon

dagstoeristen. Het aktiecomité wil enkel de wandelaars en de natuur

wiendt>n in de gelegenheid stellen dit uniek loofLosgebied te betreden, 

te wrkennen en te ontdekken. 

L.S. 

J-let College en ;;ijn omgeving, vroeger en nu. --- Naar aanleiding van 

de oudleerlingendag van het Sint-Vincentiuscollege te Eeklo organiseerde 

C)Tiel \'an de Bouchaute een merkwaardige fototentoonstelling over de 

geschiedenis van het College. In een eerste gedeelte werd een hePld op

gehangen van Eeklo rond de eeuwwisseling. In het tweede gedeelte kwamen 

de oude gebouwen van het College zelf aan de beurt terwijl het derde 

en belangrijkste gedeelte de foto's omvatte van de verschillende rethorica's 

en eerste's. die de inrichting in de loop van de tijden hebben verlaten. 

Aan deze tentoonstelling was heel wat moeite en tijd besteed, zodat het 

echt jammer is dat de belangstelling ervooc eerder gering was. l'-Inar Loch 

is het bijeenbrengen van gans deze verzameling geen vruchteloze of ver

loren moeite geweest, omdat de oudleerlingen thans over zoveel uitgelezen 

fotomateriaal hesehikken lwtwffend de geschiedenis van het r:ollege. 

Bovendien kwamen hij de voorbereiding van deze ten I oonstell ing verschil

lende onbekendr~ foto's te voorschijn. 

L. S. 

I Jic/ionnwrt• des (;gfises . Be/gique, Luxembourg. - Voor het groots 

opgevalle naslauwerk <l>idiormaire des églisl's> schreef onze ere-voorzitster 

J )r. E. I )h,utens de: IJijclrauen OV('r rl,• Oostvlaamse kerken. Slechts negen 

slerl•·n ,.,, dorperi Villl IJij ons korru•rt in rlit werk voor : Anlst, Dend,!r

mondr·. r;ent, ( )url•·rtaarrlc·. Roz"llcke, RoiiSI', rerme. Sirot-Lic'V('IIS-IIoutcrn 

f·rr Zcle. Geen c~nkcl(~ b~rk van het Meeljesland werd door cle Franse uil-

1./CVf~r !..a !Toni waarrlig f.lt'arht orn in zijn <dil'! ionnaire> opgenomen Ie 

worriE·rt. /.E·I fs ililll riE· kalfw,lnwl VHII hd noonlc·r1, ,JP kerk Vflll WulPr

viiet. wr·rd dus geen plaalsje r,~egrrrtrl in clil rijke nllnrrn. De kerken vnn 



het Vluamse land zijn over het algemeen veel te mager vertegenwoordigd 

tegenover die van Walonnië. zodat dit <dictionnaire) heel wat minder 

aantrekkelijk uilvalt voor de Vlaamse lezer. Overigens is het album voor

treffelijk uilgegeven en biedt het een goede inleiding lot de geschiedenis 

van het kerkgebouw. 

L S. 

Boudewijn de Condé. ,........, Bijna tien jaar heeft ons medelid Willy 

Van Hoecke. lic. in de romaanse filologie, gewerkt aan zijn rloctoraal 

proefschrift over Boudewijn de Condé. een Frans dichter uit de middel

eeuwen. Begin 1971 verwierf hij met de grootste onderscheiding de titel 

van doelor in de Wijsbegeerten en de Letteren. \\/ij wensen Dr. Willy 

Van Hoecke hartelijk proficiat met de bekroning van zijn jarenlange noeste 

arbeid en durven hopen dat hij ook eens een bijdrage zou schrijven voor 

onze «Appeltjes>. 

L. S. 

11 erstelling uan het kerkmeubilair te \V aleruliet. ,........, Na de restauratie 

van hel beroemde orgel met het portaal en het doksaal. is men begonnen 

met de laatste herstellingswerken van het kerkmeubilair : preekstoel. biecht

stoelen, zijaltaren. doopvont en het Kristusbeeld. Beeldhouwer AlbPrt 

IJhavé uil Eeklo en het kunstatelier Brt~ssers uit Gent hebben het Krislus

beeld nu reeds deskundig gerestaureerd. Wij stellen met genoeger' \'a!'t 

dat het interieur van de kathedraal van het noorden systematisch en gron

dig in zijn oorspronkelijke luister hersteld wordt. 

L. S. 

Museum Rielgauerstecle Ie Nepefe. ,__ Ons medelid Antoon Janssens. 

uil Nevele. werkt onvermoeihaar verder aan de uitbreiding van zijn heern

mus('Urn ~ Rietgaverstede>. Op 22 mei 197 I werd een nieuwe afdeling 

«C yriel Buysse> geopend. in aanwezigheid van Prof. Van l\ lechelen. 

l\1inister van Ned(~rlandse Cultuur. door Barones Buysse. In t•en mooi in

gerichte kamer. achter vitrines. werden vPrschillende handschriften nm 

C yric·l Buysse ondergebracht. cles!ijds door Antoon .lanssens gered. \ 'erdt>r 

zijn er foto's van de schrijwr en een aantal oude t•ditie~ van zijn werken 

tentoongesteld. 

420 



Sedert het bezoek dat het Heemkundig Genootschap in 1965 aan dit 

museum bracht. is er al heel wat veranderd : wij vermelden slechts de 

mooie landelijke kapel en de pas klaar gekomen afdeling, gewijd aan het 

lew•n en het werk van C'yriel Ruysse. 

Te voel door het 'f\leefiesland. ~ Op zaterdag 22 mei en zondag 

23 mei 1971 werd voor de vijfde maal de wandeltocht doorheen het 

\I eetjesland georganiseerd. Voor de zaterdag was een tocht van 20 km 

,·oorzien <~aar de Lembeekse bossen en op zondag kon men kiezen tussen 

een trip van 20 km of ,·an 30 km naar l\1aldegem-Kleit. De 30 km lange 

voettocht liep langs de :l\loeie en de Galgestraat in de richting van de 

BlakstraaL \' andaar ging de tocht langsheen de berm van het Schipdonks

kanaal naar Raverschootbrug. Wij volgden dan een eindje de Antwerpse 

heerweg, naar Adegem toe, over de wijk Heulendonk naar de Molenslraat. 

om via de Hoekstraat het oude vliegveld te bereiken. Verder trokken we 

naar Eelvelde op :'\1aldegem. waar \Ve de Kampelberg heklommen om dan 

af te dalen naar Kleit. 

Na een korte verpozing voor de picknick keerden wij terug langs de 

Doornstraat in de richting van Maasboone. Daar werden de argeloze wan

delaars door een onweer met een stortvlaag overvaiien. zodat zij ijli11gs 

een schuilplaats moesten zoeken lussen de struiken en onder de homt>n. 

Na het onweer trokken we da11 verder naar Onderdijke en langs onoog

lijke wegeltjes hereikten we opnieuw Raverschoothrug. \Vij rnaakten nog 

een omweg door dP nieuwe wijk van Raverschoot en kwamen lenslolle 

w~rmoeid, met veel blaren op !Ie voPten. terug op het Sint-.lozefsportplein 

in de Zandstraat Ie Eeklo. 

f let is wel jammer dat liP moedige wanelPlaars over geen reisplan be

schikken. rnel enkele gegeven~ over de stralen (•n rle hoPven waar ze voor

bijtrekken. Nu volgden wij hlimleling~ elP oranje pijltje;;. zonder eigenlijk 

goPrl Ie weten waar wc naartop ginaen. 

Dil fwld Pchter niet !lat /fp vol'! tloor het Mceljeslancl> een prach

lig initialief is, rial lcn·cht zo'n grote [,ijvnl kent. Wij hopen Pchter volgend 

jaar wal rncer lr·dr·n VfHJ onZt' kring ondr·r dr• wandrinars uan le lrf'ffcn. 

1 •. ~-
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Boekerij. ~ Van onze zeer gezochte reeeks .-Appeltjes van het T'v1eet

jesland:. zijn nog slechts de volgende nummers beschikhaar : nr 2 ( 1950: 

in anastatische herdruk). nr 9 (19'58). nr 13 (1962). nr 14 (1963) nr 18 

( 1967). nr 19 ( 1968). nr 20 ( 1969) en nr 21 ( 1970). Het is nutteloos 

nog briefwisseling te voeren over de uilverkochte nurnmPrs. Besteiiin~ van 

de beschikhare delen gebeurt door overschrijving vooraf op postrekening 

nr 6040.56 van het I leemkundig Genootschap, Gentstraat 13. 9971 Lem

heke ( 250 fr per deel). 

A. R. 

I-landerd jaar Zwarte Zusters te f..laldegem ~ Door toedoen van 

Kan. Andries wonnen de gemeenten 1'1aldegem, Adegem en Sint-Laureins 

nu meer dan honderd jaar geiPelen een proces tegen de C.O.O. van Brugge 

in verhand met het verzorgen van de zieken te 1'1aldegem. Kan. Arnout van 

!VJaldegem had in 1275 de nodige fondsen bezet voor het oprichten van 

een hospilaal te I'vlaldegern. Die taak vertrouwelP hij loe aan de broedPrs 

van het Sint-Janshospitaal uit Bmgge. In de zestiende eeuw sloten de 

broeders hel hospilaal te 1' 1aldegern en werden de 1' laldegernse zieken op 

een br naar Brugge \W\'OPrd. Kan. Andries. die historische opzoekingen 

dPt>d. kwam op het spoor van het teslament van Amout van 1' laldegem. 

zodat de hasis voor het voeren van een proces voorhanden was. 

I'vlel hel geld dat de gernef'nle 1'-laldegern uit dit proces verkreeg, werd 

een hospilaal gebouwel dat vanaf 1871 lwdiend w!'fd cloor de zusters 

August i nessen. l)p homiereiste verjaardag van dit henglijk feit wNrt op 

30 en 31 oktober I <J71 Ie 1'-laldegPm herdacht. 

I let is jamnwr dat men hij dezP gelegenht>id tlt> geschicrtenis \'an het 

1'1aldt'gernse hospitaal niel heeft sanwngeslt,Jd. I 1<'1 zef'r rijke archief van 

hel Sint -.lanshos pit aal bevat noch I ans vpel gcgpvens in dit wrhand. Dit 

verzuim knn nog goed gf'maakt wordt-'n wanneer tiP 700.-;te vprjaa,.da~ \'!\11 

dt> stichting van het hospilaal te 1'-lnldegt•m zal gcvienl worden. 

L. S. 



/,z memoriam Mer..,-owc Arnold Co/lens. ,........, Op 3 september 1971 

on•riPPd lP BalgPrhoeke in de ouderdom van 79 jaar mevrouw Arnold 

CallPns. geboren llelPna ]\!aria Clementia Piessens. Zij kwam ter \-vereld 

te Balgerhoeke op 28 maart 189:2. als dochter van ferdinand Antoon 

( o 1-l januari 1860 te Eeklo ; t 11 mei 1943 te Balgerhoeke) en van 

ClemPntia Ba u wens ( o 19 juni 1858 Le Eeklo ; i' 2 februari 1938 te Balger

hoeke). ~let haar ging de laatste telg heen van een sterk en schoon ge

slacht. dat méér dar. 170 jaar lang de pachters lt-verde van het Sint-Jans

~oed (Goed ten ~ loere) te Eeklo en dat tevens aan Balgerhoeke een Petrus 

PiessPns schonk. de weldoPner van deze parochie. 

Zij leefde nedPrig en stil in haar groot geloofsvertrouwen. zeker van 

eeuwig leven. 

W.S. 

In memoriam /oost Maréchal. __, Op 60-jarige leeftijd overleed wij 

onwrwacht ons medelid (sinds 1952) Joost Iv1aréchal. Hij was vooral 

bekend als een der bewerkers van cle hergeboorte van de keramische kunst 

in Vlaanderen. Hij heeft aar.vankelijk de bedoeling gehad een licentiaat in 

de geschiedenis te behalen. maar na twee jaar studie besloot hij een gans 

andere weg op te gaan en liet hij zirh inschrijven als student in Sint-Lukas 

te Gent. Hij vestigde zich in 1934 als glazenier en begon daar cle techniek 

van het pottenhakken te Pxperimenleren. waarin hij later een weergalozE> 

meE>s!e; zou worden. 

Persoonlijk hPb ik .loost Maréchal in 1957 IPren kennen naar aan

leiding van het draaien van een korte film. over het ontstaan en de werking 

van de hoogstudentenkring cl )ie EickPistert<>». liet was voor ons een grote 

vrPugde mei hem te mogen sam1•nwerken C'll sflnlPil hPl,hen we Vf•el ge

nfwgen lwiPI·fd aan het draaien van ~lil kort filmpje. 

Vorig jaar. op onz1· tocht rloor Sint I ,aurdns. W'lS hij neg ·wnwe:i'ig 

J>arrli'JJ md zijn f'chtgenole c•n zijn dorhier lrri<'t ]'vfaré·chal. nrrhivaris-raleo

grar.f /Jij hel rijksarchief Ie Gent. 

Wij J,icrlrn aan rl,. cliep lwproPfll(• fnrnilic J'vlnrc'•chnl 0ns opn'rht 

rn('df·VoPIC'n aan hij hel vt•rlit·~ van hun l'rhiJ.!Pnoot I'O vndr·r. 

L S. 
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Nieuu' gemeentewapen in het Meetjesland. ~Op 17 december 1971 

w·erd hij koninklijk besluit een officieel gemeentezegel toegekend aan 

Knesselare. Reeds in 1842 en in 1895 waren daartoe pogingen aangewend. 

Joch dt' aanwaag werd telkens door de Aclelraa(l verworpen. Dank aan de 

opzoekingen en de niet aflatende inspanningen van ons medelid dhr. 

l~y~Prhove hoekte m<·n eindelijk succes. Hel loegekendP wapen is van goud. 

mel een woel schuinkruis en overtopi door een omgekeerde gouden schelp. 

Het vverd gevoerd door de heren van Prae!. die lange lijd heren van het 

Land van de \VoPstijne zijn geweest en dorpsheren van Knessp]are. Hel 

koml voor op een officiële declaralie van 12 maart 1694. uilgaande van 

de loenmalige Knesselaarse administralie. 

W. S. 

Aardenbura in oude ansichten. ,........, I )oor de zorgen van ons medelid 

dhr. G. A C. van Vooren verscheen bij de Europese Bibliotheek te Zalt

bommel een fijn hoekje over «Üud Aardenburg». Het bevat 38 mooie af

dmkken van prenlkaarlen uit de periode 1890-1925. voorzien van een pas

sende inleiding en telkens goed gecommenlariëerd. Dè uitgavE> is prachlig 

gebonden Pn typografisch zeer verzorgd. 

A. R. 

/)e Familie Loon/jens. ,........, Van de hand van ons medelid dhr. \\'ilfried 

~leeghers vPrscheen zojui~l ePn zeer fraai uilgegeven boekje van 7~ hlz .. 
voorzien van een tienlal foto's en afdmkken van dokummlen. I-let schetst 

de afslamming en (Ie familiegeschiertenis van de slarn Loonljens. QuiniPn 

Loonljens fs Passebiers werd geboren omstreeks 1575 in de slrt't'k van 

Nevele: hiJ was landhomver. grondheziller en poorll'r van Tiell. Zijn na

zalen kwamm in hel Î'ieetjesland lerechl. onder 111C'C'r Ie Zomergem. Oo~l

wmkt•l en 1\aprijkc. Kan. Loontjens uil Cenl behoort rPchtslreeb lol deze 

stam. I lel W<:'rkje is hislnri~ch g<wd f,!C'clnkumPnl<:'erd t'n vnllt'dig wekn

schappdijk \'Pranlwoord. 

A. R. 

;~onpossinn r>nn f,ijdrnrw. ,........, I 1<-1 znl ni<:'mnJHI \'t'rllflzt'n tint wij nnzP 

IPcl<·nhijclragC' voor 1971 moPien nnnpnss<'n. liP! hl'~ltllll' va11 Iw! llt'l'lll

ktuHiig c!'IIOO(schnp !Jppfl diln nok lwslisl <lt•Zt' op ~')() fr (p hrt>ngPil. Wilt 



nog ver Lwnedt>n de kostende prijs van ons jaarboek blijft. Niet alleen hopen 

wij dat niemand daarom zal bt>danken, maar wij vragen ook dat alle 

leden luchtvol en zonctPr dralen hun bijdrage zouden storten, om milleloze 

onkosten te vermijdt>n en het werk van onze penningmeester te verlichten. 

AR. 

Jubileum. - Het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland 

werd in december 1946 Le Zomergem geslicht. \V ij zijn dus reeds aan het 

,-ijfenlwintigjarig bestaan toe I Dit zilveren jubileum zal plechtig gevierd 

worden te Eeklo, op zondag 30 april 1972. Alle ledPn houden alvast 

deze datum \Tij ! \' olgens de jongste berichten voorziel men een ontvangst 

op het stadhuis, een akademische zitting met feestrede van Prof. Dr. 

\' erhulst over de historische geografie van het l\1eetjesland en een ge

zamenlijk banket. Persoonlijke uitnodigingen en volledig programma zullen 

volgen. 

A.R. 
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