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DE BRIE\'FN VAN ASSENEDE EN DE \'IER AlVIBACHTEN 

INLEIDING 

Door de uitgave van de (grote brief> van 1187 hebben de profes

soren A. \' erhulst en rvl. Gijsseling de grondslag gelegd voor de studie 

van het financieel beheer van het grafelijk domein in Vlaanderen ( 1 ). 

De grote brief Liedt een uitstekend overzicht van de verschillende spijkers. 

lardaria. vaccaria en brevia die belast waren met het innen van de opbrengst 

vari dit domein. Dit grafelijk bezit bestond voor het grootste deel uit 

gronden die door de eerste graven van Vlaanderen tijdens de woelige 

periode van de invallen van de Noormannen veroverd werden ( 2 ). Dit 

grondbezit bestond hoofdzakelijk uil woeste gronden met enkele verspreide 

kernen van kultuurgrond. De voornaamste grafelijke inkomsten kwamen 

voort van de landbouwuitbatingen zoals de fiscussen en de villa's. Van

daar dan ook dat de meeste cijnsen in natura waren vastgesteld : graan. 

koeien. varkens. kippen enz. Geleidelijk aan begonnen de graven echter 

bepaalde gronden in kleine percelen aan kolonisten uit te geven legen 

lwtaling van een cijns in natura of op het einde van de twaalfde eeuw 

tegen een bepaalde geldsom. Op die manier ontstonden nieuwe neder-
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ARA : Ahwmeen Rtjbnrchtcf Brussel. 
RAG : Rtjksarchtef Gc•nl. 
RK Fonds RckenknmN. 
lH{ : Fond~ RoJr.,k.·nlnR"n. 

(1) A. VERIIUISJ' r·n :vl. c;ussELJN(;, Le compl<i ntmt<ral rle 1187 COIHlU mus /c 
""'n rl" <Gm~ l!rtr·/• d [,., lll.<lllullon.< /lnulwiiorl!< rlu comic Jn FlanJre au 
XII" .•lr·dr•. Bru,,,.J I I'H•2). 

(2) A.C.F. KC >Cl I. I),. ,"",,,,.,,,Jhr• nr(/<llll.<<lllt• 1'011 lu•l oran/~('''"" V/urmrl.•f'(•rt lol In 

,J,. I 1" •·• uw. (Jo•tvlunm• vNI,"nrl vnn •Ir• krtn!.!"" vo<1r Gr•,chtr•rll'nls. V Nllllnrl••
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zellingen naast de reeds bestacmde dorpskernen { 3 ). Hel vercijnsen van 

de grafelijke woeste gronden kwam pas echter goed op dreef in de der

tiende eeuw. Vooral tijdens de regering van de gravinnen .lohanna Pn 

Margareta van Constanlinopel grepen massale verkopingen plaats van moer

en ·heidegronden ( 4 ). Bij de verkoop behielden ze zich echter het justitie

recht voor en werden de kopers verplicht een jaarlijkse cijns in geld te be

talen. Voor het innen van de cijnsen, werden dan in de lijn van het oude 

brievensysteem. nieuwe brevia ingericht. De nieuwe brieven verschilden 

echter van de oude door het feit dat het enkel geldcijnsen betrof en dat 

de ontvangers afzetbare clerici waren en geen erfachtige ontvangers zoals 

bij de «grote brief>. 

Een belangrijk bureau voor het innen van dergelijke geldcijnsen 

·waren de hrieven van As~enede en de Vier Ambachten. \Ve zullen pogen 

het ontstaan en de structuur van die hrieven na te gaan Pn de geografische 

verspreiding van die cijnsen op te zoeken. 

DEEL I 

ONTSTAAN VAN DE BRIEVEN 

EN WEHKING VAN liET ONTVANGSTBUREAU 

Hoofdstuk I 

Ontstaan van de cijnsen 

1. Verkoop !J(ITl de grnfe/ijke (I'O('S/(' wonden tijdens dr rrnerinn 

POll gmPin ]olwnna r•on C' onstnnlinopel. 

Rond 1200 was het grootste geeleelt e wm het tegenwoordige 1' !eet jes

land rwg woest t'll onbewoond gebied gehlcvt•n. I )e schaarse bewoning 
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( 3) Een lcnsclwtscnd voorbeeld van een dNgclijke nedNzettin~ Is het dorp Bassevelde. 

dnt in de loop <an de lwaalfd" eeuw onlsloml langsheen de Gravenslraat. wMr 

de graaf lalrijke pcrceiPn grond uitgaf tegen een jaarlijkse betaling van een even

rente. L. STOCK!'v!AN, De brieven r•a11 Aa/ter, In Appl'[tjes van ht>t 1'-leetjes

lnnd nr. XX (1969) p. 119-1~2. 

( 4) Zie in dit verbnnd de wcrk<'n van Dr. Til. LUYKX · /ohonrl<l 1'011 Consion I i

nop<'/. orm•in 1'011 V/aul1dt•1'<'11 en lf('JH'!JOUIPPII. v .. rhnndt•l. !-.:on. \'1. t\.-n.l. vnn 

fl,.(~lt·. nr. 5. :\nlwPqwn-Utr<'cht ( 19c16) en /),, gm/<'liikt' /inol1cii'/,. f•••sluurs

ii1Sif'lling<'n ('11 /,pi om/cll;k polrinwnium In V/non.lercn 11/tlt•ns ,/~ rt•gt•rill!l l'llll 

Margar..ta JJOI1 Conslonli11npt•/ (124-11278). Vt•rhand. Kon. \'1 .\ent!. vnn 

Bclgiè', nr. 39, Brus~<'l ( 1961). 



trefFen we \'Ooral aan lan~~heen de oevers van cle Ourme en de Ede. 

Lan~sheen de Dunne komen wel hem-taponymen voor : Evergem, Won

delgem. Lowndegem. 7.omergem. Rakegem (gem. Zomergem). Oastergem 

(gem. Î' lerendree) ; en op het grondgebied van Aalter : Hou tem, Biessem, 

Oostergem en Stratcm. Op de oever van de Ede vinden we als hem-tapo

nymen Î' laldegem. Noorthem (gem. i' laldegem). \ Varhem (gem. Malde

gem) en Adegem. Verder vermelden we nog enkele zele-toponymen : 

Doornzele en &lzele te Evergem, Lo,•enzele en Buigezele te Aalter. ln 

het gebied tussen die beide rivieren kom~?n een aantal lo-toponymen voor : 

Eeklo. Papinglo (gem. Î' laldegem). Burkel (gem. i'1aldegem), Hunsela 

(gem. Adegem), Ursel Pil Ronsele. Die lo-toponymen wijzen op een bos

achtige streek. 

In de twaalfde eeuw zijn er reeds sporen van ontginning waar te 

nemen in dit onbewoond gebied. Vanuit Boekhaute was men begonnen 

met de ontginning van het Basseveld ( 5 ) en op de kruising van de Ant

werpse heerweg met de weg van Gent naar Bien·liet was reeds een he

perkte lwwoning te Erl\·elde ontslaan ( 6 ). Vanuit oudere bewoningscentra 

werd de ontginning aangevat zoals te Aalter waar het gebied tussen het 

dorpscentrum en de Durme in de twaalfde eeuw reeds bewoond was. 

Te Zomergem waren de bewoners van hun heuvel afgedaald om zich te 

vt>stigen in het gebied tussen Zomergem-boven en de Durme ( 7 ). 

Het bt>woonde gedeelte besloeg slechts een klein gedeelte van de 

bodem. Het uitge5lrt>kte grafelijk hos Aalschoot, het moergebied van 

Aardenhurg, het moergebied var1 Assenede. het i'1aldegemveld, het Buis
kampveld en een groot deel van het ambacht Zomergem waren nog totaal 

onontgonnen. lleel dit complex van woeste en verlal en gronden behoorde 

aan de graaf toe als landsheer ( g). 

Die woeste gronden brachten natuurlijk niet veel op zodat de vlaamse 

graven in de twaalfde eeuw ,,r naar streefriPn die grondPn te verrijnsen 

Pil op die manier rendabel te maken. Voor de ontvangst van die cijnsen 

in onze stret-k werden de kl<'ine brieven van Aalter ingericht, die de Vier 

Amlwrhlcn, Zornf•rgcrn, Aalter ~>n lli;fte lwslreken ( 10
). Dit hureau func

tioneerde~ reeds in 1187 want rlc· kiPine Lricven van Aalter komen in rle 

(1-!fCJie l>ril'r, van 1187 voor ( 11
'). 

(5 J L. STOCKMAN. I h! Lrt<·v<·n van Ault<•r, AM nr. XX ( 1969) p. 119-122. 

(6) A. I>E VOS. /)e gl'sr.-lli«tl<•rlls vwt /:rtvt•ltle, Ertvelde ( 1971) p. 31-34. 

171 1.. STOCKMAN. /J,. J,,,,.,Jr>l, """ Au/t,•r, AM nr. XX (19ü9) p. 13'j-136. 

18) A. VERflUl sr. I f.·t /umi.dlflp In Vluwult•r••n, AnlwNpPn ( 1964) p. 7'j. 

I••} 1 .. STOCKf\-1/\N. I),, rNtlt•n POll ,J,. Gt•nlse spljkc•r In rl<! amlJOrflit•n Assl'nNlt! 

••n fl,"'LJwuk, ,\t'-1 nr. XXI (1970) p. 129-1'31. 

I 10) A. VERIIULST "" H CYSSI·:UNf~. Cro~ Tlrt«/, p. f.15. 
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Gravin .lohanna zal de vercijnsingspoliliek van haar voorganger op een 

veel grotere schaal voortzet! en. Een eerste spoor van die politiek vinden 

we in 1219 wanneer gravin Johanna 300 bunder woeste grond uil het 

moer van Aardenburg aan de abdij van Ter Ooest schenkt ( 11
). De abdij 

moet echter 5 d. cijns per gemet jaarlijks aan de gravin betalen. Een jaar 

later verkoop! zij 12 hunder woeste grond te Assenede aan priester Hugo. 

waarvoor hij een jaarlijkse cijns van 18 d. per hunder diende te be

talen ( 12
). In juli 1228 scheldt de gravin 100 sch. cijns kwijt die drukte 

op 40 bunder woeste grond die cle abdij van Oost-Eeklo van haar had 

gekocht (1 3
). 

Een mooi voorbeeld van die politiek is de verCIJnsmg van het grafe

lijk domein Aalschoot. Dat domein omvatte het noorderlijk deel \'an Eeklo, 

gans het grondgebied van Kaprijke. het westelijk gedeelte van Oost-Eeklo 

en het noorderlijk deel van Lembeke ( 14
). In 1233 verkoopt gravin Johanna 

750 bunder woeste grond te Aalschoot aan verschillende personen. De 

jaarlijkse cijns wordt op 2 sch. per bunder gesteld ( 15
). Dit betekende dus 

een jaarlijkse opbrengst van 75 pond voor de grafelijke schatkist. Enkele 

jaren later verkoopt zij nog 37 bunder woeste grond te Aalschoot aan drie 

personen uit Brugge voor 148 p. en een jaarlijkse cijns van 2 sch. per 

bunder ( 16
). In 1 '242 koopt de abdij van Oost-Eeklo 50 bunder woeste 

grond Ie Aalschoot van de gravin. De zusters moeten daarvoor jaarlijks 

een cijns van 70 sch. in de grafelijke schatkist storten (1 7
). De Lazarie 

van Gent betaalde 10 pond cijns per jaar voor 56 bunder en 1 gemet 

woeste grond te Aalschoot die zij in 12--1 1 hadden aangekocht ( 18
). Die 

enkele vercijnsingen leverden jaarlijks meer dan 92 pond op voor de gravin. 

( 11) F. VAN I )E PUTTE. Clmmira el rartulariwn monoslerii .{,. Dums, p. 515. 

( 12) TI-l. I UYKX. Gravin /o/wnno, p. 54·1-545. 

( 13) Rijbarehief G<'nl Fanels abdij Oosl-E<'klo. oorkond<' vnn 12::!8. 

( 14) L. STOCKI\1/\1'<. No!/ prnl•lt•mt•n l•ell't•//t•~~tlt• Au/sc/wol, :\:-1 nr. X\ 'lil ( 196:-) 

p. 135. 

( 15) L. STOCKI\1/\N. llt•t yra/<'/ijk l10s Aa/sc/wol. Al' I nr. \\'1 ( 19ó5) p. 200. 

( 16) Til. LUYKX. Gravin /ohanno, p. 586-58:-. 

( 17) RAG fonds abdij Oost-Eeklo, oorkond<' \'lln I~..J::!. 

(18) RAG Fonds Rtth Gosthut<, oorkonde van 12·11. Dit \'t'rkorht stuk ~rond \Wr.l 

<omgNcrl!'n) door Runs vnn Gavere <'11 :\lnrtl vnn I lolt•. l1nnn·oor krPI!t'n 7t' <'t'n 

vergoeding <rirl<'dwlt> ~enocmtl. RAG Fonds Rtth· Gasthuis. lWf'<' oorknndt•n 

von t244. 
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Vóór llt't v<'rsclujrwn van ,(,.. ~rnfelttk<' cl!'rlct nis \'NkopN \'!\11 ~rnFdtlk" i!rondt'n, 

wor<'n de !'rfclttkr schenk<'r !'n ,j,. t•rf .. lttk<' hoornhlnzN ll<'mnchtt11d tot lwl \'Nkopt•n 

van de woe>lc llrondt'n In \'lnonrlcrcn. Door d,.. rcol'llnntsntl<' \'llll hrt llt'lwrr \'Oll 

het grnfelttk rlomein lwbh,..n 7.lf rit<' functlt• \'Nior<'n, mnnr ziJ zlln t'r Inch In 

g<'slnnlld lllln <'rfeltJk rerht op la·t .rtrlt•dwlll lt• hf'honrlt•n lot In lwt mtt!rl,•n \'nn 



In 1239 verkopen de grafelijke clericus Elias en \Villem Bloc voor 

r<>kening van de gravin !I Y2 bunder wopste grond gelegen in hel ambachl 

IJzt>ndijke en 3 bunder woeste grond in het ambacht Aardenburg aan 

Boudewijn de Co~ter. I-lu go Langbeen en Dankard Cu pin ( 19
). De 

jaarlijkse cijns wordt op 18 sch. per bunder vastgesteld. 

Een ander belangrijk domein dat door de gravin werd vercijnsd is 

het t'-laldegenweld. De abdij van Drongen kocht in 1242 ongeveer 73 

bunder woeste grond uit dit domein op de grens van Knesselare en r-.1a:l

degem (2°). De Sint Baafsabdij bezat in 1243 rond haar proosdij Paping

lo 454 bunder woeste grond voortkomend uit dit grafelijk domein ( 21
). 

Gravin Johanna en graaf Thomas verkopen in 1243 te Burkel 353 bunder 

woeste grond aan de abdij van Ter Doest (2 2
). De jaarlijkse cijns bedroeg 

daar 6 d. per bunder. temrij[ de monnikken van de Sint Baafsabdij slechts 

I d. per bunder diende te betalen voor hun 454 bunder woeste grond. 

;\;og te Burkel ,·erkopen Willem Bloc en clericus Elias 32 hunder woeste 

grond in 1241 aan Paul Kalkre die 18 d. cijns per bunder moet be

talen ( 23
). De heer van I\ laldegem hield meer dan 1012 bunder heide 

\'an he~ :\ laldegemveld in cijns van de graaf. Hij betaalde daarvoor jaar

lijks 42 pond cijns of ongeveer I 0 d. per bunder ( 24
). 

Boudewijn van Knesselare bezat in die omgeving 150 bunder woeste 

grond waan·oor hij een cijns van 105 s. per jaar aan de graaf betaalde (2 5
). 

Ook de heren van Wessegem waren cijnsplichtig aan de graaf voor een 

grote oppervlakte woeste grond in de omgeving van het l\1aldegem-

de veertiende eeuw. \Ve menPil ook dat het effectief omrijden slechts tot om

streeks 1250 werd uitgevoerd. Deze metode van afbakening wa• veel le grof zo

dat mPn Ujd,.ns de regering van gravin Margareta voortdurend moest gaan her

m,•ten om de juiste oppervlakte van de verkochte grond te bepalen. Zij zal m<'N 

en ffif•<·r beroep rloen op lanrlmeters. Zie In dit verband : TH. LlJYKX. Gravin 

,\forgun•la, p. 216-218 en L. STOCK!VIAN. Rideghe/t en l3ilmqheit. Biekorf 

jaargang 72 ( 19ï1) nr. 7-8. p. 206-208. 

( 19) F. \'AN DE PLJlTE. Cronica cl carlularium de Uunis, p. ·j72. 

(20) J..J. DE Sf'.1ET. Corpu.< Cimmicarum Flanclrie, Tomc I. p. 610. De cijns bedro<'l:: 

w·rmonl,·lijk I ~rh. pN bundN want ,J,. niHlij van Drongen kree(!, vol!lens <i<' 

r•·k,·nlnu vnn 121'!1) van rJ,. brievl'n van Asscrwdc en Je Vier umbachten, vrll>tl'lilng 

von 4 p. 12 s. 4 d. cijm voor honr urontl<·n t•· Ur~cl. 7.i!' bijln11c I 
121 J Til. LUYKX. Grnvtn f"fwnrw, p. G01-Ii02. 

(22) F. VAN I )J-: PUTTE. o.c.p. 'i71i-'377. 

(2)) f{ljbnrchtt·f Bru1111•·. Annwlmlt-n nr. 4(>0Fl. 

124) Ah!•·mN•n f{ltk.nrrh~t-r Hrum·l. J<,.b·nknml'f nr. 45198 fo 2 1°. n .. lwer vnn 

~1ui.Y,·uNn m"'·t ,fit ult~t•·•tn·kt ,Jorru·ln In ,J,. loop vnn <Ie ""r~t<· lwlfl vnn ,J,. 
,J,·rll<·n.Y<· ,.,.uw vNwnrvNr lwl,lwn Zl)al• vl'fdN znl J,litk,..n. 

l2'i) Alu•·rn<·l'n Rl)kSilr< h1,.f Bru~"·l. l<ohb·ninll•·n nr. 28'37 
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veld (2 6
). Te Aalter en Ie Ruiselede bezat de heer van de \Voestijne 

787 hunder grond. waarvoor hij jaarlijks een cijns van 43 p. 5 s. 6 d. 

verschuldigd was aan de graaf ( 27
). 

Ook kleinere oppervlakten woeste grond werden verkocht in 1241 

verkopen clericus Elias en \Villem Hloc 9 bunder weide en woeste grond 

te ]\!ale aan Egidius van Breedene die daarvoor een jaarlijkse cijns van 

18 d. per bunder zal betalen ( 28
). 

In geen enkel van bovenvermelde oorkonden wordt gezegd door wie 

de cijnsen moeten geïnd worden : nergens is er sprake van een ontvanger. 

Voor het innen van die cijnsen zal de gravin een nieuw ontvangstbureau 

oprichten : de brieven van Assenede en de Vier Ambachten. lnderdaacl 

al de cijnsen van de bovenveimelde oorkonden vinden we lemg in de 

cijnsboeken van die brieven. 

Uit de zeer beperkte lijst van verloopsoorkonden van woeste gronden 

tijdens de regering van gravin Johanna blijkt reeds voldoende dat het 

hier gaat over massale verkopingen (lie belangrijker blijken te zijn dan de 

verkopingen tijdens het bewind van gravin 1\largareta. alhoewel we uit 

die tweede periode over veel meer oorkonden hesehikken ( 29
). 

2. Verkoop nm cle grafelijke woeste gronclen en moergronclen tijclens 

cle regering van Margart>la van Conslanlinopel. 

Dr. Th. Luykx heeft reeds uitvoerig de verkoop van de grafelijke 

woeste gronden en moergronden besproken in zijn boek over gravin ]\lar

garel a. Een uilgebreide lijst van die verkopingen werd door hem opge

maakt zodat we over een uitstekend overzicht beschikken van de hoevef'l

heid verkochte grom! (30
). 

We kunnen ons dan ook tol elP analyse van enkele oorkonden he

perken. 

In 1252 schenkt. gravin ]\ largarela <decem bonnria mori nostri sita in 

parrochia de ]\ Tenclone in loco qui dicitur \VachtellPke:. aan de abdij va11 

Loos ( 31
). De cijns lwdraagt 1 cl. per hu mlN. maar dt> oorkonde wnneldt 

(26) ARA RR nr. 2857. 

(27) ARA RR nr. 2857. 

(28) Eg.l. STRU13BE. Egidius pon l3re ... cl.,nc (11 .. -1270) Brugg" (19-1:::!) p. 311. 

(29) Zt" Ltiloge V. 
(30) Th. LUYKX. Grauin ]\[orgoreln, p. 223-239. 

( 31 ) Een <op lP van cl" originele onrkondP lwvtndt zich In ,],. r<'l<•nln~ 1-1+1-1 +I 'i \'1\n 

J,. brteven van r\sst'n<'d<· t•n de VIN nmLochtt>n. AR:\ RI\ nr. ':"t'3'i. 
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niet waar de cijnsen moeten betaald worclen. In andere oorkonden gebeurt 

dat Pchter wel. In 1253 verkoopt de grafelijke clericus \Villem van Boude

loo 300 bunder woeste grond aan de ahdij van Sint Andries bij Bmgge 

voor 300 pond en een jaarlijkse cijns van 6 cl. per bunder te betalen .:ad 

brevia nostrarum rt'ddituunn ( 32
). In 1261 koopt de Sint Andriesabdij 

nogmaals 1-l hunder woeste grond. gelegen bij de abdij. van rte gravin. 

De abt moel een jaarlijk,e cijns van 6 d. per bunder hetalen «ad brevia 

wastinarum nostrarum> ("13
). In 1263 bekrachtigt gravin ~ largareta de ver

koop van het derde deel van 26 bunder woeste grond. gelegen op de wijk 

Triest te Assenede. aan de abdij van Ooornzele. De cijns bedraagt 6 d. 

per bunder te betalen <ad brevia nostra de Hasnede> ( 34
). In 1264 ver

koopt gravin I' largarPta 124 bunder woeste grond aan de abdij \'an Loos. 

waarvoor de zuster-, 12 d. cijns per bunder dienen te betalen «a nos bries 

des wastines dou meslier de Gant» ( 35
). In hetzelfde jaar verkoopt de 

grafelijke clericus Jan van :-.·Ionl Saint Eloy 172 bunder moergrond ge

legen tussen Nieuw-Roeselare m Kaprijke en 71 bunder te Warhem bij 

~ laldegem aan \·erschillenrte personen uit Brugge en Aardenburg. De ver

schuldigde cijns van 9 d. per bunder moet betaald worden ws bries de 

noslre muer de Rodembourn ( 36
). Die zelfde Jan van l'vfont Saint Eloy 

verkoopt 9 bunder woeste grond op het Scheldeveld Ie Groeninge aan 

\Villem Utenhove voor 30 pond per bunder en een. jaarlijkse cijns van 

6 d. te betalen <as bries ke Oierekins. noslre dercs, recoit des nos rentes 

sour Eskedeveld> ( 37
}. In 1274 verkoopt gravin Margare la 253 bunder 

moergrond, gelegen tussen rtP Zoutweg, cle Moeie, de stad Eeklo en de 

Lieve, 4 hunder 2 gem el 132 roede moergrond in de Houtmoer, en dan 

nog 46 bunder woeste grond in cliezelfdP omgeving, aan Alix, weduwe 

van Wouter van Zwijnaarde. De jaarlijkse cijns. die moel hetaalcl worden 

<a bries de I lasseuede>. hc·draagt 18 d. per hunder ( 38
). 

De dood van gravin l'vlargarda in 1278 hetekent geen Pinelpuni in 

het verrijnsen van de wafelijke wcwsle grondPn en mocrgromlm in Vlaan

dNen. Graaf Cwijde za'l die wiuslgevcnde politiek wrder zeilen. In 1286 

v•~rkoopl hij door bemiddc~ling van I hns Euslalius 21 bunclN 106 rof'dP 

rnrwrgroncl Ie Gaghelclorrk. 2 hunclc·r é'SOIIf Ie walrPQanc qui va clc ChnvP-

(32) Rttharchlr·f llruugr., Cnrluloriurn vnn Stnl Anrlrlrs nr. 52 f" 13tî cl' r•n vo. 

(33) Rttk•orr·lllr·f llruww·. fhtrJr.rn fo J-1() {' r·n " V • 

('Yl) Rttbon frt,.f Gt·nt. J.'nn.J, Ct brilt I )onrn,r·le, onrkonrl•· vnn 1263. 

(Yi) RIJ••·'· Arrhlv••• Nntillrlfllr.s, B 1 'j(, 1 ' 1<· Cnrtulnlrr> ,," Flonrlr,.. [" :.:!0 r". 
(Y,) Rtt.,·l. Arclrivr·~ Natl<lllfll<•<, IJ,i<l•·rn fu 2'i \'{J 1'11 [" 2fi cl'. 
(3ï) RIJ•el. :\nh1vc•1 Nntlonalr·•. lbtrl•·rn fo 29 v". 
(3~) Rttu.·l. Archtv•·s Nottonnl,..., IJ,Jdr.m fo 3/J yO rn f" 3i r". 
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tinghes devers Hulst» en 1 bunder le Saaflinge aan de abdij Ter Duinen. 

De cijns bedraagt hier slechts 3 d. per hundPr le hetalen <as nous bnefs 

d'Assenede» (39
). 

Uit de bovenvermelde oorkonden blijkt dat vanaf 1260 expliciet 

vermeld wordt aan welk ontvangstbureau de cijnsen dienen betaald te 

worden. We vinden in 1261 : <ad hrevia waslinarum nostrarum:~o; in 

1263 : <ad brevia nostra de I-lasnede::. ; in 1264 : <a nos bries des wastines 

clou meslier de Cant» ; en nog in 1264 : <as nos bries de nostre muer de 

l~odembome». Sporadisch spreekt men soms van de brieven var. West

Eeklo ( 40
), en de brieven van W alerviiet ( 41

). De naam van het ont

vangstbureau is in hel begin van de tweedè helft van de dertiende eeuw 

dus nog niel vastgelegd. 

In 1258 bezet gravin Margareta 500 pond «:ad redditus wastinarum 

de Brugensi el Gandensi officiis» die gebruikt worden om bepaalde terug

betalingen te doen en verschuldigde legalen uil te keren (-1.2). In de oudst 

bewaarde rekening van 1289 spreekt men eveneens van de <redditibus 

wastinarum in officio gandensi et in officio brugensi> ( 41
). Als oudste be

naming voor dit ontvangstbureau vinden we dus : «OJttvangsten van de 

woeste gronden in de Brugse en Gentse kasselrijem. Het is slechts in de 

veertiende eeuw dat dit ontvangstbureau officieel «dP brieven van Asse

nede en de Vier Ambachten» zal genoemd worden. 

3. De clerici-ontvangers 

Gravin Johanna geeft in 1243 opdracht aan haar klerk. magister 

I Iendrik van Badelghem, kanunnik van Doomik. jaarlijks tien pond uit te 

hetalen voor het onderhoud van een kapelanij in het begijnhof van Gent. 

Die som put hij uil cle gelden die hij ontvangt <ex rPdditihus wastina

mrn» (''''). Die tien pond kornt dus voort uil cle ophrengst van dt· \'t'r

cijnsde woeste gronden, waarvan I lemlrik van BadelghC"rn ontvan[!l'r 

is (u). I lij is waarschijnlijk de eerste ontvangN van dP briP\'Pn van ctP 

woeste gronden. In 12·1·1 wo relt hij ook <vt>nclitor wast innrunn gl'I10Pllld 

( 39) F. VAN DE PUTTE. Cronlca t>l Cartufm·iwn morwsiPril ,J,. I >uni::, p. 3n<l. 

(40) TI I. LUYKX. Gmvin Margart>ta. p. 235. 

( ·11) TI I. LUYKX. Gml'in Morgarrta, p. 227. 

(·12) TI I. LUYKX. Gmuin MamnrPtn, p. 336. 

(·13) Archi<'f Sint .lanshospilaal BruggP, Doos Varia. rol nr. 8. 

( ·1-1) .1. BET! IUNE. Cm·tu/aim de .Sainl Elisallt'th rl Gnn.-1', p. 0. )),. ti<•n pon.! koml.'n 

van rlr• < J<'nnriis quos rPr<•pi<'lis I' X rP<l,lilibus wastinarunn. 

("1'i) In dl' rpkr•nlng van 1289 vindPil 1\'l' dil' tiPn 1"-··~·l •wnokPnl : •npo'llnuit' hP\lhll'

rum in Ganclnvo 10 p. Zie l>lllau<· I . 
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in een oorkonde Yan Raas Yan Gavere en Alard de Hole ( 46
). \Ve 

h(:'bben ewnwel g€'en enkele wrkoopsoorkoncle Yan zijn hand terugge

,·ond€'n. I-l€'t zijn vooral \Villem Bloc en clericus Elias die woeste gronden 

,-erlocht hebben \'Oor rekening van de daamse gravin. In 1281 treffen we 

Hendrik van Badelghem aan in een rekening van de cijnsen buiten de 

red€'ninge { 47
}. I-lij werd in zijn taak als ontvanger bijgestaan door Dirk 

Yan Ass€'ned€' zoals blijkt uit een oorkonde van gravin Margarela waarbij 

ze jaarlijks 1500 pond hezet «:as bries ke Dyerekins de Hassencde et 

Henris. ses compains. rechoi\·ent> ten haren voordele bij een financiele 

regeling met haar zoon Gwijde in 1277 ( 48
). In een definitieve regeling 

,·an 1278 wordt dit heelrag op 1600 pond gebracht. waarvan 300 pond 

csour les rentes de moer el de wastines, ke Henri li dercs rechoit> en 

1300 pond csour les bries de Hassenede> zijn bezet ( 49
). 

In de rekening van 1289 komt Dirk van Assenede expliciet als ont

,·anger van de cijnsen \'an de woeste gronden in de kasseirijen Gent en 

Brugge voor ( 50
). In de oudst bewaarde rekening van de cijnsen van de 

moergronden en de woeste gronden, opgesteld \'oor het jaar 1294, ver

schijnt Bartolomeus van BassevE:Ide. die kennelijk Hendrik van Badelghem 

als ontvanger heeft opgevolgd ( 51
}. 

Dirk van Assenede verschijnt in 1263 voor het eerst in de bronnen 

als koper van het derde deel van 26 hunder woeste grond gelegen bij het 

klooster van Doornzele ( 52
}. Als grafelijke ontvanger treffen we hem voor 

het eerst aan in een oorkonde van 1271. waar hij ontvanger van de brieven 

van het Scheldeveld genoemd wordt ( 53
}. In 1296 is Dirk van Asseneclt' 

reeds gestorven. want in een rekening van de cijnsen huiten de redeninge 

onder de rubriek <rentes des iiij mestiers, de Gand el rle Hruges> noleert 

men dat cli hoir Dierekin de liassenede doivent de vies arrierages 68 s. 

1 d.> ( 5
·
1 

). In 1296 was nog geen opvolger van Dirk van Assenede aan

gesteld. want Jacob van Dense. de algemene ontvanger van Vlaanderen. 

( 46) F. VAN DE PUn'E. /:squls.~<> sur la mise en culiure Je la F/andrc occidentafc.. 

in Annal•·s de la Soclél~ d'Emulalion, Tamc 111 ( 18,11) p. 225. 

( •17) - Sumrrw rf,.~ rent"' de Chnvcthinr~hc. des bries de \:Va ze cl des rentes, kt· 
I )i.,reklm ct mal•tm llr·nri, fl cfers, wcllOIV<'nl. Til. LUYKX. Gmvln Margare Iu, 

I'· 4(,2. 

( 48) TIL I.UYKX. Gnw"' ,'-'loruurf'ia. p. 43r" 

14'J) Til. I.UYKX. Grrwln M"murf'in. p. -15<1. 

( 5()) Llr• btjlnllll I. 

('JI) Zie btjln11e 11. 
('12} J DE SAINT GENOIS. M"nwnen• unct.".u, lome 11. p. 588-589. 

( ')~) Rtj4cl. Archlvos Nallonnl.,a. 1\ 156 I, I" Curtulnlrc rio Flnnrh fr 29 V
0

• 

(54) ARA RR nr. 266. 
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fungeert als ontvanger van de cijnsen van de woeste gronden in de kassei

rijen Gent en Brugge. Bartolomeus van Bassevelde daarentegen fungeert 

wel als ontvanger van de rijnsen van de moergronden en de woeste gron

den. In 130 I zijn de beide ontvangsten reeds samen~e\'Oegd onder het 

beheer van de klerkontvanger Gillis van Belle ( 55
}. 

Aanvankelijk was dus Hendrik van Badelghem ontvanger van de 

brieven van de woeste gronden in de kasseirijen Gent en Brugge. Later 

trePdt Dirk van Assenede in die hoedanigheid op, terwijl meester Hendrik 

(van Badelghem} dan ontvanger geworden is van de brie\'en van de 

moergronden en de woeste gronden. We denken dat de jongere Dirk van 

Assenede de ontnmgsl van dP veel belangrijker brieven van de woeste 

gronden in de kasseirijen Gent en Brugge van de oudere meester Hendrik 

heeft overgenomen. Na het samenvoegen van die beide brieven kunnen 

we spreken over de brieven van Assenede en de Vier Ambachten. 

Boven merkten we reeds op dal de clerici-ontvangers niet als ver

kopers van de woeste gronden en de moergronden zijn opgetreden. Tijdens 

de regering van gravin Johanna van Constantinopel treden \Villem Bloc 

en clericus Elias op de voorgrond als gemachtigde verkopers van de 

gravin ( 56
). Tijdens de regering van gravin l'1argareta van Constantinopel 

verkopen hoofd-clericus Jan van 1'1ont Saint Eloy en later Eustachius van 

Stoppeldiik. monnik van Cambron. de grafeli;ke moergronden C7
). Het 

beheer van de brievPn van Assenede en de \'ier ambachten bracht zoYeel 

werk mee dat het noodzakelijk werd een clericus aan te duidPn die zich 

uitsluitend bezig hield met de ontvangst van de cijnsen van de wrkochte 

gronden ( 58
). 

(55) ARA RR nr. 267. ~ Conles des renles des wa>tlnes es me>tl<-rs de Gant et de 

Bruges fait par Gillon de Batlluctl. 

~ Conles Ie dit Gtllon des rentes des wastinC'S ct du mot•r de Rodembour~h el 

de Grocde. 

(56) Zie bijlage V. 

(57) Til LUYKX. Margarelo !'On ConslanliriOpo/, p. 60-61. en P. ROGGHÉ. [),, 

abclij van Cumbron in V/annder(ln t'ÓÓr a,, X/Vo CVUW, Al'! nr. 21 (1970) p. 

264. 
(58) Dit was gcl'n algcmPnc regel. want Eustachius van Stoppeldijk WilS vt'rkopt'r van 

grafelijke moergroml<·n en tcvPm onlvnngt•r vnn dl' cijm<'n 1·an Saaftlni!t' t'n dt' 
mo!'rgrondcn, lat<•r PtctN l'ln>lcrc bril'vcn ~<'nocmd. In 1273 b .. zd l!rnnf Gwitt!t' 

1000 p. <sour Chavcllnghcs ct sour Ie mo<'r, dont Dant Eustaces 11 t'str t't t'sl 

y('ndcrcs ct rcchcvcrcs>. TIL LUYKX. Gravin MnrtJONin, p. 4~H. In 1296 vindt•n 

wc !Iu go U te Volderslrnll'n als onll·nn~cr van tic Pi..tN I' lnslert• Brit'l't'n. AR:\ 
RR nr. 266. 
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Hoofdstuk ll 

STRUCTUUR VAN DE REKENINGEN 

Om een benaderende datering van het ontstaan van de brieven van 

Assenede en de \·i er Ambachten te kunnen geven. zullen we de slmc

tuur van de oudste rekeningen analyseren. Oe oudst bewaarde rekening 

dateert van 1289 en bevat Pigenlijk twee rekeningen : 

compulatio Oirkini de Hassenede de redditibus wastinarum 

compulatio Dirkini de Hassenede de redditibus mori el terre in officiis 

de Hulst et Axele 

\' erder beschikken we dan nog over een rekening van Rartolomeus 

van Bassevelde. die in 129...f werd opgesteld : 

computatio Bertelomei clerici de Bassevelde de redditibus wastinarum 

de moro de Rodenborch. \Va tervliet et Groda. 

Deze drie rekeningen of brieven vormen dan samen de brieven van 

As:>enede en de \·i er Ambachten ( 1 ). 

1. De cijnsen van de woeste gronden in de kasseirijen uan Gent en 

Brugge en in de \'ier A.mbach en. (Eerste brieven). 

De ontvangsten van de eerste rekening zijn in drie rubrieken ver

deeld : 

~ de cijnsen van de woeste gronden in de kasseirij Gent Pn de Vier 

Ambachten 

de cijnsen van de woeste gronden in de kasseirij Brugg~ 
diverse cijnsen 

De posten van de eerste Pn de tweede rubriek zijn allebei op dezelf

de wijze opgest•·ld en bevallen een aantal <reddituum summa) van ver

schillPnde rlorpen. Een voorbeeld : 

<In Bassevt>lde reddituum summa 168 p. 33 Y2 d., 
<Item ibidem de novo 22 p. 3 s. 3 eb 

In dr~ eerste som zitten rle omlste cijnsen terwijl de tweede som dr cijn

Sf~n lwvat. die iets later lol slanel zijn gekomPn. 

In cJ,. denlt! rubriek worclrm de cijnsplichtigen rnel elP oppervinkte Vl\n 

de grond 1'11 rle djn5 nilrlrukkelijk Vf•rrnelJ. 

Een voorlwr-lrl: <Item aJ,JJilte rl" l .. aurlr· pro 10 l10neriis mori apud \VachtC'

~wkc>. Die d•·rrlt· rubriPk mod ontslaall zijn na het afsluiten van rlr 

( 1) Z1" blj(llflCII I en IJ. 
(2) Zl" noot 31. 
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eerste en tweede rubriek. Die tien bunder moergrond werden m 1252 

door Gravin I'-largareta aan de abdij van Loos geschonken ( 2 }. We mogen 

dus bes! uiten dat de rubrieken 1 en 2 reeds vóór 1252 hun definitievP 

vorm hadden gekregen. Dit afsluiten moet enkele jaren tevoren gebeurd 

zijn. want in de .:reddituum summa in Orsle> zit de 4 p. 12 s. 3 d. die de 

prelaaf van Drongen diende te betalen voor de 73 bunder woeste grond 

die hij in 1242 op de grens van Ursel en Maldegem had gekocht ( '1 ). 

In de ruhriek van de kwijtscheldingen komt die cijns wel uildrukkelijk voor 

zodat we zeker zijn dat dit bedrag in rubriek 2 van de ontvangsten in 

rekening werd gebracht. 

We vermoeden dat de rubrieken 1 en 2 bij het overlijden van gravin 

Johanna in 1244 werd afgesloten. 

Op het einde van rubriek 3 vinden we een post van 26 s. 1 d. cijns 

voor 313 gemet gelegen in de parochies Axel en Peerboom op naam van 

Alexander, zoon van Filips en kleinzoon van Alexander. \ Velnu die 313 

gemet werd in 1274, verkocht aan Filips. zoon van Alexander, door gravin 

:f\1argareta ( 4
). Rubriek 3 is dus later ontstaan en moet rond 1280 zijn 

definitieve vorm hebben gekregen ( 5 }. 

In rubriek I komt er een belangrijke post van 83 p. 13 s. 5 d. cijns 

voor «super Sceldevelt in officiis Curtracensi. Aldenardi et Gandensi>. 

Dit hoog bedrag wijst erop dat een belangrijk deel van het Scht~lde\'Pld 

door de graaf werd vercijnsd. 

Na de ontvangstposten komen er twee rubrieken met als hoofd : 

«datum ex brevibus officiorum gandPnsis el brugensis:!> Pn uiaturn ex bre

vibus officii brugensis». In de eerste rubriek komt o.m. de 10 pond voor 

de kapelanij van het Gentse lwgijnhof voor. In de tweede en meer uitge

breide rubriek komt de bovengenoemde cijns van de abt van Drongen 

voor. Verder tp~ffen we er een post aan waarin elP abctij van de Hitloke 

8 p. 14 sch. 9 cl. cijns wordt kwijt gescholden ( 6 ). liet hospitaal te Rijsel 

(3) Zie vNkoop nr. 15 van btjlaj;lC V. 

( 4) Rtjsl"l. Archives Nallonalcs. B 15(>!. 1 c Cnrtulair!' tic Flandr<' fo 43 r0
. 

( 5) D., abclts van ter llaghe h<'lnnltl<' jnnrlttks 13 s. ·I d. voor 80 bundN landbouw

grond !'n weid<' in de parochi<'S Ax<'l <'n B<'ooslt'nblt]d<', dt!' in 1278 door Gril\'in 

]'vlargnretn aan lwt klooster IN lloghc wor<'n gcschonk<'n. DE POTTER t'n 

13ROECKAERT. Gescfliedenis !'on M.•rc·ll>ek(), p. 64. 

( 6 J Gravin 1'1argareta ha cl die clfn< in 12(>3 nnn rlc nbdtt \'nn d,, 13ttlok<' kwifl !lt'· 

scholden . .J. \VALTERS. Gt'sc!Ji ... clenis tft•r ~uslers lPr Bij/okc• I() G .. nt. Dt'f'l 11. 

p. 341-342. In dtc 8 p. 14 s. 9 d. zit o.m. tie 52 s. 7 cl. cijns tltl' d" Bt)lokt··nbdtt 

voor 113 gcm!'l woeste Rrond di<'nrle I<' bdolen. Dk grond. ~··ll'lll'll op h"t 

Scheldcveld, wNrl in :2-lï door ~rovln l'l<tr~orl'la nan tic• BtJlok.· IIN!'honkt•n. 

Stodsorchtcf G<'nl fonds Dtjlok<' nr. 7. 
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krijg! ook k"·ijt~chelding van een aantal cijnsen : 5 p. 2 s. in het ambacht 

:'-laldegem en o s. 9 d. op het Scheldewld omdat het hospitaal een stuk 

grond aan de graaf heeft afgestaan «pro camera clericorum juxta aulam 

comit is a pud lnsulanu (1). 

Een ~om van 32 p. 8 d. is voorzien voor Beatrix van Brabant, vrouwe 

van Kortrijk : dit is een deel van haar weduwgift die zij in 1251 ontving 

bij het overlijden van haar man Vvillem van Oampierre ( 8 ). Ook de 

kanunnikken van Sint Veerle worden met een rente bedacht, terwijl de 

\ \'illemijnen 2-t s. 9 Y2 d. cijns kwijtgescholden worden voor bepaalde 

gronden rond hun klooster te \Vatervliet (u). 

Het saldo van de rekening wordt afgedragen aan Zeger van Belle 

en aan broedt>r fustaas van Stoppeldijk. De ontvanger krijgt 40 p. 4:pro 

servitio>. 

2. De cijnsen van de moE>rgronden en cle polders in de ambachten 

,\xe/ Eli /luist (Mrddele brieven). 

Deze rekening bestaat slechts uit enkele posten in 1289. OP ont

vanger noteert 11 p. 5 s. voor de polder te Oud-Schoudee op hel grond

gebied van de parochie Hontenesse ( 10
). Oe abt van Cambron moet twee 

gouden marken betalen als cijn~ voor <totum rnarum el tolam Ierram de 

L1utdico PI lndico in officio de ~luist jacentem> die hij in 1223 van gravin 

lohanna f!ekrPgen heeft ( 11
) Verder zijn er nog cijnsen voor 112 gemt't 

20C rot~de land le Stripe in het ambacht Hulst. Er zijn dan nog twee 

posten voor de rijnsen voor! komend van de moeren in de ambachten Hulst 

(7) Volgem een oorkonde van graaf Gwt;de in 1281 werdcn <102 sous aux métiers 

d'Anrclenhur11. d'Ysendt;kc ct :--1aldcllh<'m) en <2·1 sou~ 9 deniers sur Schcldc

vclde) kwijl gescholdr·n. liet eerste hcdrag klopt md lwl bcdrag van de rekening 

van 1289. maar lu•l tweede verschilt 18 sch. mcl J" som vnn 1289. Jlvl. G/\STOUT. 

llealrlx, lanrlamulnc ,J,. Tlwrinf!, rr-lnn rfes i?.nmalns, romtcssc de F/andro, dame 

rlc Cr,urtmi ( 1225'1-1288). l.cuven ( 1943) p. 278-279. 

(8) ARA Trl,~or ,J" llandr". I" ~rrlr• nr. 2011. Vun rltt lwrlrn11 zijn 28 p. 13 s. 9 rl. 

br,zr·l <11 In novclll! rlcs woRllneR seur ERl•·lrl<'vl'ld> r•n 8 p. 8 s. t) t/3 d. 

<.,,ur Bul.curnp>. 

(9) r Jte 21 I. <) Y2 rl. I• rnl••chtr·n f'('n deel von ,1" 1)0 s. 8 .I. cljm rlt(' de ~ruvln 

In 12'i8 rJ,. lmwrlrr• \VIJI,·mljn"n kwtjtRdwlrlt voor 81 hunriN ~:<>lcl!r·n rond hun 

kloo•ln RA(; 1-'onrl~ Br·tloldwrn Oorkonrlr· vnn I 0 april 12'38. 

( 111) Scour),, Is CNI andr·r" Vt•rm voor Sclwlrlc. Dit plnuhjr• lwcfl cl u a ~ljn nnano oni

J,.,.n,J tliJII de rlviN ,(,. Sr:lwlrlr·. wnnmun l"'l prwi.Ir•. Cfr !\1. GYSSEI.Jr'\(~. 

C,·nl.• urm•n.•tr• f/f'"'/lir·rlrmiJ 111 ,[,. .•plr•ff''[ uan 'Zijn p/onl.•lln<Jnl, p. 14. 

l 11 J J J I JE SMET. Cnrlulutrr· d,. {'"t./"'Y'' ,[,. Cnnol•r""· p. +tri 
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en Axel. Oe opbrengst van de tol te Hughersluus wordt eveneens door 

Dirk van Assenede ontvangen. Die ontvangst valt een beetje uil de loon 

daar de andere posten allemaal cijnsen zijn. 

Oe ontvanger krijgt 10 pond voor zijn moeite. Die rekening schijnt 

onvolledig te zijn want er gebeurt geen afrekening met de algemene ont

vanger van Vlaanderen. 

3. De cijn.sen uwt de woeste gronden en de moergronden van 

Aarden burg, vVotervliet en Grocde. (Nieuwe brieven). 

De oudst bewaarde rekening werd in 1294 opgesteld door Bartolo

meus van Bassevelde. De voornaamste post van die rekening is de ont

vangst van 170 p. 12 s. 8 Y2 d. voor de nieuwe polder te Groede, be

dijkt op initiatief van de abt van Sint Pieters ( 12
). Dan volgPn twee be

langrijke posten met de opbrengst van de cijnsen van woeste gronden en 

moergronden van Aardenburg en Watervliet. Die beide posten zijn een 

<summa reddituum», dit zijn lotaal-sommen van cijnsen die tijdens een 

bepaalde periode werden verkocht. Er volgen dan nog twee dergelijke 

lotaal-sommen : «summa rPddituum wastinamm vendilamm per fratrPm 

Willelmum et Balduinurn de ZoemPrghem> ( 13
) en een .:summa reddi

luurn de terre de Diepenborne in parrochia de Vliedt:>rzele>. Die laatste 

posl is hoofdzakelijk een cijns in natura en bestaat uit 76 halster han·r. 

2 hermen en een kleine geldsom. Deze havercijns sluit nauw aan hij dE' 

cijnsen in natura van de grote brief van 1187. I lier is het een uitzondering 

op de regel van de geldcijnsen. 

Na die vijf belangrijkste posten komen de cijnsen van de grondE'n die 

door hoofdclericus Jan van I'1onl St Eloy werden verkocht. Een voorbeeld : 

(Item ex venditionc rnagistri Johannis de moro super Riselwere et ante 

domurn 1'1argarelc cle Gate cl anl!:' \\'errcm 9 p. 3 s. 11 ct.>. Die moer

gronden werden in 12û4 door Jan van l'lont St Eloy vcrkocht : 118 bun-

( 12) De abt van Stnt Pieters verklaarde in 1261 dat hij van gravin l'lnrgareta \'oor 

een b~paa]rl bedrag schorren had ~··kocht. lusst>n lscndorpc en NteuwNh·rkt> <in 

loco qui dtcitur Groede>. 1\I.K.E. GOTTSCHALK. I-listoriscfH't gt'O{lm/i•• t•on 

Westelijk Zceuwsch Vloandf'ren, Ded I. p. I 03-104. 

( 13) BroC'dcr Willcm van Bnudt>lo l'n Boudewijn van Zonwr(l<'nl zijn grnfC'Iijh cbtcl 

die lot 1265 woeste gronclen en mo<'fgromlf'n verkochkn voor rt'kC'ning \'Ril ~:nwin 

l\1argurcla. Zie de ltjst vnn de opbr!'ngstt>n \'an de gondverkopt•n l'n gromllw

twistingcn, gepuhliccC'rtl door Til. LUYKX, Gravin Mnrgal'f'l<l, p. 2.:!3-.:!::!9. 

( 14) Rijsel. Archivcs Nattonall's J) 1561 I o Cnrtulnirc clc Flnntlff' f" 25 ,.~ - fo 26 r0
• 

(15) RtJscl. Archtvcs Nauonall's B 1561. Ie Cnrtulnire de Flnndi'C'. r~ 98 r0
- ft> os v0

• 

( 16) Rt]scl. Archtvcs Nultonales B 1561 11' Cnrtulnlre de Flundff'. f" I 0 I r0
• 
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der 1 gemet tussen het Rijselvere en de Blauwelsweg ; 51 bunder 2 gemet 

over het Rijseh·ere nabij het huis van f'.largareta Gate ; 71 bunder in het 

moer van \ \' arhem en 3 V2 bunder bij .f\ laroyendamme (I"). 

Bijna de helft van de rekening bestaat uit cijnsen van gronden die 

door Eustaas van Stoppeldijk, monnik van Cambron, \verden verkocht. 

:"- leestal gaal het over geringe bedragen, want slechts drie posten zijn 

groter dan 3 pond. In 1276 verkoopt Euslaas van Stoppeldijk 5 bunder 

moergrond uit het moer van Aardenburg aan de abdij van Vauchelles 

,-oor 10 pond per bunder en een cijns van 9 d. per bunder ( 15 
)(. We· 

vinden die post terug in de rekening : «Item de abhate de \' auchele quin

que boneria>. Jan van Zevecole staat in de rekening met een cijns van 

10 s. voor 20 bunder woeste grond te Waarschool die hij in 1283 ge

kocht heeft ( 16
). \'oor 60 bunder woeste grond te Waarschool hetaalt 

Hendrik van de Rystune 30 s. hetzij 6 cl. per bunder ( 17
). Dit zijn slechts 

enkele voorbeelden <ex venditione fratris Enslachii> voor rekening van zijn 

opdrachtgevers gravin f'.largarela én graaf Gwijde. 

In de rekening staan ook enkele <verdwaalde> cijnsen, die volledig 

builen het ambtsgebied van de brieven van Assenede en de Vier ambach

ten vallen. Het hospilaal van Oudenaarde betaalt 2 d. cijns voor 1 V2 dag

wand land gelegen op Bevere bij Oudenaarde ( 18
) en 4 cl. voor 1 bunder 

land (1 9
). 

Gewoonlijk zijn de verkochte stukken moergrond of woeste gronden, 

behalve dan de polder van Sint Pielers le Groede en een polder van 278 

gemet die door ridder Geraard de !vloor en gezellen nabij Groede werd 

bedijkt ( 20
). 

Op de .-summa ('X \Vatervliet> is 10 p. cijns kwijt gescholden ten 

voordele van de broeders Willemijnen ( 21
) en een bedrag van 5 p. 40 d. 

( 17) Ex venditionc fratris Eustachll In W erscoet pro domino llclnrlco de Rystunc pro 

GO bonerris wasline. 

( 18) JG. DE BROUWERE. /let cartularium van het O.L.V.-hospitaal to Oudenaarde 
(X/Vc '"ww} flandelingen vnn de Geschied- en Oudheidkundille kring vnn Oude

naarde. 1-'e<'•lnummc·r (1956) p. 140. l)it stuk j;lrond kwam door toedoen vnn 

Wtll"rn Bloc: In hun.lc•n vnn het hospitaal. 

( 19) J.G. fJE BROUWERE. tl,idc·m, p. 157. liet ho~pltnal werd In 1262 In hd hezll 

ll"Jl<·l<l van dit ~luk lnncl. dut vroe!lc·r wrrd aonwekocht door toedot•n vun \Villern 

Bloc. 

(20) Vnl11•·ns I Jr. ( ;orrSCIIALK wc·rrl ''" kl<·lne "n l!rnl•· Gernnrd de Moor~polclrr 
rond 1282 clroo11 II"I''WJ. M.K.E. GOTTSCIIALK. lftslori.R·hc gcogra/tc van 

w".fleltJk Zec·uw.•c:la V/"mulc·n·n. I J,.,.l I. p. 100. 

(21) I >tt J".,Jrou w<·rrl lwn In 12r,2 cloor jlrnvln Morllur<·ln ll<>srhonkl'n. Rt)~e\. Archivn~ 
NoU<,nnl<·•. 1\ I 'j(i I I,. Cortnf111rr ,1,. l ·'lnrulre [0 'jf) v0 • 
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is hezel op naam van BPalrix. vrouwe van Kortrijk. Üp het einde van de 

rekening noleert de ontvanger een verlies van 17 pond cijns voor 68 ge

met poldeigrond te Groede die huilen de dijk zijn gelegen. Aan de broeders 

Willemijnen wordt andermaal 29 s. 2 Y2 d. cijns kwijt gescholden voor 

gronden in de omgeving van W alerviieL Oe ontvanger strijkt 24 pond 

op als wedde. I let saldo van de rekening wordt in verschillende schijven 

overgemaakt aan de algemene ontvanger Jacob van Oense. 

Hoofdstuk 111 

1. Ontslaan uar1 de brieuen ua11 Assenede en de Vier Ambachten 

Voor het beheer van hun uitgestrekl domein en voor het verzamelen 

van de talrijke cijnsen in natura en geld beschikten de graven van Vlaan

deren reeds in de twaalfde eeuw over een uitgebreid net van spijkers. vac

caria. larciaria m brieven. Oe spijkers waren in hoofdzaak bestemd voor 

het innen van de graancijnsen, de vaccaria voor de zuivelproducten en de 

larciaria vooral voor de vleesproducten, terwijl de brieven ontvangstbu

reaus waren voor de geldcijnsen alhoewel zij ook instonden voor het ver

zamelen van graancijnsen { 1 ). De Gentse spijker bestreek het gebied ,·an 

de Oudburg, het ambacht Zomergem. de Vier Ambachten PO het land 

van Waas. De brevia de BuserP of brieven van Aalter cPnlralist>erde de 

ontvangst van mout- en gerstrenten in de Oudbnrg en het ambacht Zonwr

gem en de evenrenten in de ambachten Assenede en Boekhou te { 2 ). DP 

kleine brieVE'n van Aal ter. afhangend \'an de GentsE' spijker. indP de 

geldrenten in de streek van Aalter en ZomPrgem. te l lijfte Pn in de \'ier 

Ambachten {3
). 

De kleine hrieven van Aalter waren normaal het aangewPZPn ont

vangstbureau om de cijnsf'n te innen nm de wof'sle grondf'n en de moer

gronden die \'erkocht werden lijclPns de regcringen van gra,·in lohanna en 

gravin l\1argarela. Daarvan is niets in huis gekomen, omdat heel hC'l 

Nfelijk feodaal bestuursapparaat vnn de twaalfde eeuw gt>leidf'lijk aan in 

elP dertiendt> eeuw vNdrongt>n wf'Cd door Pen korps van afzPlbRre ambte

naren. I let oudP syslepm van spijkers, larclaria. vaccaria en hriewn hleef 

vPrder werken, maar voor hPI innen Ynn elP niPll\\'C cijnsen \\'('fll('n nieuwe 

( t) A. VERIIULST en 1'-1. GYSSELING. Gros Rr·il'/, p. 84-90. 

(2) L. STOCKt'-'IAN. no Bri<•P<'n r.•on :\o/t,., .. At-I nr. 20 ( 1969) p. 118. 

(3) A. VERIIULST en l'vl. GYSSELING. Gros l3ri!l/, p. 145. In 1187 ht><lro"ll dt' 
hrulo-oplm·n~sl vnn de kl<•lnc l>rlc\·cn vnn Aniter 62 p. 13 s. 8 \6 d. 
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ontvangst-bureaus opgericht beheerd door clerici-ontvangers. In de loop 

,·an de dertiende eeuw kwamen aldus de hrieven van \Vaas. de Piet er 

~ lasiere brieven en voor onze streek de brieven van Assenede en cle Vier 

,-\mbachten tot stand. 

l 1it dt> analyse van de oudst bewaarde rekening hlijkt dat de rubrieken 

en 2 van de Eerste hriewn vóór 1252 hun definitieve vorm hadden ge

kregen terwijl rubriek 3 na 1252 moel zijn tot stand gekomen. \Vanneer 

de rubrieken I en 2 begonnen werden is niet gemakkelijk te achterhalen. 

\ \' e hebben reeds vermeld dat gravin Johanna in 1220 woeste grond 

\·ercijnscle in het <lmbacht Assenede. In het begin zal men waarschijnlijk 

nog geen aparte brien'n in het leven hebben geroepen, maar naarmate de 

verkopingen belangrijker werden. zal er behoefte ontstaan zijn om de inning 

van de cijmen doelmatig Ie organiseren. Naar het voorbeeld van het oude 

brievensysteem zal f!rdYin Johanna de brieven van de woeste gronden 

in de kasseirijen Gent en Brugge gecreëerd hebben met een grafelijk cleri

cus als ontvanger ( 4 ). Oe eer~ te in de reeks ontvangers is vermoedelijk 

kanunnik van Badelghem. 

Rond 1250 moet het lotaal bedrag van de rubrieken 1 en 2 van de 

Eerste brïen•n respectievelijk hoger clan 885 p. en 637 p. gelegen heb

hen ( 5 ). Het is dan ook zonder moeite dat gravin Margareta in 1258 een 

bedrag van 500 p. kan bezetten <ad redelilus wastinarum de Brugensi et 

Gandensi offïciis> ( 6 ). 

De rubriek 3 van de Eerste brieven. ontslaan na 1252. zal na 1289 

praktisch niet mePr wijzigen. In 1289 bedroeg de opbrPngst 38 p. 9 s. 5 d .. 

waarondPr I ó p. van het reliefgelcl ( 7 ). 

De :vJiddele brieven die in 1289 slechts uit zeven posten bestaan 

lwvatten eigenlijk slechts enkele toevallige cijnsen : cijnsen van poldergrond 

1·n moPrgroml in de ambachten I luist en AxPI. De gravin zal voor de ont

vangst van cle rijnsen in die lwide ambachten de Pi eter 1\ lasiere brieven 

inricht en. We \'f•rmrJPrlPn cl at in clc~ J'VIiclcleiP hrievPn de oudste cijnsf'n 

1·1) Ovr-r "" urrsf<·litk·· ··INid Zl<' h··l W<·rk VlHl El/.1. STRUBBE. Er:idtus_.vrm Hnwdc
"" (I 1.. 1270) Bru1111•· ( I'H2) p. 38--10. 

('iJ Daar ,J,. JUI.rlr·k<·n I •·n 2 rond 12'i0 hun onvNanriNiitk knrnkt<-r rc<'ds hntltlen kunnrn 

wr· rlc lwdrnu•·n van 121'311 ov<'rn<·rn• n. 

(r,) Th. I.UYKX. Cmuln ,\far0ur,.lcJ, p. ·nr .. 
17) Bit w·rnn<INinll '••n <·IU"flltllr <lit•ncl,. ,J,. niPuwe rljn~hm~<IN Q<'woonhtk 9 cl. re hef. 

II<·I.J l•• J,<•lilll'fl NI -1 .J. VNZ<'lllc,J,J Ofn .J,. nllilrTl vnn ,j,. nl<'liW<' CiU<'fl!lllr op de 
r·Jjn<rol [t• ~~·hrljVPfl. f )j[ wordt ultdrukk<•litk VNffi<•l<l In .Jr \'Nkoopsvoorwnnr<l<'n 

vnn •·•·n 11rol,. !IOcw·•·IIwirl moNurnnd lnnu~h""n .J,. W oul<-r.<\\'<'11 in Sinl J\lnrurlf'l<' 

Bm1111". ord•i•·f Groot St·mlnnrl,.. T<·r DoNl. nr. 'i8(>. 
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uil die slrt>ek zijn opgenomen. De twee gouden marken die de abclij van 

Cambron betaalt. is een cijns die reeds in 1223 bestoncl. Voor de overige 

posten hebhen we geen preciese gegevens over hun ontslaan. 

In 1289 bedroeg de lotale ontvangst slechts 93 p. 18 s. 2 d.; in 1295 

zal de totale ontvangst stijgen tot 139 p. 9 s. 9 d. door een hogere op

brengst van de tol le Hughersluus en het bijvoegen van twee posten : 13 p. 

2 s. voor 32 % gemet poldergrond te Nieuw-Schoudec en 26 p. 19 s. 9 d. 

voor 63 V2 gemet poldergrond ( 8 ). 

De Nieuwe brieven moelen zijn ingericht rond 1260 op het einde van 

het optreden van clericus \Villem van Boudelo en clericus Boudf•wijn van 

Zomergem als verkopers van grafelijke gronden. De cijnsen van de door 

hen verkochte gronden verschijnen in de rekeningen als een <summa red

dituum». Dit is niet meer het geval voor de cijnsen van de gronden ver

kocht door hoofdclericus .lan van !"-1onl Sainl Eloy en broeder Eustaas van 

Stoppeldijk. Gravin :f\Iargareta verklaart in een oorkonde van 1255, waar

in een grote oppervlakte moergrond vercijnsd wordt, dat er een ontvanger 

zal aangestelel worden die belast :zal zijn met het innen van de jaarlijkse 

cijns van 9 d.. van het rel iefgeld en het ver:zelgeld ( 9 ). In 1262 bezet 

gravin :f\1argareta 10 p. «ad nostras reelelihts de W alerviiet et ~mouthouc> 

ten voordele van de Willemijnen le Watervliet. Zij beveelt aan de ont

vanger van de cijnsen jaarlijks dit lwrlrag aan de broeders uit te keren ( 10
). 

De nieuwe ontvanger was dus reeels in 1262 in functie, want de uedditus 

de Watervliet en Smouthouo vormden een ondt,rdeel van de Nit>uwe 

brieven. Die eerste ontvanger was I-lendrik van Radelghem die dt> ont

vangst van de Eerste en :f\ 1idclele brieven vermoedelijk had overgf'lnten 

aan Dirk van Assem·de. zoals we in de paragraaf over de clerici-ontvangers 

veronderstelden. 

In 129~1 ht•droeg cle lotale ontvangst van de Nieuwe brievPn bijna 

385 p. Daarna zal de ontvangst van die brieven nog aangroeiPn d0or toe

voeging van een twintiglal posten. Pieter I leldeholle en Jac0h van llerts

lwrghe hetalen 37 s. cijns voor 74 hundPr m0ergrond. gck0cht in 1297 in 

de parochie Zuiddnrpe in het amhacht Axf'l ( 11
). Alhoewel t'r na 1300 

nog enkele posten hijkomen mogPn we Inch hesluitPn dat dt> Nif'mve 

(s) J\RJ\ RR nr. 593. 

( 9) ln die oorkonde spreekt de ~ra vin O\'<'f t'<'n < ... rPceptor hrcvlum nostromm. qnl

cumque pro temporP ad fuNil constilllus ... > Bmgg<'. nrcht!'f Groot Sl'mlnnri<'. 

Ter Doe st. nr. ':i86. 

( 10) RIJsel. J\rchii'!'S Nntionnl!'s B 15G 1. 1 (' Cnrtnlnire cl(' nnn.lrP r~ 5!) \' 0
• 

( 11) Rl)s<'l. J\rchivcs NnllonnlPs n 1%2. 21' Cnriulnir<' de Flonth fo 23<l v~'. 
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brieven tussen I 260 en I 300 hun definitieve vorm hebben gekregen wat 

de ontYangsten betreft. 

Oe totale netto-opbrengst van de Eerste en de Middele brieven be

reikte in 1289 bijna I 38-1 p. en de netto-opbrengst van de Nieuwe brieven 

bedroeg meer dan 324 p. I let is dan ook begrijpelijk dat graaf Gwijde ~n 

12:-8 als een deel nm de lijfrente van zijn moeder 1300 p. <sour les bries 

de Hassenede". en 300 p. <sour les rentes de moer et de wastines, ke 

Henris, li rlercs, rechoit". kan bezet ten (1 2
). 

De grondcijns tijdens de periode 1220-1244 bedroeg gemiddeld 12 d. 

à 24 d. per bunder. De heer van \Vessegem betaalde 18 d. per bunder, 

terwijl de heren van I'- laldegem en van de W oestijne meestal slechts 12 d. 

per bunder woeste grond betaalden ( 13
). De abdij van Sint Baafs ver

cijnsde in het begin van de dertiende eeuw in de buurt van Evergem 

woeste gronden voor een bedrag van 24 d. per bunder ( 14
). Oe cijns

waarde van de woeste grond tijdens die periode schommelde dus rond 

I 8 d. per bunder. Onder de :egering van gravin f\1argareta zal de cijns dalen 

tot 6 d. per bunder woeste grond en lot 9 d. per bunder moergrond tijdens 

de periode t25ü-t2ï4 e5
). Het is ook opmerkenswaard dat. in de tweede 

periode hoofdzakelijk moergronden ten gelde werden gemaakt ; dit in tegen

stelling met de Yoorgaande periode, waarin alleen woeste gronden of 

hraakgronclen werden verkocht. 

2. I let beheer in de veertiende eeuw. 

Voor het innen van de cijnsen beschikten cle ontvangers in de veer

tiende eeuw over cijnsrollen waarop al de namen van de cijnsplichtigen 

zijn opgenomen. Naast de naam van cle cijnsplichtige komt het verschul

digde bedrag en ook meestal de orrervlakte van het vercijnsde perceel 

voor. Bovemlien wordt vaak de naam van cle vorige rijnshouder vermeld. 

Een voorbeeld : .-dominus Wallcrus de Hry~eteeste cle Balduino filio 

\Vinans ex ruria de Th. de lloeke 21 d. ; llcnrico Wevere de Balduino f. 
Th. 3 cl.) I )il maakt samen 24 cl. voor 2 gemet. \Vc krijgen hier reeels lwcc 

t·igerwars van fu~t oorspronkc~lijk pNC!'<'I van 2 gemPl ( 16
). 

( 12) Til. I.UYKX. Grwtn Marwm•ln, p. ·1'i4. 

(I')) /.ir· IJiJiuur IV - DJt bilt kt ook rluld"litk uit l'en lijst van cljnscn clic verloren 
WIH<•n ~'"IIIHHJ. ARA RR nr. )(,4. En l.::..clo : 2 Y2 b. voor 45 d. ; Y:o~ b. voor 9 d. ; 
En t'vlachclinc: : 2 b. vonr •1 1. 

(14) A VERIIUISI". /Je S1nl llrwf..,Jiu[lj Ie Gc•nl "'' /conr urnnrl/)(•ztt. Vcrh. v/J Kon. 
Vl. Acnrl. vrm I),,Jflle. nr. 30. Bru"c·l ( I'J'i8) p. 30fi. 

(I 'i) lil. I.UYKX, Gravin ,\farrf'""''J, p. 224-234. 

( 1 r,) ARA RR rcr. 2850. 



Uit heL begin van de vePrticnde eeuw zijn een achttal van die cijns

rollen bewaard gebleven. De eerste cijnsrol heeft vooral betreUing op 

gronden die gelegen zijn op het grondgebied van Bassevelde en Ertvelde. 

Veel cijnsplichtigen blijken van Assenede en omgeving afkomstig te zijn : 

Walterus de !\luukem . .Johannes filius Johannis de Aelbeke. Gheraerd 

de ]\ laet. Johannes de Leke. Willelmus de Reydscoet enz. ( 17
). In een 

rubriek «ex venditione fratris Willelmi> staat de <magistra heginarum in 

J-Iassenede de Th. de Codike de Elisaheth de Bassevelde> voor 10 lf2 d. 

cijns ingeschrevl~n voor een stuk grond van 3 lf2 bunder. Ook de abdis 

van de Bijloke komt in die rubriek voor met een cijns van 10 s. voor 10 

bunder. Die cijns werd ·~chter kwijl gescholden want in de marge staat 

«sine censm. In een andere rubriek c:ex vt:>nclitione fratris \Villelmi de 

morm treffen we ;v1aria dilia Henrici de Volrestrate de Petro ~1asien'> 
aan. die 3 cl. betaalt voor 1 lf2 gemet moergrond ( 18

). Verder is E'r ook 

nog een rubriek «de moro de Selzate». 

Die cijnsrol bevat dus hoofdzakelijk cijnsE'n uit Bassevelde. ErlveldE' 

en 7:elzate, die voortkomen van de verkoop van moergrond door bemidde

ling van hroE'der WillE'm van Bouclelo. die als verkoper van grafE'Iijke 

gronden optreedt tussen 1250 en 1260. De cijns is mPestal vastgesteld op 

6 d. per bunder : de filii Henrici Polleins l)f'talE'n 12 s. voor 2-1 bnndN 

grond. 

De tweede cijnsrol bevat hoofdzakelijk de cijnsen. die de abdijen van 

Ter Doest. Boudelo. l'er Duinen en Cambron aan de hrie\'Pn van Asse

nede en de Vier Ambachten zijn verschuldigd ( 19
). Dit> rol heeft zonder 

twijfel hetrekking op gronden gelegen in elP ambachten AxE'l t'n. lluL>t. 

We vinden er trouwens de twee marken die de abt van Cambron aan rit' 

Middelf' hrieven verschuldigd waren ( 20
). 

De derde cijnsrol staat in vt>rband met de poldPrgrond uil het am

bacht I luist. want op elP rol zijn f'en aantal cijnsf'n opgenomm die gf'

legen 7ijn in <Schouclehee> t:n In movo Scottdt'hee> ( ~ 1 ). De rijmen zijn 

er lamelijk hoog : ,1 s. it 5 s. per gf'met. De aht van Romldo hetaalt 10 p. 

(I 7) 1\luih·m. De 1\·lanl, Aalb .. kc. Lekc en Rt•ysdiOot zijn loponynwn l<' .\"cnCLI<' 

of op de W"n~ vnn Asst'nede. 

( 18) /\HA HR nr. 2850. Deze llcndrik clt• \'oln•slrnlt· kon <'l'll \'t•rwnnl zijn vnn llnllo 

LlLPr \' olrPslrnl<'n. vcrkop!'f vnn ~rnft•lijk!' ~rond<'n t•n onl\·nngt•r vnn cl,. (lntl'r 

ZOJ!C'no<'md<') Pil'LN i'vlosiNC' hricvt•n. ll .. t b!'lrokkt·n stnl ~rond is afkomsll.:: van 

l'klC'r 1\ln.<icrc wiPns Pchlg,·not<• misschif'n ]\ lnria cl<' Voll'l·>lrnlt' "ns. 

( 19) 1\IV\ HR nr. 285 I. 

(20) lt .. m nbhns ( clc CnmNo<'n) chaos mnrchns nr~enll que v.,!t•nt 6 s. t< tl. 

(21) ARA RR nr. 28'32. Scondclw<' lijkt mij t'!'n snnwnstPlhnl! lt• zijn \'nn <~comlt•> t•n 

<IJCc> dil woord l>t•L<'kt·nt Jns wnlt•rloopjt• htj dt• Sdwld('. 
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s. cijns voor 5-t Y2 gemet en Jacob van Dense, de algemene ontvanger 

,·an \ 'laandt>ren betaalt i s. voor 1 gemet poldergrond ( 22
). 

De vierde rol bevat de cijnsen < in Lovendeghembrouc et Belse

brouo ( 23
). Eustatius van Lovendeghem betaalt 3 p. 7 s. 10 d. voor 33 

bunder en de ~ rnagistra beghinarum sancte Elïsabeth in Gandavo> staat 

op de rol met -t p. 13 s. en de Heilige Geest van de Sint Jacabskerk van 

Gent betaalt 3 p. 8 s. 3 d. cijns. Op het einde van die rol werd later een 

notitie bijgevoegd heireffende een erfelijke rente van 18 p. 16 s. 10 d .. 

die bezet is ten \'Oordele van de echtgenote van Sirnon de l\1irabello. Die 

som komt voort van cijnsen <getrocken ute den brieven van Sleidinghem. 

,·an Eclo ende uien niewen brieven van Zomerghem>. 

Oe vijfde rol is zeer lang en bevat een aantal cijnsen uit Eeklo en 

omgeving ( 24
). Onder een rubriek <de novis wastin is in Eclo et Balger

oeke> vinden we o.m. de djnsen verschuldigcl door de Lazarie van Gent 

Pil door het Sint lanshospitaal uit Brugge ( 25
). Onder de rubriek «in Eclo 

de nova remensuratione> treffen we een zekere Adelïsa de W aye die 8 d. 

moet betalen. Die Ac:lelisa mag ongetwijfeld vereenzelvigd worden met 

<AdPlise Dirkins wedewe van der W a yen>. vermeld in een oor kond~' van 

1283 ( 26
). Tenslotte in een derde rubriek dn Eclo de nova'!> komen de 

mooiales .:de Sparmaelge> voor met 2 s. cijns voor een hunder woeste 

jlrond .:de remensuratione> ( 27
). 

Op de zesde rol staan ~~nkele cijnsen van gronden te Assenede en te 

Ertvelde ( 28
). De abdis van Doornzele betaalt 5 s. voor 3 b. I g. of 18 d. 

per hunder .-de domino Hugone presbilro de Reidscoeb. Een zekerP 

Johannes de Haellrt> hetaalt R d. voor 1100 roede <in brevi de J-Jassenede>. 

(22) dacob de Donzo de domino Wu!rardo de Maclstcdcn de t-11ch. t-'lncrkc I m. 

4 S.> 

123) ARA RR nr. 2853. 

(24) ARA RR nr. 2854. 

(2'j) lf..t nlormu lcpro~orum> bt•tnnlt 10 p. voor 56 b. 1 g., die In 1241 w<•rdcn nnn-

1/l'ktwht. /.it• f,IJiall'' V. nr. 1 ). I],., <tlorruu snncll .lohnnniS> he1nnlt 3 p. 12 s. 

voor )r, 1,. < ,J,. Mar11urda >. I )il slaat ou~dwiJf,.j,j op tic vNkoop van nuuu~lus 

12-10. vNmt·ltl In biJinue V nr. 9, nlhoewc,J clc oorkonde 37 bunt!Pr vermeld. 

(2f•} RIJk•nrr:hl•·( ( ;,.nl Font!~ l<tjkt• Gusi11ul~. oorkonrl" vnn 1283. \Vr mou<'n rlus nAn· 

rt<·nwn t!ul tli., rol vnn rontl 1 )()0 zou t!niPrNL 

127) N" t NI lwrnwllnll vrm 20 l!llrulr·r WtJ<• . .tc· u rond, cltf' vrot•urr cl oor ~:mvln Johnnnn 

1111n Srwrrnnltr· Wllr<·n w·rkorhl, vinrit nwn (•(•n lumtl"f m"r.r die non lwt klooslrr 

w•,rrlt ov•·rll•·•lruu,.n mtt. •·•·n j11nrltJk••· ciJn• vnn 2 ~. 1·:11.1. STRUBBE. Enlrllus 1•nn 

llrf't•tiNw, p. y;r,.3r;7, 

(2~J ARA RR nr. 28r;r;. 
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De zevende rol bevaL al de cijnsen van de moergronden gelegen 

IHssen de Vro11wenweg en chet einde van de moer>. die verkocht werden 

door broeder \Villem van Houdelo en Jan van Leffinghe ( 2~). Blijkens 

een latere notitie hf'treft het hier eden brief van Sente Jans>. De moer is 

verdeeld in verschillende blokken of maten. die begrensd worden rtr)Qr 
straten en wegen : we treffen er o.m. de Rijsel verestraat (nu de weg van 

de polders naar Bentille. de Blauwelsweg, de Lichtvoetweg Pn de 

Vrouwenweg aan ( 30
). Al die moergronden, samen 463 hunder groot. 

werden tussen 1250 en 1255 door heide hovengenoemde grafelijke cle

rici verkocht ( 31
). In 1264 zal Jan van Mont Saint Eloy nog 172 hunder 

moergrond. gelegen tussen de Rijselvereslraat en de Blauwelsweg. ver

kopen ( 32
). Het is mogelijk dat die 172 hunder hegrepen zijn in de 463 

bunder van de cijnsroL maar preciese aanduidingen ontbreken echter. Die 

cijnsrol werd vermoedelijk in 1313 opgemaakt door Pieter 7'-laertin. die al 

die gronden in dat jaar opnieuw heeft opgemeten. 

De laatste en achtste rol bevat de cijnsen uit Oedelem, Ruiselede, 

Beernem. Knesselare. Ursel. Aalt er. Hansheke en Sijsele ( 33
). Te Oedelem 

hetaalt Boudewijn van Praat 55 s. voor 37 hunder of 18 d. per hunder 

<de domino .Johanne de Prae!>. Te Knesselare hetaalt Boudewijn ,·an 

Knesselare 5 p. 5 s. voor 150 bunder. Onder de rubriek <in 1-laeltre et 

l~uusiPde» vinden we de heer van Gistel die 11 p. 6 d. verschuldigd is 

voor 147 ht~nder of 18 d. per bunder. Te Sijssele betaalt ridder Jan <preco 

de Ziessele:. 3 p. voor 120 hunder en het Bmgse Sint .lan hospHaal sllaat 

op de rol met een cijns van 26 s. voor 51 h. 1 g. Hle Johanna de Dl1nc 

pro domino Arnoldo> ( 34
). Te UrsPl treffen we ridder Geraard de 1' I oor 

(29) ARA RR nr. 2856. In hel be~ln \'an de rol spre<'kt mt>n <d<' novo venditionl' 

per frulrem ~'illelmum de Bodt·lo t>t Johannem de L!'ffin~h!'>. 

( 30) De juiste ligging van al di<' siralm en wt>g<'n vindt nlf'n op ht>t kallrlie i:~"Pil· 

hlict>erd door Danic:l VERSTRAETE In zijn artikel over cGt•leislt>rdf' dorpf'n in 

111'1 noorden vnn fwt M .. ct;e/snnJ> In Al'! nr. 8 ( 1957) p. 107. De c\'rowen

wecln Pn de <via Lichlvoets> worden uitdmkkc!ljk vermrld In d<' oorkond<' van 

1255 waarhij 190 bunder moN11rond In het Ambacht Aardt'nhufi: en 75 bund!'r 

moergrond In de kcure van \V alNvliet door cle Rrnfehik<' cl<'ficl wortlf'n wrrltn~cl. 
13ugge, Achi<'f Groot Seminarie. Ter Do!'st nr. 851i. 

( 31 ) Til. I ,UYKX. Grnvin i\lorgnrcta. p. 224-225. 

(32) Rijsel. Archives Nnlionales. n 1561. Ie Cnrtulnir" de Flnndrt>. f" 2'l r~-ro 26 r~. 

(33) ARA RR nr. 28'37. 

( 3,1) Dez<' Arnout Is on~rtwijfclcl knnunnik Arnoul vnn ;\ lnl<lt·~em ,11" In lwt Sint 

.lnnshospltonl rijkPlijk b<'dacht in ziJn tcstam<mt. 
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aan die 8 p. 2 s. betaalt voor 108 bunder en 54 s. voor 34 bunder. Er 

komt ook een Oliwrus de \ 'elkenghem voor op de rol die 9 s. hetaalt voor 

6 bunder ( 35
). 

De acht besproken cijnsrollen bevatten natuurlijk niet alle cijnsen van 

de brieven van Assenede en de Vier Ambachten. Een groot aantal rollen 

is in de loop der tijden verloren gegaan. Zij verschaffen ons loch een go~d 

inzicht in de manier waarop die cijnsen werden geïnd. 

DE REKENINGEN 

We beschikken over geen doorlopende reeks rekeningen uit de veer

tiende eeuw. maar de overgebleven rekeningen zijn toch talrijk genoeg om 

de evolutie van de briewn van Assenede en de Vier ambachten in de 

n•ertiende eeuw te kunnen schetsen. 

Tengevolge van de oorlog van Gwijde van Oampierre tegen de Franse 

koning. zijn leenheer, dalen de inkomsten gevoelig in 1301. Oe Eerste 

brieven en de 0liddele brieven brengen in dat jaar slechts 855 p. 19 s. 

2 d. op tegen 1-109 p. 15 s. 3 V2 d. in 1296. De Nieuwe brieven brengen 

ook ongeveer 100 p. minder op : in 1296 bedroeg de netto-ontvangst 330 

p. 12 s. 9 Y2 d. en in 1301 bedroeg die 229 p. 2 s. 6 d. ( 36
). Dit is slechts 

een tijdelijke inzinking want in 1305 wordt cle onlvanl!st weer normaal. 

In de rekenmg van 1305 vinden we geen nieuwe posten in de Eerste 

brieven : in de j\ lidclele brieven zijn Pr elf posten toegevoegd die snmPn 

17 s. 9 Y2 d. vertegenwoordigen : in de Nieuwe brieven zijn er ten op

zichte van 1296 ook f•nkele nieuwe posten hijgekomen waaronder een post 

van 20 s. die Antoon f\1elanx hetaalt voor 40 hunder te \Vachtebeke C7
). 

(35) Arnoldus f! Waltcri de lloutklne hetaalt 14 d. voor 2 g. 200 r. <de Pctro de 

Vclken~Zhcm). \Vc vindl'n du.~ te Ursel tn het hegln van de veerttende eeuw twc.

personen die de familienuarn 'van Velkegc•rn) dmgen. Ztj zijn onRelwijfeld bc
ziltc.rs 1/CWcest van h"t leen V ,.Ikell"m te Ur>e:l. Dit bewijst ook dat het toponym 

V c:lkc:l!ern I(N·n miuratlc·naarn is l" Ursl!l. mnor de oorspronkclt)ke naam van cle 

frmci.,rhoew:. llr:t blt)ft echter mot:tlijk lc Vl!rklnrcn waarom clc nnnm v11n dl' 
hrmv,. nlr-t ovr-rucl(nnn I• op d" parochie. Zie In <lit VP.rband : Rfvl. 1'-IOELAERT. 

Jf!!l /Pen Vcdk"{JCm Ie Ursel. AM nr. H (1%3) p. 106-121. 

136) ARA RR nr. 267. 

( 37) Grflfsf Cwijclr: vNkoc:ht lri 121JFi door lo"clo,.n vnn RoQIN vnn ll .. rclchNRiw nnn 

rle nbclij v11n Loos 12 hundN rnocrgroncl te Wnchtr·h.,kc. Dtt stuk w .. rd begr~nscl 
door ,J,. rnor·r VIHl •Anthonl,. :'-lr-nr>lum. no~lm hour11r.oh de Ganrh <"n cloor clr 

rn"'·r vnn ,J,. uhd11 van Mnrqur·tlr•. Er•n copl" vnn ,J,. orll!lnclr oorkonde st!'"kt In 

rJ,. rr·k,.nlnll vnn ,J., lrrl,.vr·n van A•arnr·rlr· ,.n rlr• Vt,.r nmlmchtr•n ovr>r 1444· J.1·1'i. 

ARA RK nr. 783'i. 
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De opbrengst van de Eerste brieven blijft nageno'!g constant in dP 
veertiende eeuw : 885 p. 2 s. 11 d. voor rubriek 1, 6')7 p. 2 s. 9 Y2 cL. 
voor rubriek 2 en voor de rubriek 3 schommelt de ontvangst lussen 20 p. 

en 24 p. De netto-opbrengst verandert wel omdat de mbriek Habas> lw

langrijke wijzigingen ondergaat. In die rubriek slaan niet alleen de cijnsen 

die door de graaf werden kwijl gescholden, maar ook de renten die door 

de graaf waren bezet ten voordele van bepaalde personen of kloosters. In 

1305 krijgt Filips van Axel 40 p. als jaarlijks pensioen en 12 p. in ver

vanging van een leen die hij hield van de graaf van Holland. Oe abclij 

van Boudelo ontvangt 30 p. «pour aumosne perpetuele> C8
). Voor onze 

studie zijn de kwijlgescholden of verloren gegane cijnsen meer van lwlang 

dan de renten die eerder toevallig op de brieven van AssPnede en de Vier 

Ambachten zijn bezet. D(; graaf had die renten evengoPd door een ander 

ontvangstlmreau kunnen laten betalen ( 39
). 

In 1327 verschijnen twee mteressante posten in de rubriek uahas> : 

een bedrag van 13 p. 19 s. 9 Y2 d. wordt in mindering gebracht voor 

cijnsen waarvan men de houder en het vercijnsde perceel niet meer kent : 

een tweede post van 7 p. 6 s. 2 d. voor cijnsPn van gronden die door de 

eigenaar aan de graaf werden terug gegeven ( 10
). Üp de rugzijde \'an de 

rekening van 1364 staan enkele gegevens in ve-rband met die cijnsen. In 

een rubriek .:che sont les lerres et renles de piecha perdues> ondPr het 

hoofd «en Gheits> treffen we «messire Raules de \Vinghines> aan met 

6 b. 2 g. en een cijns van 6 s. 8 d. Ook <messire de i'-lasminnes> staat 

genoteerd met een verlies van 10 s. 8 d. voor 10 b. 2 g. lnghelrnm Hauweel 

slaat in die rubriek met 5 p. 16 s. voor 160 bunder die hij in IPen houd.t 

Yan de graaf zodat de grafelijke ontvanger .lacquemon ctp li Bou

fosse de cijns in mindering mag brengen. Verder is Pr nog \'Prlies aan cijns 

te Bassevelde, Eeklo. J'v!aldegem, Zonwrgern. Ertwlde:>. Evergem. Asst'

nede, Doornzele, Kluizen en I' !endonk. 

(38) In feite zijn die renten c<'rder als P('n ultgavt> op Ie vntlt'n dan W!'l nis <rnha~> 
te b!'schouw<'n. We houden t>r dan ook gt•t>n rekf'ning me!' om de netto-ophrt'n~st 
vnn de hriev!'n te b!'pnlen. 

( 39) ARA RR nr. 27 : <Encor!' lui rabat on pour r!'IÜ!'S JWrdu!'s dont on n!' p!'UI 

trouvl'r les tNres sour quoi les rr•nlcs gisent ne !!'s nons que sont lt•s hri<'S pNdn!'s a 

lous jours. !VIonle pour C!'st nn 13 p. 19 s. C) Y2 cl., dont les nnns d I t'S soumons 

sont escrtpt es cornpte que est en fait en cosle rt'n<'ndw. Ene-ort' lui rabat tlll 

ponr !!'~ tNrcs pi!'ca lnlssC'cS ponr les r!'ntcs dont on trom•c hirn I('~ lerr!'s t•t sont 

l!'s pieces et les sornrnc~ escriptrs nu rlos clou dit briC'f <Jih' !'n ('st rt'n<lt pnur <'<'SI 

nn 7 p. 6 s. 2 d. 

( 40) ARA RR nr. 339. 
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In de rubriek <cht> sonl le terre~ lessees pour les rentes» onder het 

hoofd H'n [\ laldeghem juxta Papinghelo:• noteert de ont\'anger een ver

lies van 8 Y2 d. voor Y2 bundt>r en een verlies van 10 Y2 d. voor 1500 

roede. <En Bt>rnem> is er een wrlies van 11 d. voor 800 roede gelegeit 

<en Langhereke dal es un vivier>. Te Basse\'eldc ging er een cijns van 2 s. 

,·erloren die betaald werd voor 5 g. gelegen «entre EP.clo el Ie maison 

Pierron de Ldle>. In 1364 had men dit perceel reeds teruggevonden, alsook 

een cijns van 2-t s. 3 Y2 cl. voor verschiliende percelen te Ertvelde. Pete

gem en Lembeke. In die tweede rubriek noteert verder nog verlies aan 

cijns te Ertvelde. Knesselare. ]\!achelen, Petegem. Ursel. Zomergem, l\1en

donk. Oedelem, Kaprijke en op het Scheldeveld. Oe verdonkerde stukken 

grond bestonden meestal uil heide : op het Scheldeveld 12 cl. voor 

bunder heide en te Ursel -t d. voor 200 roede heide. 

De rekening \'an 1364 is opnieuw een uilgebreide rekening zodat we 

een wrgelijking kunnen maken met de vorige uitgebreide rekening van 

1305 ( 41
}. Er zijn praktisch geen wijzigingen in de rubriek van de ont

vangsten, maar in de rubriek .:rabas> zijn er enkele toevoegingen : het 

\\' enemaarshospitaal van Gent werd 21 s. cijns kwijl gescholden door graaf 

Loclewijk van Nevers voor gronden waarop dit hospitaal was gebouwd ( 42
). 

Te l\ laldegem laat Hendrik van de Rystine 24 bunder heide aan de graaf 

owr, zodat de cijns van 36 s.niet meer kan geïnd worden. Te Deurle be

taalt een kapelilan van de Sint Niklaaskerk te Gent niet langer een cijns 

van 31 s. voor 31 bunder heide en een cijns van 3 s. 4 d. voor 6 2/:J 

bunder heide. Te Deinze gaal 5 s. verloren en in hel ambacht I luist even

eens 5 s. voor I gemet poldergrond dat huiten de dijk ligt. 

Ue belangrijkste nabas>-posten zijn echter de 102 p. 1-t s. die de 

heer van l\1aldegem bPtaalde en d,. -tI p. 7 s. 5 d. die ridder Geramd de 

l\loor verschulrligrl was, \vant rlie beide cijnscn werden door hen van de 

( 41 ) IJc H·kenîngcn van 13fJ(j, 130'J. 1311, 1315. 1316, 1317 en 1327 zijn slechts 

l(lobale rPkenlngen die een onderdeel vorm<•n van de grote rekeningen van olie 

cljruen huit"n de redenlnge. 
( 421 11. VAN WERVEKE "n A VERIIULST. Ca.<lrum ,.,l Oudburg I<· Gcnl. llan

,J,.Iinll•·n rlr·r !I-1M•hchnpplj voor Gcschh·dr·nls l'rl OudhctrlkunJc Ie G<'nl. Ni<'UWe 

Rr•f!kA, rJ,".I XIV ( 19W) p. 3-1. IJlt stuk 11ronrl w..rrl In 1269 door VolkN Mas 

ur·kocht von 'lfnVIn Mnr11areta. lltj belnnldr rlanrvoor r·Pn jnnrlijkse cltns van 21 s. 

fhlrlcrn p. 32. 

( 43) Dr lwN vun !1-!IJirfr·~:r·m hr·eft di<· cijns In I )Q(, uf(lekocht. want hel hedrn11 van 

102 p. 14 s. vr:r•chttnt voor lwt r<•r•t In de n,k.,nlnQ over het jaar 1306. In rlot

z,.(frl., jfif1T Jwdt ,J,. JwN \'1111 Wf!U<'I-(f!ln l!f'll cljn~ vnn 3fj p. 13 8, 2 rl. nfll<'knchl. 

ARA RI< nr. 270. ln I )()9 J,. . .JrrwQ ri<J llfllr.•kochtc djm vnn de lwcr Vllll Wessc

fl•·rn 41 p. 7 1. (j rl. ARA RR nr. 271. 
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graaf afgekocht ( 43
). Hovendien bezet de graaf een rente van 40 p. 4 s. 

8 Y2 cl. aan de abdij van Beaulieu op de brieven van Assenede en de Vier 

Ambachten. Dil alles is dan een goede verklaring voor het feit van de 

daling van de netto-opbrengst van 1772 p. 7 s. 4 Y2 d. in 1305 tot 1606 

p. 2 d. in 1364. Het volgend jaar blijft die netto-opbrengst nagenoeg con

stant met een bedrag van 1607 p. 10 Y2 d. 

Lambrecht \'rombout, ontvanger van 1367 tol 1370, heeft de schik

king van de rekening Jichtjes gewijzigd door een nieuwe rubriek in te las

sen «date de lous ces briefz des assegnemens hiretavles> ( 4 '). Daardoor 

krijgen wc boekhoudkundig gezien een zuiverder beeld van de netto-op

brengst van de cijnsen. De renten die op de brieven van Assenede en de 

Vier Ambachten zijn bezet hebben inderdaad niets te maken met de 

grondcijnsen zodat het eindsaldo geen juiste weergave was van de opbrengst 

van de cijnsen. Naar de nieuwe rubriek worden o.m. volgende posten over

gebracht : de 10 p. voor de kapelaan van het begijnhof te Gent : de 10 p. 

voor de broeders \Villemijnen : de 7 p. 12 s. voor de kanunnikken van het 

Sint Veerlekapiltel : de 40 p. 4 s. 8 V2 d. voor de abdij Beaulieu van 

Petegem : de 30 p. voor de abdij van Boudelo. De 12 p. rente van de heer 

van Axel verdwijnt uit de rekeningen daar de graaf de rmte in 1368 heeft 

afgekocht. Door die boekhoudkundige operatie stijgt de netto-opbrengst 

in 1367 tol 1747 p. 3 s. 6 V2 cl. ( 45
). Dit bedrag blijft schommelen rond 

1740 p. lol 1373 wanneer Loclewijk van :--lale de goederen van Geraard 

de l'loor in beslag neemt. omdat hij de aanstichter was tol de moord op 

ridder Jan Tant. Daardoor l:an de cijns van 41 p. 7 s. 5 d. opnieuw in 

rekening gebracht worden zodat de netto-opbrengst stijgt tot 1788 p. 16 d. 

in 1373 ( 48
). 

ln zijn rekening van 1376 boekt de grafelijke ontvanger Lambrecht 

de Waghenare opnieuw de cijns van 102 p. 14 s. van dt> heer van 't'-lal-

( 44) ARA RR nr. 342 à 345. 

( 45) Op d<· oude manier hPrèkt•nd vinden wc In 1367 een nctto-ophrcn~st van 1637 p. 

6 s. 10 d. (1747 p. 3 ~. 6 Y2 d.- 10 p. - 10 p.- 7 p. 12 s . .--top. t s. 

8 1/2 d. - 30 p . .- 12 p.) Het verschil van ongeveer 30 p. nwt 1365 Is te 

v<'rklar<•n door een hogere opbrengst van de l'ltdd<'ll' hrievcn (tohcht te Hu.:hcr

sluus) en de Nieuwe hrieven. waarin een aantal variahele postl'n zlltl'n. o.m. de 

haverr('nte te Vllcrzcle en hd r<'licf g,.[cl. 

( 46) Die {loc deren wNden reeds in 1363 anngcslnll<'n, mnnr zc kwnnwn ~lrchts In 13:"3 

in ~rafclljk h<'zit, na de dood van de hc!'r vnn Prn<'t. di(' Z(' In 1365 \'nn ,J,, ~ral\f 
hnd gekregen. J. SA11BE. Do onduroano van trvoo vlaams~ a.lt•lliik•• twslnchkn m 

de Hde eeuw, do lwrcn van \Vt•sscgt•rn t•n Pra..t. I lallllo•lht~<'ll vnrt h..t 11<'n<•Cil· 

schap voor Gcschicdcnls te l1ru11gc. Drcl Clll ( 1966) nr. 1-~. p. 11-14. 
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dPgPm, want dP graaf had die cijns kunnen terugkopen. Dat jaar bedraagt 

de netto-opbrt>ngst de rt>kordsom van 1953 p. 16 d. Die stijging is te ver

klarPn door dP recuperatie van de cijns van de heer van l'vlaldPgem en 

door de hoge ontvangst van het reliefgeld nl. 65 p. in de Nieuwe 

brieven ( 47
). 

Door de stormdoeden van de jaren 1376-77 gaan er enkele cijnsen 

verloren in de kuststreek. Lambrecht de Waghenare brengt 99 p. 2 s. 3 d. 

in mindering <pour les rentes des briefs de Watervliet. Saint Nicolai, Saint 

Jehan, Smouthouc dont les terres sont noyes par tempeste de mer et ossi 

des briefs de Bassevelde dont une grande partie des Lerres sont hors dou 

dyc et ossi pour Ie mourbriPh ( 48
). Daar bovendien de post reliefgeld van 

de Nieuwe Lriewn in 1377 slechts 13 p. 10 s. opbrengt daalt de nellP

ontvangst tot 1798 p. 6 s. 5 d. 

In de rekening van 1381 vinden we de weerslag van de Gentse oor

log die in 1378 losbarstte. Olivier Poyte, die rekening opmaakte in plaats 

van zijn broer Joos Poyte, noteert dat hij een aantal posten q:pour Ie meute 

Pt fait de guerre de ceulx de Gand:. niet heeft kunnen ontvangen. Te 

samPn bedraagt het verlies aan cijns door de oorlog 109 p. 10 d. ("!.~). 

Bovendien brengt hij 397 p. 16 s. 9 cl. in mindering voor de cijnsen die 

verloren gingen door de overstromingen en door de Gentse oorlog ( 50
). 

Voor de :'-liddele brieven heeft hij zelfs helemaal niets kunnen ontvangen 

( 47) Dit hoog hedrag werd ht)na volledig hetaald door de aht van de Sint Pietersabdij 

van Gent voor de polders te Groede. 

148) ARA RK nr. 47977 fo 9 f'. 
(49) ARA RK nr. 7834 rek. 1381 fo 6 r0 

: 

(50) 

- Premiers Uolscamp. Thic·lt. \\'inghene I rolle 

- Snellighem une rollc 

- Vltedcrzccle 

- Nazaret Ocdcke up Sccldevclt 

-des hricfs de HiJftc 

Som me 109 p. 10 d. 
ARA RK nr. 7834 rrl. 1381 fo 6 ro : 

- ltrm dolt on encores ralmtrc des hrtefs de 

Bn•scveldr pnur Ie lf'frc noye 

- lt•·m encorcs de Watc·rvltct, Satnl Ntclwlats 

Satnt .lch11n et Srnouthouc 

- Item rncorl!s ou rnorll>rl<·f d'Asscnrdc de Ie lrrre 

•jul c~l rnt••· r•n In rnnln cfc rnon.~el11nrmr 

- lt"rn encorc1 pnur Ie 1111rwur r!P. Mnlcl"gllrtn on 

rw pucl nlcnt nvolr cr•lc 11nncc 

- ltt•m <.>ncorca dotl on rnhntre cl., Mcndonc. lltjflc, 

Nnrthout 

32 p. 6 d. 

12 p. 10 s. 3 d. 

22 s. 3 d. 

56 p. 12 s. 6 d. 

6 p. 15 s. 4 d. 

31 p 

63 p. 8 d. 

4 p. 10 s. 

102 p. \o1 5. 

56 p. 7 Y:~ 
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7odal er llog een verlies van 141 p. 10 s. 2 Y2 J. bijkomt. Het is dan ook 

normaal dat de nello-ontvangst daalt tol 1222 p. 17 s. 1 d. Oe Gentse 

oorlog bereikte in de jaren 1282-1284 haar hoogtepunt. met als ge\·olg dat 

het platteland volledig geplund<:>rd en plat gebrand werd. liet zal nog tol 

1286 duren vooraleer het leven weer normaal wordt. 

Op 15 juni 1382 bekleedt graaf Loclewijk van !'VIale zijn klerk-sekre

taris Gillis Ie Fotdon mel het ambt van ontvanger van de brieven van 

Assem•de. Gillis Ie J.'oulon zal echter pas zes jaar later zijn eerste rekening 

opmaken ( 51
). Voor de jaren 1382, 1383. 1384 en 1385 is er helPmaal 

geen ontvangst en voor de jaren 1386. 1387 en 1388 noteert hij dezelfde 

netto-ont vangst : 1810 p. 5 s. 

DE REKENING VAN 1389-1390 

In honfdstuk 11 bespraken we uitvoerig de oudst bekende rekening 

van 1289. !-!et lijkt me nuttig te zijn om na honderd jaar een balans en 

vergelijking op Ie maken uan de hand van de rekening over het jaar 1389-

1390 die in bijlage 111 werd uitgegeven. 

De ontvangst van de rubrieken 1 en 2 is op het eer~lc gezicht nage

noeg ong-ewijzigd gebleven. Dit is slechts schijn \Vant in het eerste deel 

van de rubriek é:rahas> noteer! men een \'ermindering van 116 p. IC s. 8 d. 

Dit verlies werd vooral veroorzaakt door de Elisabeliwloeden uil de jaren 

1376-1377 nl. de reeds vermelde 99 p. 2 s. 3 d. en verd,.r nog 15 p. <pour 

la I erre noyee en la parroche Sainl .lehan de Ie \Vasline qui noya l'an 

82> ( 52
). liet lweede deel van de nabas> dat de kwijl gescholdPn cijnser1 

beval. is praktisch niet gewijzigd geworden. Er is Pnh·l een vermindering van 

7 p. tengevolge van een uitwisseling van cijns mPI dP heer van 1\:en'IP 

waarhij de graaf 7 p. rnot~sl opiPggen. EPrder hPhben we rPPds vastgesteld 

dat erfdijke rerllen door de graaf bezet op dP Eerste brieven in een apurlP 

- Item encores de Capryc un brid 

- Item t'ncores dt> lirelage de Cnt>SSC'Inrc 

- Item 'ncon•s mons. de IC' Gruulhuus 

- Item C'ncorC's sur I" tPrrl' de ZIC'ssclc 

- Item encores sur mndnmr de l'lnsmlme f<'llllllC' mons. 

Enghclmm 1-lnuwccl 

- lt<'m encores pour mndnmc de LovcndiglH'<'lll 

- hem cncorcs sur Ie l<'ITC' de l'rncl 

Somme 397 p. tG s. 9 d. 

(St) J\RJ\ RK nr. 7834 n·k. t382-t386 

(52) J\RJ\ RK nr. 783,t rek. 1389-t390 f• 2 v0 • 
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mbriek zijn terecht gekomen. In rubriek 3 is de ontvangst gedaald van 

38 p. 9 s. tot 26 p. 8 s. 1 V2 cL. vooral tengevolge van de post «Verhef

geld>. \\'e hebhen de indruk dat de grafelijke ontvanger dit verhefgeld in 

zijn eigen zakker, liet Yerdwijnen. want in de zestiende eeuw zal de reken

kamer daar opmerkingen over maken. 

De netto-opbrengst van de Eerste brieven gaal dan ook dalen met meer 

dan 50 pond ( .; 3
). De opbrengst van de [\ liddele brieven daarentegen is 

fors gestegen van 93 p. 18 s. 2 cl. in 1289 tot 176 p. 10 s. 2 V2 cl'. fru 

1389. Die verhoging zit in drie posten : de nieuwe cijns van Schoucle 

brengt 13 p. 2 s. op. voor 63 v2 gemet poldergrond betaalt men 26 p. 19 s. 

9 d. en tenslotte ..J I p. die Pauwels Leenknecht betaalt voor gronden ge

legen in de parochie Üssenisse ( 54
). \ 'erder zijn er nog elf posten bijge

komen die te samen slechts ongeveer 1 pond opbr-~ngen. Oe opbrengst 

van het tolrecht te Hughersluus schommelde van jaar tot jaar. maar ze 

had een neig;ng tot dalen : 11 p. in 1289 tot 6 p. in 1389. 

De bruto-opbrengst van de Nieuwe brieven steeg van 384 p. 19 s. 'j d. 

in 12<)5 tot 406 p. 7 s. I 1 V2 d. in 1389. Die stijging wordt voor hel 

grootste deel veroorzaakt door een hogere opbrengst van de haverrente te 

VlierzPle. Die rente was in natura bepaald zodat de opbrengst toenam met 

de stijging van de haverprijs. Er zijn ook nog 17 posten bijgekomen die 

goed opbrachten. De post verhefgeld. die in 1289 nog 8 p. 15 s. 3 cl. op

bracht. is uit d" rekening verdwenen. om waarschijnlijk in de zakken van 

de ontvanger Ie verdwijnen. I )e rubriek nabas> neemt slechts 3 p. toe 

zodat rlr· netto-ontvangst met ongevePr 18 p. slijgl. 

Dr· rekening besluit mPt een rubriek van erfelijke n·nlen <lie ten laste 

vallen van de hrie\·en van Assenede en de Vier Ambachten. In die rubriek 

worrit de 10 p. ten voordele van de Willemijnen f..!eschrapt omdat de 

gronden waarop d,. rr>nte hPzet was overs! ronmei ~eruakt 7ijn ( .;s). On-

(53) In feite i5 •Ie dalin~ no~ belangrijker want in 1289 ~tant in cle rubriek <rabaS> 

32 p. 8 d. als w•:duw11ift voor 13eatrix van Brabant, 10 p. voor de Bi]lok" en 7 p. 

12 s. voor lanunnikk.·n van Sint Vcerlc, die in 1389 in rubrt,.k van d<' crfc•litk" 

n·nt•·n staan of nid meer uitbetaald wcrrlc•n. zodat het echte vNschil rond rlc 

1 ()() p. lwdronl!t. 

('J4} w" l ... hlwn tf,. indruk dat ,j,. r<'k<·ninl! vnn .1 •. Mtrldrlc bri<'V('Il \'1111 128<J nic·l 

cornpf",.t i~. l ),. po•l•·n van 1) p. 2 1. en 26 p. 19 ~. 9 rl. bc~lonriPn vc•rrnocdC'Ii]k 

rr,crJa In 12fl'J. zorlut rlc wr·rk<·lo]k<· vNhouinf.! rmHI de 43 p. lt11l. In Je rckc•nln(! v11n 

129') korn••n ,fi,. f".l,J,. po~tcn lrouw<'n< w<'l voor. 

I ')'j) I f..t I< wr·l c·illc·nHM<Iill dat In ,(,. i-.lkuw•· f,rl<'vr•n ll"f'fl oubrtr·k voorkomt met VN

Ion·n ll''lllln,. rijn<~m !t•nl(<'\'llh/f' VtHI ,(,. ov..r•lrooninll•·n. wnnl In lwl ambacht :\nr· 

rf..roburJl •·n in ,(,. b·un· vun \V11l•·rvfh·l lruf,. ,(,. ontvon11N 82 p. ctjm voor d .. 
:'\i•·uw" hrf<ov•·n. w .. m,.nc·n ,Jut ui hd cl)ruvrrli••' In ,.,.n post wNd opf.!NlOffiPil 

rmrl•·r ,(., ruf,rl•·k • n•IJil< > \'ltn ,!,. l':r·r•t" hrt•·VPil. Ztr> noot t;O, 

3 )) 



danks het verlies aan cijns door de stormvloeden is de globale rmtvangst 

van de brieven van Assenede en de Vier Ambachten met 50 p. ge
stegen (~ 6 ). 

Na de Gentse oorlog begint men aan het terugwinnen van het over

stroomde gebied. Vóór 1396 wordt de Oude polder met een oppervlakte 

van 60 gemet herdijkt. DP- Cocquylpolder die 233 g. 76 r. groot is. wordt 

m 1396 opnieuw bedijkt ( 57
). Tenslotte noleert men in de rekening 1401-

1402 : «encore redicquié un polre emprès Benthille en la parroche de 

Sa int Jehan de W astine contenans 525 mesures> ( 58
). De cijns van al die 

polders werd vastgesteld op 3 d. per gemet of 9 d. per bunder zodat een 

deel van de verloren cijns kan gerecupereerd worden. Tijdens de Sint 

Elisabethsvloed van 1404 geraken die drie polders echter opnieuw over

stroomd zodat alles te herbeginnen was. 

3. Het beheer in de uijftiende eeuw 

Oe netto-opbrengst van de brieven van Assenede en de Vier Am

bachten schommelt in het begin van de vijftiende eeuw rond 1800 pond. 

In oktober 141-1 verkoopt hertog Jan zonder Vrees de heerlijkheid van 

Kaprijke met al de grafelijke inkomsten in dat gebied aan raadsheer Daniel 

Alard ( 59
). Daardoor vermindert de ontvangst met 100 p. 3 s. 7 d. \' an 

dat bedrag komt 4 p. 4 s. 4 Y2 d. uit een register genoemd ~Ie ommelooper 

de Caprike et d'Eclo:.. 11 ~. lwml uit het register van Eeklo. 6 p. 1 s. 

6 Y2 d. uit het register van Bassevelde en de rest van het JJ('drag komt uit 

het register van Kaprijke. We kunnen dus vaststellt>n dat de cijnsroliPn uit 

(56) Bij het bNekcnen van de nctto-opbrt'ngsl voor het jaar 1389 hebben wc gren 

rekening gehouden met de meeropbrengst van een aantal cljnsen dte In sterk geld 

betaald werden, omdat wc in de andere rekenln11en de omzetting van ~terk geld 

in zwak geld niet aongt'lroffen hebben. Indien we er Wt'l rekening mee gehouden 

hadden, zou de vcr'!leiljkingsbasls vcrvalst zijn (lt'WOrdt'n. 

(57) ARA RK nr. 7834 rek. 1397-1398 fo 2 r0 • 

(58) ARA RK nr. 7834 r<'k. 1401-1402 fo 3 r•. 

(59) ARA RK nr. 7834 rek. 1415-1416 fo 3 rO : cltt'm a on a rabatrc nudit reccv<'ttr 

pour les rentes des heritagcs assls en la vtlle, cschevlnngc et bauliouwc de Caprikc 

apparlcnanl a la dttc r<'ceple, laquclle vill<'. csrhevinnge d bautllteuwe. mon !!'t's 

redoubte seigneur mons. Jehnn duc de Bourgogne, conte de Flnndres n vendu. 

cede ct transportc en hertlage perpetnel a malstro Dantel Alnrds. son consetller. 

avec toutes les rentes, revenucs, t<'rrcs, pres, <'nues, molngc rt escoutcterh.'. t<_,nlt<'nx 

cxploix de justice ')t untrl'S drolz quelconques qu'tl avolt rn In dttr vtllc• bn.u

ltcuwc cl cschcvlnag<' pormi certnlno sommc de denlrrs qnt> lt' dtt mnlstrc Dantri 

en u puicz u momltt sclgn<·ur>. 
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het begin Yan de veertiende eeuw vervangen zijn geworden door registers. 

In 1-t 19 Yinden wc daarvan een bevestiging want de ontvanger Casin 

Chamble betaalt 18 p. \'Oor <Ie lh·re de la rente de l\1aldeghem> dat uit 

15 katernen bestaat. \Ve wrnemen uit diezelfde rekening dat de ontvanger 

in zijn taak wordt bijgestaan door een klerk : Piet er van \V estvoorde ( 60
). 

Door de wrkoop van de cijnsen le Kaprijke zal de netto-ontvangst 

in 1-t 15 dalen tot 1692 p. Het volgend jaar gaat de opbrengst opnieuw 

stijgen door de onh·angst van de cijnsen van de herdijkte polders rond 

Bentille. De eerste polder is de Cocquytpolder die reeds in 1410 werd 

bedijkt. I-liJ heeft nagenoeg dezelfde oppervlakte als in 1396 nl. 238 gemet. 

Oe Oude polder werd opnieuw bedijkt in 1412, maar die is nu groter ge

worden nl. 103 g. 150 r. De Sint Janspoldef met een oppervlakte van 

-t88 Y2 g. werd in 1-t 18 op de zee veroverd. terwijl de Hellepolder met 

een oppervlakte van 107 p. 100 r. in 1415 bedijkt werd ( 61
). Samen 

brengen ze 1 I p. 14 s. 4 d. : dit is dus 9 d. per bunder. 

In 1-t 16 komt de tweede Sint Janspolder aan de beurt, die 472 g. 

194 r. groot is ( 62
). Zes jaar later in 1422 bedijkt men «Ie pol re St Pierre 

gisant a Benthille dewxs I' orient du polre de Sa int Jehan ou I' esgillise est 

dedens>. De oppervlakte van die polder, later de Oostpolder genoemd. 

bedroeg 456 g. 70 r. ( 63
). De cijns werd opnieuw op 9 d. per bunder 

vastgesteld. Daardoor kon de ontvanger een bedrag van 11 p. 13 s. 

2 Y2 cl. hoeken als nieuwe ontYangst. In 1421 was bovendien de heerlijk

heid van Kaprijke terug aan de kroon gekomen zodat de netto-opbrengst 

in 1--142 tot boven 1830 p. was gestegen. 

Jacob De Sm i tere noleert in zijn rekening 1·128-1429 een onl vangst 

van 4 p. cijns c-pour une mesure de pré gisani a Adeghem en la paroisse 

de Sainl Pierre lt·z Gand> (&·'). In de ambachten Assenede en Boekhaute 

vercijnsl de herlog !()) 1 gemel vcrdronken land aan vt·rschillrncle personen 

(60) ARA RK nr. 7834 rek. 1419·1420 fo 13 r0 . Picler van Westvoorde wus ~chepen 

In 142'j van de stad Eeklo. Zie J. VAN ROMPAEY. Het gra/cli;k baljuwsambt 

In Vlarmdcren lt/dcns Je Bourgondtsclw periode. Vcrhnnd. Kon. Vl. Acnd. von 
Belgir, nr. 61. Brussel ( 1967) p. 439. 

(61) ARA RK nr. 7834 rr·k. 1116-1417 fo 3 v0 • 

(62) ARA RK nr. 7835 rek. 1421 1422 fo 3 r0 
: .Item d'un nutrc polrc nommë polt<' 

Sntnt .lrhan r)u I cs~tlisr •·.•t ,),.Jens redtqulé !' nn 1416,. 

( 63) ARA RK nr. 7835 wie. 1423-24 f 3 v0
• Oe Gt·ntse Sint PiciN~nhcltJ wns hctrok

kr·n hij dtc lnpoldr·rinl/. mclat dit wcl!irht rJ., vP.rklarlnll I• voor d., noom Stnl 

PtdN•poldcr, dt•· llllnvnnkc·lt)k unn ,J., OoslpnlciN W<•rcf ll<'g<'VI'n. /.ie In dit V<'f· 
Lnnd M.K.E. (;OTTSCI IAI.K, lfl•iorl.w·fw Uf'O(Ir<l/lr• uan Wl'sl z,.,.IIWsch Vlrlflll 
.JN<m, DP.c•[ lf, p. 28. 

(rA) ARA RK nr. 7835 r-·L H28·142'J fo 1 r0
• 
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die naar gelang van het geval 24 d., 12 d., 6 d., 2 d., of 1 d. cijns per 

gemet. betalen. Bo,·endien zijn ze verplicht de oude cijns, die op die gron

den drukte. vt>rder te betalen. Te samen brachten die gronden 68 p. 8 s. 

5 v2 d. op die vanaf I 431 door de ontvanger van de brieven van A5se

nede en de Vier Ambachten werden geïnd ( 65
). 

Na het overlijden van Victor. bastaard van Vlaanderen, ontvangt 

.lacob De Smitere in I 431 en 1432 niets van de 20 p. JO s. 3 d. cijns 

die hij jaarlijks voor zijn gronden le Ursel betaalde ~n ewnmin iel5 van 

de 20 IJ. 17 s. cijns voor zijn polder te Groede. Die beide domeinen werden 

dan in 1433 aan Roland van Uitkerke verpacht { 56
). In zijn rekening van 

1451- I 452 noteert .lacob De Smilere een nieuwe ontvangst van 4 s. 2 d. 

voor cijns van 50 gemet land en woeste grond. Te Gent nabij het Ingeland

gal neemt Jan van de C:lingc een stuk grond bij de wallen in cijns van de 

graaf voor 32 s. die moel betaald worden aan de brieven van A5senede 

en de Vier Ambachten. Ditzelfde jaar gaat echter de tol van Hughersluus 

verloren door de oorlog { 67
). 

De inwoners van Eeklo en Kaprijke krijgen omwille van de oorlog 

een vermindering van cijns voor de jaren 1452 en 1453 : de inwoners van 

Eeklo moelen 210 p. 6 s. minder betalen en de inwoners van Kaprijke 

106 p. 4 s. minder { 68
). 

Jacob van Steenvoorde neemt in 1454 een stuk grond bij de Zand

poort in de Posteernestraat te Gent in cijns voor 36 s. per }aar. Ook .Jacob 

De Smilere, de grafelijke ontvanger. neemt een stuk grond. gelegen tussen 

de Posleerneslraal en de Strijpstraal, in cijns voor 4 s. per jaar ( 6 ~). 

Wanneer Olivier De Smitere zijn vader opvolgt in 1458 bedraagt de netto

ontvangst I 9 I 7 p. 12 s. 4 V2 d. ; dat is bijna 82 p. meer dan in 142~. 
toen Jacob Oe Smitere zijn eerste rekening opmaakte. Olivier De Smiterf' 

slaagt erin verschillenelP verdonkerde cijnsen Ie rPcupereren. In 1466 vindt 

hij le llijfle een stuk weide terug. waarop een cijns \ëHl 3 s. 5 d. 

drukt. (1 11
) en in I 467 neemt llendrik Notin 16 g. heillt>. gelt:>gen te 

Lemheke in <tVelt > in cijns voor 8 s. per i nar (1 1
). 

Door verschillmde stormvloPelen gingen heel wal cijnst>n wrlnren in 

het ambacht !luist. In Oud-Schoud!' daalt de milvnngsl vanaf 1457 van 

(65) ARA RK nr. 7835 rek. 1·131-1-132 fo I r0
• 

(66) ARA RK nr. 7835 r.,k. 1-133-143-1 fo 7 r0
• 

(67) In 1452 kwnm<'n de Genl<>nilr!'n In opstand tegen Ftlips dl' Got•tll' 1-ll'l ,-ol~:l'nd 
jaar \wrdpn ze door hl'l hertogeliJk le(lcr !l' Gnvrrc vrrslal!•'n. 

( 68) ARA RK nr. 7836 rek. 1452-1·153 fo 9 r0
• 

( 69) ARA RK nr. 7836 rek. 1-153-1-154 fo 1 v0
• 

(70) ARA RK nr. 7837 rl'k. J.l66- 1-167 fo 3 r0
• 

(71) ARA RK nr. 7837 rrk. 1·167-J.168 fo 3 v0
• 
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I I p. 5 s. tot 57 s. -1 cl. (7 2
). Te !lonten esse gaat vanaf 146 I 27 p. S s. 

2 d. wrloren van t!e -1 I p. die normaal werden betaald ( 73
). Tengevolge 

van een nieuwe slormdoed in 1467 valL de cijns te Oud-Schoudee van 

57 s. -1 cl. op -15 s. ( 74
). \Vat in het ambacht Hulst verloren ging', welrd 

~edeeltelijk terug gewonnen in het ambacht Aardenburg. De \1ariapolder, 

droog gelegd in 1-16-1. werd vPrcijnsd tegen 6 cl. per gemet. De totale opper

vlakte bedroeg 339 gemet zodat de totale grond cijns 8 p. 9 s. 6 cl. be

droeg (7 5
). 

Vanaf I -IbS treedt de algemene ontvanger van Vlaanderen Jaques 

Doche op als ontvanger van de brieven van Asenede en de Vier Am

bachten. I-lij wordt in die taak bijgestaan door Floreos Neyt, zijn klerk. 

die belast wordt met het opstellen van nieuwe cijnsboeken e~). Voor het 

samenstellen van zestien cijnsboeken. die te samen 1SS9 folio's tellen, 

krijgt hij 36 p. Ss. 2 d. extra-vergoeding. Jaques Ooche ontvangt niets 

van de 74 p. die normaal voozrien zijn voor de ontvanger van dr> brieven 

van Asenede en de \'ier Ambachten. Daardoor stijgt natuurlijk de netto-

(72) ARA RK nr. 7837 rek. 1-167-1468 fo 8 v0 : < ... pour les parties ... non Ifeceuz 

pour l'article du polre du Grant-Schoudee en la paroische de Hontenesse par ce 

que la pluspart est noye par la men. 

173) ARA RK nr. 7837 rek. 1467-1468 fo 8 v0
• 

(74) AR/\ RK nr. 7837 rek. 1469-1470 fo 4 r0 . 

(7'i) ARA RK nr. 7837 rek. 1469-1-170 fo 3 r". 

(76) ARA RK nr. 7837 rek. 1469-1470 fo 7 v0 : 

- la livrr• de B.,ssevclde conten. 150 feuilletons 

- la livre de ArtevPidP conlen. 98 ff'uilletons 

- In livre de LovPndellhembrouc con ten. 103 feuilletons 

- la livre J" A;tr·rou<:: conl<'n 79 feuilletons 

- la livre que on app<'lle o>rnmeloperC' 60 f,.uilletons 

In hvr<' rl" ZomN~hr·m <'l WaNseoel rontPn. 174 feuill<'lons 

- la livrr> d., l\f,.ndonc r·t Wmcle conl<'n. 82 f,.uill,.tons 

- In livrr> de Ursde conlr•n. 132 f,.uilletons 

- la livrr> ,j,. l1oriH•Ic: r·l Clusc ronlr•n. 83 f,.utllctons 

- In ltvr<· rlt• \V a•·r•cor·l ronlr·n. In I fr•utl!"tons 

- !11 livr" rl•· St . .J,.!Jon conl•·n. 89 fr•utllr·lons 

- In ltvr" ,j,. St. I ,r•urr•m conlt-n. 2'11• fr·utllr•lom 

- lo nouvt•l livrr· ,j,. Ä-.Nw.J,. ron!Pn. 137 fr·utllr•lons 

- 1,. vir·lx l1vr•· ,j,. AuNJt•tlt• ronl. !Hl ft•utllaton~ 

- la ltvr,. du dau•lr·l. lltJft••. /onn•·wll('rn, NoortiJnul •·l J\lnrlt•kr·rrkt' 

con!. 84 f,.utll,.tom 

- la livw rlr•s l•·rr•·• ,Ju "'IUrlt'IH "~ qunlr" rnr>olt.•r; cont. 'H frutllelons, 

En,"m(,[,. Pik'l f,·utll,•tons. 
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ontvangst t'n schommelt rond 1970 p. in de jaren 1470-1476 (1 7
). Vanaf 

1477-1478 wordt Gillis Neyt, zoon van Florens, ontvanger van dè brieven 

van Assenede en de Vier Ambachten zodat de 74 p. <pour Ie service:. 

opnieuw in rekening worden gebracht. Gillis Neyt zal gedurende drie jaar 

vervangen worden door Comelis Boudens, die zijn rekeningen in het 

vlaams opstelt. Het zijn de enige drie rekeningen die niet in het frans of 

het Iatijn werden opgesteld ! Dit belet echter niet dat het merendeel van 

de ontvangers viamingen waren die trouwens in onze streek verbleven en 

niet Ie Rijsel woonden (18
). 

De vlaamserekening van 1484-1485 hebben we als basis 

genomen om een vergelijking te maken met de rekening van 1389 om de 

evolutie van de brieven van Assened.· en de Vier Ambachten tijdens die 

laatste honderd jaar te kunnen schetsen. 

DE REKENING VAN 1484-1485 

De ontvangst van rubriek 1 van de Eerste brieven is met 70 p. ge

stegen. Dit is hoofdzake/ijk te danken aan enkele vercijnsingen in de stad 

Gent en aan de inpolderingen in het ambacht Assenede. Rubriek 2 is 

ongewijzigd en in ruhriek 3 is de ontvangst met ongeveer 2 pond gedaald. 

Er is echter een vierde mhriek bijgekomen die de ontvangst van de cijnsen 

groepeert van de polders rond Bentdie die te samen 31 p. opbrengen. De 

bruto-ontvangst van de Eerste brieven is dan ook van 15--19 p. 5 s. 11 d. 

in 1389 naar 1657 p. 18 s. 8 cl. in 1484 gestegen. 

Door de overstromingen in het ambacht I·Iulst is de ontvangst ,.an dt> 

f\ I ieldele hrievt>n gedaald van 176 p. 10 s. 2 Y2 d. in 1389 tol 151 p 2 s. 

in 1484. 

Alhoewel dt> Nit>ll\\'C brieven in 1 clS..J hijna 435 p. opbrengen. dat is 

ongt>v('er 28 Y2 p. me<'r dan !n 1389, zijn t•r geen nieuwe posten hijgc-

komen. J let zijn de cijnsen die in natura bepaald zijn, diC' 111f't'r opbrengen 

floor stijging van dt> prijs van de havt>r. 

I )p rubriek <rabas> van dt• Eerste hrievm is in feite niet wnmtlt>Hl. 

mam in 1389 har! de ontvanger eC'n foute sanwn!C'lling gemankt wanr

eloor hij 50 p. lP Wf'inig in minelPring hatl gf'hrnrht. In df' ruhrit>k (filhns .. 

(77) In clc rekening van 146CJ-1470 b<'l't'ikt m<'n zp][s ~:!00·1 p. o1mlnt d,, onh·nng••r d" 
nchtcrstnlligc cijns van vkr jnnr van de Sint MnriapolctN hnrkt. . \R. \ 1~1\ nr. 
7837 rPk. 1469-1470 fo 3 r•. 

(78) In dP rekPningPn vind<'n WP hPrhnnJ,J .. Iiik r<'iskMI<•n \'Oor d~ \'Nplnnt~ln~< \'1\n ,],. 

onlvon~NS nnor Gt'nt. Brug~<' or Rijs!'!. 
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van de Nieuwe brieven komt er een post bij van 6 p. 4 s. 7 d. van 24 g. 

275 r. polder die in 1-129 overstroomd geraakt was te Groede. 

De totale netto-opbrengst wrtoont een stijging van ongeveer 55 p. : 

van 1856 p. 5 s. in 1389 naar 1911 p. 15 s. 7 d. in 1484 (1 9
). ln 1484 

betaalde Jacob Boudens 478 p. 16 s. 8 V2 d. voor erfelijke renten, zodat 

er toch nog een flinke som in de hertogelijke kas kon gestort worden. 

* * * 
Door de opstand voor P. Iaximiliaan van Oostenrijk werd veel schade 

en vernieling aangericht op het platteland tijdens de jaren 1488-1492. In 

de polderstreek ging wel land verloren door het doorsteken van de dijken 

en het onder water zetten van de polders. In de rekening van 1489-1490 

Yinden we daar slechts een zwakke echo van. want de ontvangst van de 

Eerste brieven neemt zelfs toe met 4 p., een cijns betaald voor een huis 

gelegen buiten de Zandpoort te Gent ( 80
). In die rekening noteert Gillis 

1"\e)'l alleen een verlies van 126 p. 5 s. 2 d. aan cijns voor de jaren 1488 

en 1489 die de heer van Praat niet betaald heeft voor zijn bezittingen te 

Aalter en omgeving wegens de oorlog in Vlaanderen ( 81
). ln de rekeningen 

van 1492-93 en 1493-94 komt een uitgebreide rubriek voor met al de ver

hesposten door de burgeroorlog. Het klooster <onser Vrauwhove:. uit Gent 

betaalde gedurende acht jaar een cijns van 18 s. niet, terwijl de abdij van 

Oost-Eeklo 31 p. 2 s. 8 Y2 d. cijns kwijt wordt gescholden ( ~ 2 ). De cijns

phchtigen van de ambachten Assenede en Boekboute worden voor het 

jaar 1491 volledig vrijgestld van alle cijnsen ( 83
). Vooral door de over

stromingen werden ze erg getroffen : op het grondgebied van de parochie 

(79) Met een meerwaarde van 16 p. 4 s. 7 d. In de Eerste brteven en een meerwaarde 

van 21 p. 9 s. ·I d. in de Mtdd .. le brteven door de omzetting van sterk geld ln 

zwak geld werd ~een rekening 11ehoudcn. Zie noot 56. 

(80) ARA RK nr. 7837 fo I v0 
: eDe Jacques du 13utsson pour une maison et hPri

lag,-, scltuP.e et J~isant en la vtlle de Gand hors de la Santporte en la rue de 

Pap<·gay ct f att Ie toucqu,·t de la ruc nommee Ie Stoppclstrat(' a vee les atsances. 

1/llrdin. plnre f't terrP.n. 

(BIJ ARA RK nr. 7837 rek. 1489-14<JO f" 8 r0
• 

(82) ARA HK nr. 7837 n:k. 1492-141)3 fo 10 v0
- fo 11 r0

• 

(83) ARA I{K nr. 7837 rek. 1493-1494 f" 10 ro : cceulx de Ba~sf'velde 168 p. 2 s. 

9 Yl ,J. Enror" ,J" nouv•·l 22 p. 3 s. /1 d. En AssPnede 62 p. 12 s. 6 d. Encorco 

rl" nouv•·l 21 p. 'i i. 'i ,J. En Aerlvelcle 40 p. 4 s. Encore cle nouvel 16 s. lt('m 

,J" nouvr,l f'n DoriJt•ll~! 34 1. IJ Y2 ,J. Item en Mendonc nlta~ Wtnde 26 p. 8 s. 

r, rl. Encores ,J" nouvel ';8 •. 2 Y2 ,J. Enrores en A~~cnt•dr de plm(•urR p!'rsonnf'~ 

(,l'j p. 8 1. 5 h d., font "n .. ,mblr lndtt,. ~ommc ,fe 41 I p. 15 s. 1 d .. Jo la quellf' 

Ie dit recev"ur n'a rr·ceu nucurw cltOII' pour l'nnrwe '91.> 



Assenede zal daardoor 9:2 p. 9 ~- 6 \12 d. cijns definitief verloren gaan (u). 
Ook de cijnsen voor het grafelijk domein te Knesselare, Ursel en Wessegem 

worden gedurende zes jaar niet betaald. De cijns voor de Gerard de 

l\loorspolder werd evenmin betaald. De rubriek < autrt· despense> van de 

rekening 1493-1-194 besluit met een post van 92 p. 12 s. die in mindering 

werd gebracht len voordele van hel Sint Elisabethsbegijnhof. 

Gillis Neyt krijgt een extra-toelage van 12 p. <pour ses peine e-t ~al
laire davoir dilligemmPnl c>nquiz pour ~avoir quel nomhre de lerres estoient 

noyees en sa recepte es mestiers d'Assenede et Bouchoute>. 

In de volgend rekening komen opnieuw een aantal verliesposten voor : 

de Bijloke. de abdij Sin! Claru te Brugge, de abdij I-laghe in Axel. het 

klooster van \ Vaarschoot. de leproserij van Gent en de abdij van Ooorn

zele krijgen vermindering van cijns omwille van de oorlog ( RJ). 

In het jaar 1491 ging een groot aantal cijnsen verloren zodat de netto

ontvangst tot 1395 p. 7s 7d. daalt ( 86
). Na de oorlog zal de netto-ontvangst 

gaan s:lijgen tol ongeveer 1800 p. Dit is dan 100 p. minder dan het ge

miclclelde van de periode vóór de oorlog legen ;-.laximiliaan \'an Oosten

rijk. 

4. /lel belwer in de zestiende eeuw 

Vanaf hel begin van de zestiende eeuw beginnen sommige cijns

plichligen hun cijnsen af te kopen : daardoor zal de ontvnngst met 55 p. 

13 s. 3 d. afncnwn ( 87
). Bo\'(~ndien brPngt ontvanger \'ictor De Ketel

hoPtre in zijn rekening van 1500-150 I een som \'on 73 p. 15 '· 6 d. in 

mindering voor 5 p. 13 s. 6 d. cijns uit cle ]\ liddele hriewn die hij sPdt>rt 

l..J88 niet meer kan innen ( 88
). 

(84) ARA RI\ nr. 7837 rek. 1493-1-l'l·l fo 11 r0
. Vnn <lie. 92 p. 9 s. 6 Y2 d. ging('n 

20 p. 17 s. G d. vnn chet oude vun .-\ssencde> vcrlor<'n, 1-1 p. 3 s. 7 Ll. van <h('t 

nieuwe van Assencdc> en 57 p. 8 s. 5 Yl d. vnn de polders vnn :\ssen('de. 

( 8<;) ARA RK nr. 7837 rC'k. 1-1!)4-1495 fo I I r" <'n ro I I v0
• Volg .. nde vc-rmind..rin~cn 

wcrrlm loC'~cslnnn : d,, Byloke 28 p. 18 s. 8 d. ; het Clnra kloosiN 1-1 p. ; Tl'r 

I lnghe 14 p. 15 s. : het klooster vnn \V norschoot 8 p. ; de 1.-prosl"rli I 00 p. ; 

de abdij van Doornzele 23 p. 11 s. 6 d. 

( 86) Dil bt·drag vinrit men niet In de r<'kPnlng 1·191-1·192. mnnr hd WPrd herrkrnd 

r<'kcning houdend md de later to!'g!'slunc vcrmtndcrini!Pn. 

(87) ARA RK nr. 7838 rek. 1509-1510 fo 22 r0 
- f• 22 v0 : •• \ lut pour J,.~ pnrth·s 

rlcs r<·ntcs que es nnnct•s 15un~. dcu'( el trols des commlssnlrt·s n CC' ol\lt>nnt•z 

furcnt rnclwi<'Z <'n scs hrtcfS>. 

(88) ARA RI\ nr. 7838 rPk. 1500-1501 fo JS r". 
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\'anaf 150-1 lwheert Lieven Leyns. raadsheer van de koning van 

Castillie en watergraaf van \'laanderen. de brieven van Assenede en dP 

\'iet Ambachten. liet materiële werl; wordt echter uilgevoerd door zijn 

klerk Daniel :'-- lasset. Dil brengt echter een besparing van 7-1 p., het loon 

van de ontvanger. mee zodat de netto-ontvangst gaat slijgen tot 1892 p. 

16 s. 1 1 Y2 d. In 1507 wanneer Joos Van den Dyck klerk wordt, krijgt 

Leven Levns reed~ de helft van het normale salaris en het volgend jaar 

mag hij de \'olledige som in rekening brengen. Door het uitbetalen van 

het normale salaris en de aftrek van de afgekochte cijnsen daalt de netto

ontvangst in 1508 tot 1761 p. 17 s. 7 Y2 cl. ( 89
). Toch komen er nog 

enkele kleine ctjnsen bij in de Nieuwe brieven : 3 s. 6 d. voor 2 bunder 

gebannen grond te Sijsele, 6 s. voor 90 roede te Ertvlde, 8 s. voor een olie

molen gelegen in de stad Kortrijk en 3 p. van .lacoh de Buffelt voor 

gronden te Lembeke ( 90
). 

In de rekening van 1516-1517 wordt geen melding meer gemaakt van 

de posten reliefgeld te Scheldevelde ( 15 ~- in 1515-1516) en te West

Eeklo ( 76 s. in 1515-1516) van de Eerste brieven. Daarentegen noteert de 

ontvanger in de Nieuwe brieven grote bedragen aan reliefgeld · 26 p. 1 s. 

6 d. voor het Jaar 1517-1518 ( 91
); 20 p. 10 s. 9 Y2 d. voor het ja:-1r 

1518-1519 ( 92
); 22 p. 5 s. 7 Y2 d. voor het jaar 1519-1520 (n). Dit 

reliefgeld bereikte een maximum voor het jaar 1523-1524 met een bedrag 

\·an 30 p. 16 s. 4 Y2 cl. om dan geleidelijk aan te dalen tot 18 s. 6 Y2 d. 

in 1547-1548. Oe ontvanger Joos Cohhaert noteert de ontvangst van het 

reliefgeld niet meer in 1549-1550. omdat het bedrag te gering was ge

wordPn en ook omdat zijn collega's-ontvangPrs dit ook niet meer dPden ( 91
). 

Dr· rekenkamer gant daar niet mee akkoord en Joos Cohhaert wordt ver

plicht een forfait van 2 p. per jaar relief~eld in rekening te hrPngen ( 95
). 

Uil een proces lwtreffcnrle rf•liefgr~lrl en vorzetgelrl gevot·rd rloor de 

schepenen van de keuren van Eeklo en Kaprijke tegen de ontvangers van 

Piuter ]\. lasiere brieven Pl1 clr> hrieven van Assenede. wel en we nochtans 

(8'J) Alloo"wr•l ,],. cljns,.n ~t·dr·rt rlr· ;nrr·n 1 '101·151n wcrrlcn nf11"kocht. wrml<'n ze 

tlr•r:ht• vanaf I 'JOH rr•gr·lnliJlil{ in mlnrlNinu ~··lmocht. 
('lfJ) AI<A RK nr. 783'J rek. 1';1·1 l'jJ'j [0 17 r"- f" 17 v0

. 

('JI) ARA f<K nr. 71Y12 rt·k l'ii7-I'>IH fo 17 v". 

(92) ARA RK nr. 7A·I"'i rr·k. l'iiA-I'il'l fo 17 v". 

I'J~) ARA RK nr. 'iH·I) rr·k I'JI'J-1';2•1 f" 17 v0
• 

( 'J4) ARA RK nr. 78'J I rr·k. I 'WJ I 'i 'jO f" '21 v0
• 

(<;o;) Vanaf J'j'j~ 15'34 V"r!chljnt •·r·n po•l vnn '2 p. In rle Nit·uw" Lrir·vrn, 
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dat de cijnshouders verplicht waren dit reliefgeld te betalen, zodat we 

moeten concluderen dat de ontvangers dit reliefgeld als een hijkomend 

salaris beschouwden ( 96
). De rekenkamer van Rijsel is er blijkbaar in 

geslaagd dit reliefgeld gedurende een bepaalde periode in de ontvangst 

te doen opnemen. UReindelijk hebben de ontvangers van de brieven van 

Assenede en de Vier Ambachten kunnen bekomen dat zij slechts 2 p. per 

jaar in rekening dienden Ie brengen. 

In 1531 vernieuwt ontvanger Roeland Van Marcke de cijnsboeken 

van de brieven van Assenede en de Vier Ambachten, waarvoor hij 92 p. 

kreeg. Van de 26 cijnsboeken die hij samengesteld heeft zijn er nog 21 

bewaard gebleven ( 97
). In 1544 trekt Roeland van J\1arcke 1417 p. 7 s. 

9 d. af van de ontvangst omdat hij gedu,rende 17 jaar een ~om van 78 p. 

14 s. 10 Y2 d. van 123 cijnsen niet heeft kunnen ontvangen ( 98
). Er 

wordt geen enkele reden opgegeven voor het niet-ontvangen van die cijnsen 

en in latere rekeningen wordt er ook niet meer over gesproken. In de jaren 

1527-1543 daalt de netto-opbrengst lot rond 1675 p. In 1544-1545 stijgt 

de netlo-ontvangst uilzonderlijk tot 1720 p. 10 s. 3 d .. door een extra-ont

vangst van 44 p. 8 s. van de vijftiende penning op de vPrkoopsom van een 

aantal verkochte gronden ( 99
). 

In het ambacht Hulst gaan 78 p. 9 s. 2 d. vanaf 1545 verlorer •. zo

dat de ontvangst van de )\ 1iddele brieven daalt tot 61 p. 1 '2 s. '2 Y2 d, 

Te Schoudee gaal 45 s. en 13 p. 2 s. verloren. te Stripe gaat 22 p. 10 s. 

8 cl. cijns verloren van 112 g. 50 r. land : verder nog 26 p. 19 s. 9 d. cijns 

van 63 Y2 g. land en tenslotte nog 13 p. 11 s. 9 d. van 32 g. in de paro-

(96) E. NEELEJ'viANS. Geschiedenis der stad Eecloo. n('"I Il. p. 122-123. n ... in

woners van de keuren van Eeklo en Kaprtjkc, en van de ambachten Boekhaute 

en l\1aldegem beklagl'n Pr zich over dat zij cdaghehcx IH'scodtcht warm. btj dat 

Jan I-leyman als ontfnnghere vanden brteven van Assent'dc.>. ende Dominicus van 

Prouin. ontfanghere vanden brieven Pieter !'-1nslt'rs, nemende c.>nd ... exgler...nde waren. 

vele meer dan zij behoord<'n int lnnPn vanden pennenghcn van hueren ontfanck van 

versPtteghelde en de bnt'tem. (anno 1525). In 14ï1 voerde ml'n reeds t•en proces 

tt'gen riorens Neyt. omdat hij twPe schelhngt'n vroeg aL< <Vl'rsl'lgh<'id> In plaats 

van de gebruikelijke vier penningen. Zie E. !\JEELEMANS. o.c. p. 64. Hd ver

zetgeld lwnrn ongetwijfeld toe aan de ontvangt'f. mnnr het r<'liefl!t'!d. waarvan 

ook melding gemankt wordt In het proces. kwam non de vorst lot•. In verhnnt! mt't 

het vrrzetgeld zie noot ï van hoofdstuk lil. 
(9ï) Zie bijlage IX. 
(98) ARA RK nr. ï850 rek. 154·1-1'i-15 fo 20 r". 

(99) ARA RK nr. ï8'30 rf'k. 1544-1545 fo 17 r0
. u\uir<' f<'r<'ph• ,Ju xv cl,•nh•r cl<'s 

terres vendueS>. 
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chie Hontenesse. Di-t verlies is ongetwijfeld te wijlen aan overstromingen 

want al die vercijnsde gronden lagen vlakbij de zee (1° 0
) 

\'anaf 1557 trekt Joos Cobbaert 12 p. 14 s. 12 d. van de ontvangst af 

\'Oor een aantal afgekochte djnsen. waaronder een cijns van 4 p. 11 s. 

10 d. die filips en Lieven van Bt>lle betaalden voor gronden te Naza

reth ( 101
). Op 8 juni 1565 kopen een groot aantal geestelijke instellingen 

hun cijnsen af van de koning van Spanje : de Lazarij van Gent. het 

klooster \'an \\ · aarschoot. de proost van Sint Baafs. de Jacoppijnessen 

uit Brugge. de abdij van Oost-Eeklo. de abdij van Doornzele en de abdij 

van Zoetendale; te samen voor een bedrag van 171 p. 1 s. 9 d. (1° 2
)'. 

Dit betekende een gemelige aderlating zodat de netto-opvangst daalde tot 

1486 p. 4 s. 5 Y2 d. in 1565-1566. 

Op het einde van zijn leven heeft ontvanger Joos Cobbaert de 26 

cijnsboeken van de brieven van Assenede en de Vier Ambachten ver

nieuwd ( 103
). Dank zij deze lijvige registers, die in 1572 voltooid werden, 

is het mogelijk de geografische verspreiding van de vercijnsde gronden op 

te sporen en in kaart te brengen zodat we ligging van de cijnsen heel goed 

kunnen terug vinden, zoals de lezer zal kunnen va~tstellen in het tweede 

deel van deze studie. 

Nikolaas Lautte. opvolger van Joos Cobbaert, zal de brieven van 

Assenede en de Vier Ambachten tijdens zeer troebele tijden beheren. 

In 1572 sluit hij zijn eerste rekening af met een netto-ontvangst van 1471 p. 

5 s. 2 d. Het volgend jaar moet hij echter 86 p. 14 s. 10 d. kwijt schelden 

aan de cijnsplichtigen uit het land van Aalst ( Io.J.). Bovendien wordt hij 

op 5 oktober 1573 nabij de stad Eeklo door bosgeuzen overvallen die hem 

380 pond afhandig maken ( 105
). Tengevolge van de heeldenstorm kan hij 

(100) Üp verwek van de ontvanger Roeland Van l\lnrcke werd er een onderzoek ingc· 

steld <en In ville de I luist el pnroiche rle I-lontcnesse) door Nikinas Uutenhovr, 

raadsheer. en !lector Clnissonne. ARA RK nr. 7850 rek. 1544-1545 f• 20 v0
. 

(101) AI~A RK nr. 7851 rr·k. 15fil 1%2 fo 27 r"-f0 27 v•. 

( 1(]2) ARA RK nr. i854 rek. I '36G-I 'lfi7 f" 28 r• tot 37 v•. Het Sint Jnnshospltanl 

hdnnldc I 004 p. <OVN de losslnlll.") vnn 25 p. 2 s. ciJns en de abt vnn Ter 
DoP<[ lwlnnlrl" 353 p. om R p. IG s. G d. c!Jn~ <lnrlcn houc vnn Sint l.nurcin<) 

nf tP. loHen. DP. afkoopsom bedroe11 ,Jus vcerllllmnnl de wnnrrlc vnn cl.. ciJns. 

V oor kll!inrr" cljmrm J,"tanlden sommige c!Jn•houders zelfs <den p<mnlnc fiO> of 

cdrm Jwnnlnc IQ(h, ARA RK nr. 7961 fo I v0 tot fo 4 r•. 

(103) ARA RK laT. ï~WJ rek. 1571-l'i72 ro 29 v 0 

(104) ARA I~K nr. 78GI rek. EJ73-I'i74 fo 25 r". 
(I fJ'i) A IV\ RK nr. 78(, I rr·k. i 'i73 I 'i7<1 f" ·IG r" : < ... ce rf"ceveur a <·~te destroussc 

J,.. trouueuu <-t llll<·ullC l.o•quillons prl'a de In viiiP ,I'Er•cloo. Ie 'irnn Jour clu 

rn<JiJ d'OctoLr<! 1573). 



vanaf 1567 tot 1576 jaarlijks een bedrag van 6 p. 8 s. 5 d. niet innen 

omdat de gronden waarop de cijnsen bezet zijn, verbeurd waren verklaard. 

Ook moel Niklaas Laulle een vermindering van 19 p. 9 s. 6 d. aan w~r
schillende cijnsplichligen toestaan omwille van de tiende penning (1°~). 

Tenslotte trekt hij 15 p. 10 s. 6 d. van de onlvnagsl af voor verloren 

gegane cijnsen. 

Vanaf 1578 wordt de toestand in Vlaanderen door de godsdienst

twisten zeer moeilijk en maaktt-n de voorbijlrekkende soldaten het platte

land zeer onveilig. Niklaas Lautie kan in dat jaar niets ontvangen van de 

cijnsen van de Eerste bneven te Ursel. Knesselare, Oedelem. Beemem. 

Zwevezele en Sijsele. Evenmin hetalen de rijnsplichtigen van Lanrtegem, 

l )rongen, Poeke. Wingene. Bulskamp. Aalter en Ruiselede iets van de 

verschuldigde cijns. Te Vlierzele gaat de havercijns verloren en nog andere 

cijnsen in de wffices de Gand. Audenarde et Courtray). Oe netto-op

Lrengst daalt dan ook tot 1 137 p. 8 s. 10 Y2 d. (1° 7
). De volgende twee 

jaar vermindert de opbrengst nog met 25 pond omdat dat de abdij van 

Boudelo vrijgesteld wordt van betaling van cijns ( 108
). Door de krijgs

verrichtingen tijdens de periode 1582-1604 kan Nikolaas L>utte zijn functie 

van ontvanger niet langer meer uitoefenen. I lij maakt nog een globale 

rekening op voor een periodp van 23 jaar ( 1582-160..j), waarhij hij enhl 

kan vaststellen dat de uitgaven groter waren dan de ontvangs-ten zodat hij 

niets aan de koninklijke schatkist moel afdragen (1° 9
). 

5. l-lct f,ehcc•r in de zeventiende rn ac!J!Iiende eruw 

De nieuwe ontvanger Jan ]\ fyleman spant zich terflege in om al de 

cijnS("n opnieuw op le sporen. I lij maakt daarhij gehruik van de :26 rijns

boeken van 1572 die door Joos Cobbaert werden opgesteld. Lij vomwn 

de basis voor het opmaken van de rekeningen. lleel (Ie oude indeling van 

de Eerste. 1\'liddele en Nieuwe hriev<'n wordt overhoord gegooid. Ook dt> 

posten c:rahas, en <service, verdwijnen uit de rekeningen. 

De cijmhoPken van 1572 gev<·n volgend·· lwdrnRen ( 110
) : 

( I 06) ARA RK nr. 7866 rek. 1578-1579 fo 24 v0 
- r· 25 r0

. 

( 107) Zie biJlag" VIII. 
(I 08) Voor de jar<•n 157CJ-1580 t·n 1580-1581 zou d!' n<•llo·onlvnn~~l 1122 p. 8 s. 

5 Y2 d. hcclrngtm. In f!'il<' Is dil c!'n t(' hoog cljfPr. Wlllll In zijn t('kt'nlllll \'llor 

de jaren 1582-1604 hrcnRl Ntklnns Lnult<' bclnnl!rijkc betlrnl!t'll In mindt'tlng 

\'oor ni<'l onlvnnf!Pn cljnscn tljdt•ns d., jnr!'n 157!), 1580 !'n 15SI. :\1~:\ RI\ nr. 

7869 r<'k. 1582-1604 fo 33 r0
• 

( i m) ARA RK nr. 7869 r<'k. 1 'i82-1604. 

( 110) AR:\ RK nr. 7'870 f(·k. 1605-1613. 
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1. l -luist 25 p. 5 s. 

2. Axel 50 p. 18 s. 

3. Het oude van AssPnede 62 p. 18 s. lO d. 
-t. Het nieuwe ,·an Assenede 31 p. 10 d. 

5. Ertvelde 44 p. 8 s. 9 d 

6. Doornzele Pil \Vijnkel 54 p. 4 s. 6 d. 
- Basst:>velde 113 p. 9 s. 8 d. ' . 
8. Kaprijke 96 p. 16 s. 

9. Aardenburg 153 p. 11 s. 6 d. 

10. Eerste boek van Eeklo 76 p. 12 s. 

11. Tweede boek van Eeklo 110 p. 19 s. 3 d. 

12. Ommeloper 7 p. 12 s. 2 d. 

13. 01aldegem 154 p. 2 s. 8 d. 

...-- 14. Eerste boek van Sint Lameins 21 p . 11 s. 

15. Tweede boek van Sint Laureins 21 p. 9 s. 

16. PoldPrboek 34 p. 2 s. 6 d. 
I:-. Sint Jans 11 p. I s. 6 d. 

18. Brugse Vrije I 15 p. 17 s. 6 d. 

19. Brugse \' rije II 137 p. 

-20. Het oude van \V aarschoot 123 p. 14 s. 8 d. 

- 21. Het nieuwe van \V aarschool 13 p. 18 s. 

.......... 22. Belzebroek 89 p. 19 s. 7 d . 
-23. Asterhoek 40 p. 18 s. tod 
.......... 24. Petegem en Tielt 26 p. 12 s. 6 d . 

25. Nazareth 45 p. 16 s. 6 d. 
-26. Gent c·n omgeving 52 p. 14 s. 8 cl. + havf'rcijns 

Totaal 1616 p. 15 s. 5 d. 

In 161 (> gilVt'fl die 2() cijnshoeken ook rit~ juiste loeslnnd niel mct'r 

weer. wan! door 1lr· onlvolkinl.( van dt~ slr('t·k. rlic Inter het 1\leetjeslnnd 

werrl J!CfliH'Iflll. vPrrlwenen Iw!' I wal cijnshollrlt•rs. TijciPns hPL I wrwlfjnrig 

lwslawl slaagt lan Myll'rnan t•r slPchl s gedet•ltcliJk in dP ho111lers Vflll de 

lwlasl e perr·1·l1·n lemg l.c virHlt•n. In 1 (j 14 inrlro hij te Kaprijke siPchts 2·1 p. 

7 s. 1() V2 rJ. ir1 pJ;,ats van 1Jij p. 1ó s.; IC' f'.fnJciPgern ontving hij 1·1 p. 1 cl. 

in pi aal!~ van lwe<'rnaal I 'i· I p. 2 s. 8 cl. voor cl~~ jaren 1613 c·r1 161-1. Voor 

d1· jarr~r1 H>13. 1óH 1•n JIJ!') lwrlroPI.( clt· ontvangst slf'chl5 693 p. 1·1 s. 

2 cl.. lc•rwijl d1· normal I' or1Lv1H1~st I(, 1 ó p. I 'i s. ') rl. per jnar zou rnof'lc•n 

lwrlmgPn. I lel (lcïnrlc~ lwclrag is clm ~lt•chts c~en zevt•rJCic~ van het normalt· 
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bedrag. De ontvanger kref·g 225 p. als salaris zodat de netto-opbrengst tot 

onder de 500 p. daalde voor een periode van drie jaar ( 111
). 

In 1626 maakt .lan l"v1yleman opnieuw een rekening die over een 

periode van tien jaar (finiz a Ie Sa int Jehan 1626) loopt. Oe rekening 

vermeldt een bruto-ontvangst van 4070 p. 12 s. 2 Y2 d.; dit is een gemid

delde van 407 p. per jaar (I 12
). Daarvan moet dan 75 p. per jaar afgetrok

ken wordtn voor het salaris van de ontvanger, zodat de jaarlijkse netto

opbrPngsl rond de 330 p. schommelde. Deze rekening is ook de laatste 

rekening van de brieven van Assenede en de Vier Ambachten die be

waard is gebleven. zodat we de verdere evolutie van de ontvang;;.t van de 

cijnsen niet kunnen schetsen. 

Waarschijnlijk werden al de cijnsboeken in 1662 vernieuwd door 

ontvanger Frans Kiekens. want we beschikken uit dat jaar nog over de 

cijnsboeken van Ursel en Baarleveld-Mariakerke ( 113
). 

In 1730 vernieuwt advokaat Joos Goethals al de cijnsboeken. maar 

slechts een vijftal ervan zijn bewaard gebleven ( 114
). Joos Goethals wordt 

in die cijnshoeken erfachtig ontvanger genoemd. terwijl al de voorgaande 

ontvangers van de brieven van Assenede en de Vier Ambachten afzet

hare ambtenaren waren. Dit ambt moel erfachtig ~eworden zijn lussen 

1662 en 1730. want Frans Kiekens was in 1662 nog een gewone ontvan

ger. In 1769 treffen we D. Goethals. waarschijnlijk een zoon van Joos 

Goethals. als Prfachlig ontvanger aan. terwijl vanaf 1782 Jan Frans 

Hacquaerl. notaris en procureur van de schepenen van Gedeele. belast 

is met de ont,·angst van de hrievm van Assenede en de Vier Ambachten. 

In 1772 worden nogmaals alle registers 

21 kohieren bewaard zijn gebleven 

1. Quohier van Assenede 
.......-- 2. Quohier van Ayghem 
.......-- 3. Quohier \an Ba er el velde- Î'·lariakerke 
~ 4. Quohier van Caprycke 

5. Quohier van Doorczed e-Clu yse 

.......-- 6 . Quohier van Eedoo 

.......-- 7 . Quohier van Erlvelde 
,......... 8. Quohier van Dcsseldonck-1 ,oochristi 
~ 9. Quohier van Lovcndt>ghem 

(ttt) ARA RK nr. 7871 rek. t6t4-t6t6. 

( t 12) ARA RK nr. 7872 rek. 1617-1626. 

vernieuwd. waarvan er nog 

Lt>lt 36 blz. 

telt 103 blz. 

telt 36 blz. 

telt 81 blz. 

I clt -12 blz. 

telt 303 blz. 

telt 50 bh~. 

telt 37 hlz. 
telt 78 blz. 

(I 13) RAG Wctnchllgc Knmer nr. 205 (Urscl) en nr. 155 (finnrlcvt'ld-~lartnkt'rkd. 
(114) RAG \Vctnchttgc Knnwr nr. 162 (1\nprtjkc), nr. 165 (DoomZt'lt' t'n Klutzt'n). 

nr. 172 (Erlvcldc), nr. 179 (llyftc) en nr. 183 (1\lnlclt'~!'m). 

46 



10. Quohier \'Bil l' laldeghem telt 60 blz. 

11. Quohier van Nazarette telt 85 blz. 

12. Quohier Yan Oostwyncb:·l telt 30 hlz. 

13. Quohier van Peteghem. etc. telt 88 Llz. 

1--1. Quohier van Zonneghem. etc. telt 27 blz. 

15. Quohier \'an Sint Laureins telt 65 blz. 

16. Quohier \'an Sleyne telt 171 blz. 

I:-. Quohier van Somerghem telt 84 Llz. 

18. Quohier van Ursel. Aeltere, etc. telt 82 blz. 
,........, 19. Quohier \·an \Vynckel telt 79 blz. 

,........, 20. Quohier van Zelsaete telt 47 blz. 

21. Quohier van \Vaerschoet telt 202 blz. 

Die 21 kohieren vormen een bijna volledige collectie. want we treffen 

in die lijst alle plaatsen aan, waar vercijnsde gronden van de brieven van 

Assenede en de Vier Ambachten lagen. De cijnsen die in Staats

Vlaanderen lagen. in de ambachten Hulst, Axel en Aurdenburg zijn blijk

baai' verloren gegaan. Wel stellen we ook enkele verschuivingen vast ten 

opzichte van 1372 : de twee registers van Assenede zijn vervangen door 

een kohier te Zelzate. 1\ laldegem is geplitst in een kohier Adegem en een 

kohier 1\laldegem. Het kohier Sleidinge bevat de Asterhoek en gedeelten 

,·an de registers van WaarschooL Er is dus een hergroepering uitgevoerd 

per parochie, zodat hier de oude indeling die terug ging lot de oorsprong, 

werd opgege,·en. Bij gebrek aar, rekeningen moeten we ons beperken tol 

bovenstaande summiere ontwikkelingsschets van de brieven van Assenede 

en de Vier Ambachten in d(~ zeventiende en achlliende eeuw. 

In Deel IJ zullen we de geografische verspreiding van de cijnsen gron

dig bestuderen en hun hetekenis in verband met de ontginning van het 

betrokken gelJied trachten duiddijk te maken. 

1115) RAG Wdnchll"c Knrncr nra 152. 154, 156. 163. 167, 170, 172, 180, 182, 

IFJ4, 188, 190, 192, 193, 194. 198, 202, 206. 21 I, 212 en 209. 
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DEEL 11 

DE GEOGRAFISCHE VERSPREIDING 

VAN DE CIJNSEN 

Hoofdstuk I 

I-IET A!viBACHT MALDEGEM 

1. l•1aldegem 

Voor de parochies Maldegem en Adegem bedroeg de totale cijns in 

1289 199 p. 18 s. 9 V2 d. Van dit vrij aanzienlijk bedrag viel 102 p. 14 s. 

ten laste van de heer van I'vlaldegem, die verschillende cijnsen betaalde in 

cle brieYen van Assenede en de Vier ambachten (I). Vooreerst betaalde 

hij 42 p. voor 1011 b. 2 g. woeste grond. die we ongetwijfeld met het 

l\1aldegemveld mogen vereenzelvigen. Dit i'-1aldegemveld bestond. volgens 

Daniël Verstraete, uil twee grote stukken. Het eerste stuk had de 

Antwerpse heerweg als noordergrens, terwijl de westergn~ns gevormd werd 

door de grens met SijsPie Pn Oedelem. Ten zuiden reikte dit wld tot aan 

het domein van Burkel en de Schoutenstraat. die deel uitmaakte van dt> 

oostelijke grens samen mel de wijk Bogaarde ( 2 ). Het tweede stuk van het 

1\Ialdegemveld had de Aardenburgse Haringweg als westergrens. de Oude 

Brugse hPerweg ( = grens Knesselare-i'-1aldegem) en de Hunselastraat 

( = grens Ursel-l'1aldegem) als zuidergrens, de Kraailokerkweg ( = grens 

!'vlaldegem-Adegem) als oost ergrens en de Onderdijkestraat als noorder

grens ( 3 ). De heer van l\1aldegem betaalde verder nog ..tü p. 18 d. voor 

200 bunder. die we niet juist kunnen localiseren. E\'t•nmin weten we waar 

de 217 hunder liggen, waarvoor hij 14 p. cijns betaalde. \Vaarschijnlijk 

lag een gedeeLte van die beide stukken ten noordPn van de Antwerpse 

he·erweg waar de heer van Maldegem ook veel bezittingen had ( 4 ). Een 

stuk kan ook deel uitgemaakt hehlwn van het zeer uitgt•slrekte i'-laldt>gem

veld. 

De heer van i'-1aldegent hezat dus ten minste 1400 bunder woeste 

grond, die hij in het begin van de ciPrtiPncte eeuw van d<' graaf in rijns 

( 1) ARA RK nr. 45198 Cijnsbock van 1531 f• 2 r•. 
(2) D. VERSTRAETE. Hot donwin van do fwcr• van Mnld!'pt•m . .'\1'1 nr. 3 (JQ5J) 

p. 123. 

(3) 0. VERSTRAETE. lhtd•·m. p. 125. 

(4) D. VERSTRAETE. lht.!, m. p. 123. 
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heef.t genomen. Dat was reeds een flink gedeelte van het grondgebied van 

;'\ laldegem. Î' laar er waren nog andere grote cijnsplichligen te l\1aldegem. 

De Sint Baafsabdij staat met twee posten in het boek van .fvlaldegem : 

10 p. 10 s. en -t p. 15 s. 10 d. ( 5 ). Die cijns betaalden de monnikken van 

de Sint Baafsabdij voor de woeste gronden rondom hun hoeve Papinglo. 

die zij in 1240 van gravin Johanna hadden gekocht. De juiste oppervlakte 

van dit domein was niet goed bekend, want in de verkoopsoorkonde 

spreekt men ,·an -tO-t bunder. terwijl volgens een oorkonde van 1243 de 

oppervlakte van Papinglo 454 bunder besloeg. Het domein Papinglo lag 

in de zuidkant van :.laldegem. De Spienterbeek vormde de westelijke 

grens lussen Burkel en Papinglo en de Biestmeersen vormden de ooster

grens. In noordelijke richting strekte het domein van Papinglo zich uit tot 

dicht bij de huidige kerk van Kleit. terwijl de westelijke grens waarschijnlijk 

samem·iel met de !!rens \ laldegem-Ursel in 1240 ( 6 ). 

Een ander grootgrondbezitter was de abdij van Ter Doest die in 1243 

te Burkel 353 hunder woeste grond van de graaf in cijns had genomen. 

Dit domein grensde ten oosten aan het domein van Papinglo, .ten zuiden 

ook gedeeltelijk aan dat domein en aan de oude Bmgse heerweg. die ook 

rte westelijke grens \'ormde en ten noorden werd die 353 bunder begrer,sd 

door de heide van de heer van P.1aldegem en een stuk heide dat aan 

:\rnoul \'an l\laldegem toebehoorde. I leel dit domein lag op het grond

gebied van Î'1aldegem. behalve een dertig.tal bunders, rtie ten oosten van 

de oude Bmgsc heerweg lagen op de heerlijkheid van Knesselare op 

Oedelem (1). 

De hPer \'an \1aldegPm en de abdijen van Sint Baafs en TPr Doest 

hadden samen meer dan 2100 hunder of 2800 ha heide te P.1aldegem in 

cijns van de graaf genomen. Dat is bijna de helft van het grondgebied 

van Î'falrlegPm dat 6272 ha groot is. 

In het IW'nsgebiPd van Maldegem en Knes~elare bezat het kloostPr 

van Waarschoot 73 g. heide en vijvers, een stuk uit het Maldegcmveld. 

dat \ Vaarsrhoot w·lrleken werd genoemd ( 8 ). f),~ prior van Waarschoot 

( 5) ARA RK nr. 78'33 rr·k 1 'ióó·l %7 fn 35 v0
• 

(6) fJ. VERSTRAETE "" G. I >E SMET. f),. "mo<~lrJ uan Parinnlo 1<> .~fal.l('o•·m· 
Kf«~t. J'l.1nlrlr·u..rn ( I'J'il) p. 1(>-IFl. I Je < lfns wns I"'Jlfwlrl op (j d. pN bun,J..r of In 

lotnnl I() p. 2 1. vt>or 4Cl'1 hun<IN. Het Is nil'l f'fl! dulri<'IIJk wnnrvoor rl,. •1 p. I oj s. 

I 0 d. wr·rclr·n lwtualrl. :vfluchlr·n WfU lwt clc• riJm voor ht [)ljsl<'r\'<'lrl clnt Sint 

B"nf1 In 1109 kt><'hl <'Cl voor rJ,, "'PPI•·ITH!nlnlrr 'iO hunrlrr van 1243? 

(7) I>. VERSTRAETr·: {I,.,L,.[, 1\J'I.f nr. ·1 ( 1 9'i2) p. 83·1'!·1 

(8) C. I >E ~MET. IJ,. r.ntrtlnnlnlt mm ''''" c/,.,.f unrt lu·t Ma/d,.,w"'''''!tl : hot \V uur

*chfJotul!/t!,.k,.n, ,\!\1 nr. 2 ( I'J'iO) p. 80. 



betaalde daarvoor 23 s. 9 d. cijns <in den bouck van Knesselaere> ( ~). 
Alhoewel het Waarschootveldeken ongetwijfeld op Maldegem lag, werd 

de cijns toch in het boek van Knesselare ingeschreven. Dit is zeer begrijpe

lijk. daar de cijnsen ontstaan zijn in een periode dat de grenzen tussen de 

verschillende parochies nog niet zo duidelijk waren vastgelegd. 

Tussen de grote stukken van de heer van Maldegem. van J,~ ~bdijen 

van Sint Baafs en Ter Do est en van het klooster van Waarschoot lagen 

er ook nog een grote hoeveelheid percelen die aan particulieren toebe

hoorden. Een van hen was Paulus Kalkera die een stuk van 32 bunder 

heide te Burkel in cijns had genomen ( 10
). 

Het Sint lanshospitaal betaalde 3 p. 1 1 s. 3 d. cijns <in den brief 

van l\1aldeghem» voor hun bezittingen te :'vlaldegem (u). Een deel van 

die bezittingen kwam voort uit de schenking van kanunnik Amout van 

Maldegem, want 17 s. werd betaald «de dommo Amout de Werrem>. 

We weten echter niet waar die vercijnsde percelen lagen. want in 1565 

had het Sint lanshospitaal zijn cijnsen reeds afgekocht zodat de betrokken 

percelen niet meer in het cijnsboek van Maldegem van 1572 voorkomen. 

Het grootste deel van de cijnshouders komt echter wel voor in dit cijnsboek 

zodat we gemakkelijk de percelen, die belast zijn met een cijns. kunnen 

terugvinden ( 12
). 

Op de wijk !vloPrhuize Yinclen wc veel vercijnsde percelen. \"Ooral 

langsheen de l'vloerhuizestraat en de Lieve. Üp Brezende waren 52 g. en 

20 g. gelegen mnd den au den Maldegemsehen heerwech>. belast met 

respectievelijk 5 p. 12 s. 3 d. en 7 s. 2 d. cijns. Op een stuk van 24 b. 

~ghenaempl tlleyhey» lag een cijns van 36 s. Ook Ie l\ laldegem-Donk 

treffen we enkele cijnsen aan. alhoewel de meeste cijnsen te Donk op 

Sijsele lagen. Er lagen ook enkele verspreide cijnsen te Noorthem. te Vake. 

te Warme en in de Noord broek. Een cijns van 21 s. was bezet op 12 g. 

<in de Biest over de Leel>. terwijl er ook veel cijnsen in de wijk Eeh·elde 

voorkomen. Verder vinden we nog enkele kleinere cijnsen te Burkel en te 

Papinglo. 

Het is opvall('nrl (lat in hPt cenlntm vnn l\(lalclc~(<'m praktisch gPen 

cijnsen voorkomen ; enkel in de wijk <ovPr den ackere> vindl'n we enige 

vPrcijnsde percelen. 

In het cijnshoek vnn 1531 zijn de cijnsPn vnn l\1aldegPm in volgende 

ruhriehn ondergebracht : <apml l\1oPrhuus> (hestant uit rtriP rtPIPn). 

( 9) ARA RK nr. 7854 rC'k. 1566·1567 [0 32 r0
• 

( 10) Rtjksnrchtcf Brugge Aanwinsten nr. 4608. 

( 11) Archtef Stnt Janshospltnnl llrutHI<', Doos varln rol nr. I 3. 

(12) ARA RK nr. 45198. 
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~juxta Papingheloo>. <in Done>, <apud Cleyb en <apud Borde>. Daar

naast komen er nog de rubrieken <in l\ laldeghem de veteri et de novo> en 

<in ~ laldeghem de remensuratione>. Deze indeling stamt ongetwijfeld uit 

de periode van het ontstaan van de cijnsen. De rubriek «de remensura

tione> bevat de cijnsen die tijdens de regering van Gravin l\1argareta door 

hermeting van rt>eds verkochte gronden ontstaan zijn. De benaming «de 

vettri et de i10\"0> is een herinnering aan de rubricering van de rekeningen 

van de brieven van Assenede en de Vier ambachten. Voor l\1aldegem en 

.-\degem staan in de rekeningen t ·wee totalen (summa reddituum) : «in 

~ laldeghem-Adenghem> en <Ibidem de novo». 

2. Adegem 

Te Adegem treffen we zeer we1mg grote cijnshouders aan : slechts 

de heer van Maldegem bezat een stuk van 40 bunder groot gelegen <apud 

Hïlle> ( = Hellestraat). waarvoor hij 3 p. cijns betaalde. 

Een groot deel van de cijnsen op Adegem liggen geconcentreerd in 

de wijk ~lurk el. In het cijnshoek van 1531 staan er twee rubrieken voor 

de l\1urkel : <apud ;\loerkere:> en <in Moerkere de novo». Zowel te 

0:oordmurkel als te Zuidmurkel komen talrijke cijnsen voor. De wijk 

;\lurkel strekt zich grosso modo uit tussen de Lieve en het Blakke Veld. 

Hij wordt begrensd door de Wagenmakersstroom en naar het noorden toe 

loopt dP !'V1urkel tot de Kerselaar. ~Ie el dit gebied moet vercijnsd zijn 

geword«"n tijdens de· periode 1220-1250. Ook in hel gebied ten noorden 

van de Murkel langsheen de Kanetelstraat, te Onderdijke. te Kleemputte, 

te Raverschoot. te Heulendonk en langsheen de Kallestraat vinden we 

talrijke percelen die belas! zijn met c.ijnsen. Er komen ook enkele cijnsen 

voor langsheen cle I lunsc·loslraal c·n te Kraailo aan heide· zijden van de 

grens ~laldeccm-Adc~gem. Een cijns van 8 s. (i d. is hczcl op 20 g. land 

langs ede> sf.rate van Crayloo nar>r J .xmcltschooh·ivcrc> nabij hC'l Kraailohof 

op Maldegem. 

In het centrum van Adegem komen bijna geen cijnsen voor : ze zijn 

ook ZPPr WPinig talrijk in de Moerwegc, op het Broekeiken en ten noorden 

van de Lieve ronrl Celiehmg. 0p cle Boterhoek zijn ze wat talrijker. maar 

dit gebit~d sluit er·rclPr aan hij het moNgebkd van Sint Laureins. 

* * * 
Volf,!errs hel cijrrsl,twk van 1\Jaltlc•f.!Prn-!\clr·gc•rrr lwrlroPIJ d(· lolalt' cijns 

154 p. 2 s. sd., lt·rwijl in 1289 rlc tolale cijns htjna 200 p. WflSI, DiL 

vr·rschil is te vr.rklarf~n Joor het uflossen, het kwtjlscheiJPn en het ver

donkt~n~n van een aantal cljnse11. 
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De heer van l\1aldegem, de abdijen van Ter Do est en Sint Baafs 

belaalden samen bijna 127 p. ( 102 p. 12 s. + 8 p. 16 s. + 15 p. 6 s.) 

cijns voor hun gronden in de parochies Maldegem en Adegem. De kleine 

cijnshouders betaalden de rest van de 200 p. d.w.z. 73 p. \Vannet>r we 

als gemiddelde cijns 18 d. per bunder aannemen bekomen we een lotale 

oppervlakte van ongeveer 900 bunder. Boven vermelden wc reeds dat de 

heer van Maldegem en de abdijen van Ter Do est en Sint Baafs 2100 

bunder in cijns hielden van de graaf. zodat dat er te Adegem en te 

Maldegem minstens 3000 hunder of 4000 ha cijnsgrond was. In totaal 

beslaat de oppervlakte van beide gemeenten iets me~r dan 9000 ha. 

( 6272 ha. + 2765 ha.). Bijna de helft van hun grondgebied is dus 

vercijnsd geworden tijdens de periode 1220-1250. De wijk Murkel en aan

grenzend gebied op Adegem en de wijk Moerhuize op Maldegem zijn 

ontstaan uit die vercijnsingen terwijl Papinglo. Warme ( = Warhem) en 

Noorthem oudere onlginnmgscenlra zijn, van waaruit de omliggende heide 

of moer in de derbende eeuw werd ontgonnen. De dorpskernen van 

Maldegem en Adegem zijn nog ouder en klimmen waarschijnlijk op tot 

de Frankische periode. I-let primitieve domein van de heer Van l'vJaldegem 

bestond uit het hof le Reesinge en het gebied van Warme. I-let grote 

Maldegemveld is slechts een aanwinst uit de dertiende eeuw. misschien 

daterend uil de tijd dat Franco van l\1aldegem kanselier was van het 

graafschap Vlaanderen. Terwijl de kleine cijnshouders meestal hun woeste 

grond onmiddellijk vruchtbaar hebben kunnen maken, zijn de grote cijns

houders er niet in geslaagd hun woeste gronden te ontginnen. Noch tt~ 
Burkel. noch te Paringlo was de ontginning een succes, tPrwijl de heer van 

Maldegem lol diep in dt> achllienciP eeuw nog niet veel vele! hncl laten 

ontginnen. 

3. Sint Lnureins 

I-let moergebied van Aardt>nbmg, waarin de parochie Sint Lameins 

ontslaan is, werd in hoofdzaak vercijnsct lijdt>ns cle regering van gravin 

Margarela van Constantinopf'l. Talrijk zijn cle oorkonclen ctie hewnard zijn 

gf'hleven betreffencle de verkoop van moergronclen gelegen langsheen het 

Vakelcecl. het Ser Janslef'ct en cle Goochf'laarstrnat. 

In 1275 verkoopt Eusl aas van Stoppelclijk enkele stukkf'n uil lwt 

moer van Aardenburg gf']f'gen <enlre Vakcnsvesc el Ie voil' .ll:'han ctP 
LrffinghE'>. En dan nog E'nkele stukken c:enlre Ie \'oie Vaken d 1<' voie 

Gokelers> ( 13
). n(' cijns lwdrMg C) rl. p<'r huncl<'r. ln hl't nangrt'nn'ncl 

(13) RIJsel Archivcs Nniionnies n 1561 f" 'l8 r0
• 
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mOPrgebied van \\'ar hem verkocht Jan van ~lont St Eloy 71 bunder 

mot>rgrond gelegen tussen het Ser .lansleed en de Vakeweg ( 14
). Ook hier 

werd de cijns op 9 cl. per bunder vast gesteld. 

In 1572 bedroeg de cijns voor Sint Laureins 21 p. 11 s. in het eerste 

boek en 21 p. <) s. in het tweede boek van die parochie of in het tblaal 

-13 p. Als we nu 9 d. per bunder rekenen, krijgen we voor gans het ;l'rond

gebied 11-16 bunder of 1520 ha : dat is bijna drie vierden va:-~ de gehele 

oppef\·lakte van Sint Lameins die 21 39 ha. beslaat. Daarbij moeten we 

dan bedenken dat die -13 p. zeker lager ligt dan de totale cijns van rond 

1300. wanneer de wrcijnsing te Sint-Laureins een einde had genomen. 

\Ve mogen zonder enige twijfel aannemen dat gans het grondgebied van 

Sint Laureins werd wrkocht in de tweede helft van de dertiende eeuw. 

Dit blijkt trouwens ook zeer duidelijk uit de cijnsboeken van 1572 ( H). 
\\' e vinden vercijnsde p<'rcelen in de Viermatenwatering. in de Feyen

watering. in de Goochelarewatering. in de Beoasterede watering en in de 

~ loerhuizewatering. Er komen ook cijnsen voor lansgheen het Vakeleed. 

de Vakeweg, de Goochelaarstraat, het Ser Jansleed. te Middeldorp en 

op de Boterhoek. Zij liggen dus verspreid over heel het grondgebied van 

Sint Laureins. :'-Ja het uitturven werd dit moergebied tot vruchtbare akkers 

herschapen door de cijnshouders die zich als kolonisten kwamen vestigen 

te Sint La ureins ( 16
). 

Hoofdstuk ll 

DE KEUREN VAN EEKLO-LEMBEKE EN KAPRIJKE 

1. Eeklo 

Gans het gebied van Eeklo. ten noord,.n van de Antwerpse heerweg, 

lag volleelig binnen het graff'lijk clomein Aalschoot dat tijdens de periode 

1220-12'50 door de vlaamse gravinnen werd verkavel cl en verkocht ( 17
). 

r )f• verrijnsd(' rwrn•lf'n lagen dus versrrr>id over hef'! dit noorrlcrlijk ge-

( 14) RI)Jel Arr:hivl'l Nnllonnl•·~ B 151i I f" 26 J"'>. 

( 15) ARA RK nr. 45204 •·n Rlj&cl. Ar,hlvcs Nnllonol"~ B Y17'i. 

I 11;) L. STOCK MAN. lfr·' ,,nts/IJlm uun ,J,. purorlll•· Stnl f."ur"lns, In Biekorf LXXII 
(I CJ71 ) nr. 3-4 p. 78-80. 

( 17 J 1.. STOCKI\1AN. 111'1 ü"'f,·ltJk ho• Anf~,.f,nol, Atv! nr. u, ( 1 96'i) p. 197-207 .. n 

I. STOCKMA:--.1. N''fl prnl,ft·rm·n IH·In·l/••rlff,, ;\,,J.,.f,nnl. Ai'! nr. IA ( 1%7) p. 

12'j.IJ9. 
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deelte van Eeklo. Dit blijkt trouwens zeer duidelijk uit de cijnsboeken van 

Eeklo, die in 1572 werden vernieuwd ( 18
). Het Sint Janshospitaal. de 

Lazarie en de abdij van Oost-EPklo. grootgrondbezitters te Eeklo, betaalden 

eveneens rijnsen in de brieven van Assenede en de Vier ambachten voor 

hun landerijen te Eeklo. Heel dit gebied vormt een aaneengesloten complex 

van akkers : Waaiakker, Noordbusakker, Zuidbmakker. 1\1olf•nakker. Oost

veldakker, Zuid-Balgerhoekakker, W estakker, Oostakker. Heineakker, 

Vlotakker, Wulfschootakker. enz. (1 9
). 

Ook in het gebied ten zuiden van de Antwerpse heerweg vinden we 

talrijke percelen die belast waren met een cijns. Dit gedeelte werd echter 

hoofdzakelijk in de loop van de tweede helft van de dertiende eeuw 

vercijnsd. In 1274 verkocht gravin l\1argarela 253 moer gelegen tussen de 

Zoutweg, de Lieve, de I'v1oeie en de stad Eeklo. aan Aelis, weduwe van 

Wouter van Zwijnaarde ( 20
). In dit moergebied bezaten de broeders van 

het Sint .lanshospitaal reeds een moer in 12-10 : later zulkn ze hun bezit 

uitbreiden door aankoop van moergronden voortkomend van Aelis van 

Zwijnaarde, om daar hun h0eve Altena op te richten van waaruit ze het 

moergebied zullen uitturven. In de cijnsboeken van 1572 vinden we dan 

ook een hele reeks percelen gelegen in de l\1oeie, te Nieuwendorpe, in 

het Paradijsstraatje, in de Bogaardmoerstraat en in de Pokmoer ( 21
). 

Ook rond het oude gehucht Raverschoot. zowel op Eekloos als op 

Adegems grondgebied komen talrijke cijnsen voor. Raverschoot en het 

zuidelijker gelegen Honeveld worden uitdrukkelijk genoemd in de rekening 

van 1289 ( 22
). Zelfs in het centrum van Eeklo treffen we talrijke cijnsen 

aan. 

De totale cijns voor Eeklo bedroeg meer dan 232 p. \Vanneer we 

2 s. per hunder rekenen. zoals de gemiddelde cijns was te Aalsrhoot. 

krijgen we 2320 htmder of 3086 ha. Dat is dan meer dan de totale 

oppervlakte van Eeklo diP slechts 2830 ha. heslaat T Een deel van die 

cijnscn lag echter op Lemhcke zodat ons rekensommetje toch kan kloppen l 

(18) ARA RK nrs 45193 en 45194. 

(19) A. DE VOS. Eeklo :van natuurlandschar tol slraiPnnel, At-1 nr. 22 (1971) p. 19. 

(20) Rtjsel, Archlves Nattonnies B 1561 fo 36 v0
• 

(21) Vooral In het cijnshoek <Ümmclooperc> gcnnnmcl. ziJn ze talriJk vNII'I1<'11WOOrdt~d. 
ARA RK nr. 45194 Deel 11. 

(22) <In Ravenseoel de prnto et masurn 100 s.> 

<Pm medietate in prnlo casteliuni 3 p. 6 s. 9 cl.> 

<Pro mcdlclntc npud Oudcv<'lde 30 s.> 

Misschien mag het <prntum cnsiPIInnl> In vNhnn<l wordt'n g<'hmc-ht m<'t .J,. hnl'<'ht 

vnn Robertus PuN, die door d" wr<'k!'rs van dt' monrd op 1\nn·l .1,, Cot•tlt', \\'t'rtl 
plat gebrand ? 



2. Lembeke 

Het grondgebied van Lembeke viel praktisch geheel binnen het 

grafelijk domein AalschooL Enkel de heerlijkheid van Aveschoot behoorde 

niet (meer) tot dit domein in de periode van de grote vercijnsingen. De 

cijnsen van Lembeke vinden we terug in de cijnsboeken van Eeklo, vooral 

dan in de <ommeloopere>, en in de cijnsboeken van Bassevelde en 

1\aprijke. Onder Eeklo staan de cijnsen uit de Ketsebroekstraat. uit de 

\ • eldhoek. uit de Leedstraat. uit de Koestraat, uit de Koxhoek. uit de 

Rostijne en de djnsen gei eg en op de grens met \ \' aarschool langsheen het 

Eekloos \'aarde ken. In het boek van Bassevelde staan de cijns en bezet op 

gronden in de Oosthoek. in de Weststraat. te Vroenhoek en langsheen de 

Gentweg. Grosso modo kunnen we zeggen dat de cijnsen van Oost-Lem

beke. het gebied ten oosten van de Gentweg dus, in het boek van Basse

\·elde staan en de overige cijnsen van W est-Lembeke te vinden zijn in 

de boeken van Eeklo. Een klein deel van de cijnsen uit het noorderlijk 

gedeelte van Lembeke staat echter in het boek van Kaprijke. De 48 s. 

cijns, die de eigenaars van het goed te Broekmeers. gelegen bij de weg 

naar Kaprijke, betaalden voor 57 g., staat in het boek van Kaprijke. Andere 

percelen zijn gelegen in de lloorlare-akker. te Vroenhoek. te Oosthoek en 

langsheen de weg Lembeke-Kaprijke. Te Lembeke dateren de meeste 

cijnsen uil de per'ode 1220-1250 ; we kennen slechts een vercijnsing uit 

1264. wanneer de kerk van Lembeke 3 Y2 bunder woeste grond in cijns 

neemt van de gravin ( 2~). Binnen het gebied van de heerlijkheid van 

Aveschoot komen vanzelfsprekend geen cijnsen voor. 

3. Kaprijke 

Ook heel het grondgebied van Kaprijke behoorde tot het grafelijke 

domein Aalschoot. zodat de cijnsPn daar eveneens in de periode 1220-

1250 ontstaan zijn. De voornaamste cijnsplichtige te Kaprijke was het 

hospilaal c:Comlesse> van Rijsel. rlal het grote Rijselhof in eigendom b~
zat ( 2'). I--Jun gronrlbezil I>Nlroeg meer rlan 150 bnnrler Ie Kaprijke. waar

voor het 9 p. ) s. 3 rl. cijns helaalrle in de brieven van Assenede en de 

Vier Ambachten. Ook rle graaf van Vlaanrlerr>n staal in hPt hMk vnn 

Kaprijke rrwl_ een cîjns van t1 p. 2 s. 7 d. zonder specificatic van cle per~ 
t1·ll'fl Wilitrop rlit• cijns rlr11klf'. We rlPnken rial ,J;" perreiPil rl!'f'J uit-

(2'3) RI foei. Arrhlv"s Nntlonol~• B I 'i(j I l•l<• Cnrlufnln· ,(<l flandrc. f" 30 v0
• 

12-1) 1.. STOCK MAN. Bomen "" lronLen op hd f~IJ.•safl,o/ lo KnpriJiw 111 116/. lllr.korf. 
JunrJlnnJl 71 ( 1970) p. 340 342. 



maakten van hel 1:pralum comitisl' dat gelegen was tussen het RijsPihof 

en BentiJle ( 25
). Te meer omdat in dit gebied geen andere cijnsen voor

komen. De Lazarie van Gent betaalde 8 p. 14 s. 7 V2 d. cijns voor haar 

bezittingen in de Schauwijnsakker. l':uidakker en Woutersakker. 

Oe cijnsen liggen verspreid over heel Kaprijke : in de Beckenen. ir1 

de Rybecq. in de \Vacht en in de verschillende akkers zoals de Noord

akker. de Zuiclakker. de Middelakker. de Heinakker. Woutersakker. Rub

hinsakker en de Schauwijnsakker. 

De totale cijns voor Kaprijke bedroeg in 1289 bijna 114 p. Wanneer 

we een gemiddelde cijns van 2 s. per bunder aannemen. komen we tot een 

totale oppervlakte van 1140 hunder of 1516 ha. Dit is dan meer dan de 

totale oppervlakte van Kaprijke die 1469 ha. is. Ook hier ligt de verklaring 

in het feit dat een deel van die cijnsen op Lembeke lag. 

De prelaat van Zoetendale. die te Kaprijke een grote hofstede in de 

Zuidakker bezat. komt niet meer voor in het cijnsboek van Kaprijke, want 

hij had in 1565 reeds de 8 p. 10 s. 10 V2 d. cijns uit het boek ,·an Kaprijke 

afgekocht ( 26
). Te Lembeke en te Kaprijke bedroeg het totale grondbezit 

van het klooster van Zoetendale bijna 46 bunder ( 27
). In de dorpskern 

van Kaprijke zijn er niet heel veel cijnsen, zodat het mogelijk is dat het 

centrum van Kaprijke uil oudere kultuurgrond bestaat. 

Hoofdstuk 1ll 

HET At-IBACHT ZOt-1ERGH-I 

1. Zomergem 

Alhoewel in de rekening van 1289 een totale cijm Yan meer dan 

133 p. voor Zomergem genoteerrl stnnt. liggen dP hetrokken pPrcelen torh 

hoofdznkelijk op het gronrlgPhied van \V aarschooL Op Zonwrgem zplf 

vindPn we cijnsPn in het gehied rond de Lieve, zoals te '1' leirlnre. te Stok-

( 25) In 12ï3 vcrlePnt ~ra vin 1\ lnr~arPln unn J,. <hospites> van 13t•ntille t•n ( 's ~rll\'1'11 

mPPrscln dezelfde wet nis Jic vnn Kupri[kl'. 1.. GJLI.IODTS.\':\N SE\'ERF.;-..;, 
Coulumr• de Cnpri}ckc, p. 66 : Nos, t'>lnr~nrt'ta, flnndrlc l'! llnnonie comltls>a. 

noturn foeimus universis quod nos homines 1'1 hospitl'S llll\llt'ntt'S upurl n .. nltl I'! In 

locum qui dtcltur prolurn comltls, powtmls PI pontmus ad lt·~t·m tllt>rum ,{,. 

Cnprle>. 

(26) ARA RK nr. ï855 n·k. 1566·1567 f" 3ï v". 
(2ï) L STOCKI\11\N. [),, Tw/sl•·•l" l'nn .{,. n/,.Ji/ Zo.,lt•n.lc./,. tt• 1\,,"n,k.-, Ons ~ t,.,.tl••s 

lnnrl. jnnrgnnR IV ( 1 'li I ) p. 33 3·1. 
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le,·ij\'t•r. Ie Beke en te Schaubroek. ln het zuidelijk gedeelte van Zomergem 

langsheen de Dum1e komen Yeel cijnsen voor te Ro in de Romeersen en 

de Rostraat. te Dunnen, in de Schurre en ook enkele in de Spinhout

straaL \' erder vinden we enkele verspreide cijnsen te Dalem en in de 

Huizegavers ( 28
). De heer van Herzele betaalde 5 p. 8 s. 4 d. cijns «ter 

cause van zijn heerlichede Yan HerLele in W aerschoet ende Zomerghem > 

en :"- lartin Snouckaert, heer Yan Zomergem, betaalde 8 p. 1 s. 11 Y2 d. 

djns <Ier cause van der heerlichede van Zomerghem> ( 29
). Die beide 

heren moeten dus in de eerste helft \'an de dertiende belangrijke stukken 

woeste grond van de graaf in cijns hebben genomen. \Ve vermoeden dat 

die cijnsgronden ,·an de heer van Zomergem in de wijken Meirlare en 

Beke mogen gesitueerd worden en dat de cijnsgronden van de heer van 

Herzele in de Korte Boeken moeten gezocht worden ( 30
). 

We denken dat heel het gebied ten oosten van het Schipdonkkanaal 

en ten noorden van de weg van de Rondom naar Beke de eerste helft van 

de dertiende eeuw wNd vercijnsd. Dil (:!ebied sluit trouwens aan bij de wijken 

Beke en Voorde op Waarschoot waar de cijnsen zeer talrijk zijn. Ook 

rond de Durme en in het Ro moet de graaf nog percelen grond vercijnsd 

hebben, alhoewel dit loch op beperkte schaal moet gebeurd zijn, want de 

graaf had vroeger in dit gebied reeds heel wat gronden uitgegeven tegen 

betaling van een mout- of gerstcijns (3 1
). Te Zomergem lag het zwaarte

punt van de cijnsen beslist in de wijken Beke en Meirlare. 

Te Ronsele liggen er slechts enkele verspreide cijnsen nahij de grens 

met Oostwinkel te Drepenheek. In het cijn~hot:·k van 1531 vinrlt•n we noch

tans een rubriek <In Ronselo> ( 32
). 

2. \V aarschoor 

I )t· riJnsen VélfJ W aor.;rhool si ann in versch illendP cijnshopken : "'in 

het oude van Waarschoot>. <in het nieuwe van Waarschool>, <in BPizP

hrot·b en <in Asterhor>b ( 33
). In de twcP eerste cijnshoeken vinden we 

(26) Vo"r fwt llhwr"n V•ln ,j," pluut,nnmcn te Zomeruc·m heb Ik ll<'hrulk gcmnokt vnn 

cl,. l,lfclrnfl<· vnn 1'-1. R'/C'KAERT. lid ku[luurlandsc/l(Jp L•un Zomerrwrn in cl .. 
vur.rlAJc CI!UIJ'('fl w•.<r:l.<!l.<l """r 1'('/l f,rnk lnponl/mlc•. AM nr. 20 ( t l)fil)) p. 21i0-289. 

(29 J AI<.A RK nr. 4';207. 

(3(}) M. RYCKAERT. Zr,m"'fl"'n. 7'/" f"wfllkf",,fcn c•n lwn Twrc>n. A:'-1 nr. ó (tWH) 
p. ')2 en p. 121. 

(3 t) 1.. STOCK MAN. fJ,. fmem•n "'"' !\rJltc•r. Afvl nr. 20 ( t 9m) p. t 3'i- nfi. 
('3:.!) ARA RK nr. 452fJt, fn t 18 v0 . 

('3~) ARA RK nr' 1'i207. 1'i t 97 ,.,. ·I 'i t 98. 
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in hoofdzaak de cijnsen uit de W eststraat. uit de Zand straat, uit de Oost

moer, uil de KouelP Keuken en ook een aantal uil de Ari~donkslraal. In 

het boek van de Asterhoek staan enkele cijnsen uit de Voorde en de 

Arisdonkbroek en in het boek van Belzebroek vinden we vooral cijnsen 

die gelegen zijn in de Hoge Voorde. in de Lege Voorde, in Arisdonk en 

Arisdonkhroek. 

Alle belangrijke pachthoven te Waarschoot betaalden cijnsen in de 

brieven van Assenede en de Vier Ambachten. Het \Veemaarshospitaal 

betaalde jaarlijks 24 p. 1 s. 10 V2 d. cijns voor hun goederen gelegen ~ 
Waarschoot en Sleidinge. Dit hospitaal bezat o.m. de grote hofstede <ter 

Beke> op de wijk Beke. Voor zijn goed <te Breehroub betaalde de 

eigenaar 2 p. 10 s. cijns. Voor het pachtgoed <Belshroeb, gelegen hij de 

Eertinsbrugge over de Lieve, betaalde men 29 s. Oe armendis van de 

Sint Jaccbskerk te Gent was 3 p. 10 s. 5 V2 d. verschuldigd voor hun 

hoeve te Voorele en hun landerijen in \Vaarschoot. De priorij van \Vaar

schoot was ook cijnsplichtig voor hun klooster en omliggende gronden en 

hun pachtgoed <ter Kouderkeukene> e'). ln het cijnsboek van 1572 

komen de cijnsen niel meer \'oor omdat ze in 1565 werden afgekocht ( 35
). 

Over heel het grondgebied van Waarschoot zijn Pr dus cijnsen 

aanwezig. We hesehikken echter over geen originele verloopsoorkonden 

van woeste groncten te Waarschoot uit de eerste helft van de dertiende 

eeuw ( 38
). Evenmin wordt Waarschoot vermeld in de rekening van de 

Eerste Brieven van het jaar 1289. De cijnsen van \Vaarschoot zijn ver

vat in de <summa reddituum> van Zomergem en Belzehroek. Dit Belze

broek ligt dus niet op Evergem. maar is een oudere lwnaming voor de 

wijken Voorde en Ansdonk. 

Het grootste deel van de cijnsen te \Vaarschoot moet in de periode 

1220-1250 ontstaan zijn, daar we ze terug vinden onder ruhriek 1 van de 

Eerste hrieven. De plaats \ Vaarschool duikt wel op in PnkPie 

verloopsoorkonden van de tweede helft van de dertienelP eeuw. ln 1281 

koopt Jakemon Lefevre, een Gentenaar. 15 bundPr Pn 2 gemet woeste 

grond te Waarschoot, waarvoor hij 6 d. cijns per hunder het!H\lt ( 31
). 

(34) De priorij van Waarschoot Is !'en st!chlln!! vnn Sirnon Uut<·nhov<' f'n ;·tjn vrouw 

Margriet sBusers uit het midden vnn de vij[ttE>nde !'cuw. D<' llONit'rt'n vnn dtt 

klooster waren helnst met cijnsen lf'n voorde!!' vnn de brteven \'an Ass<'nt'df' rn 

de Vier Amhnchtcn. A. CASSIMAN. 0. L. Vrouw IPn Hot••• o{ rle priorij t.> 

Waar,chool. AM nr. I (1949) p. 17-19. 

( 3S) ARA RK nr. 7854 ret 1566· 1 'j67 [0 32 r0 • 

( 3tï) Er Is sll'chls cPn afschrift j,,.b·nd vnn <'en oorlont Ir vnn 12'\ I lwtn,ff,,mfr 'l 1 J 
bunder mo<'r te WaarschooL Zt<' blilagt• V. 

(37) J. DE SAINT GENOIS, Monumuns anclons, Tomc 11. p. 683. 
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In de rekening van de Nieuwe brieven van 1294 vinden we een zekere 

Hendrik van de Rijstune die 30 s. cijns betaald voor 60 bunder woeste 

grond gelegen te \ Vaarschoot 

Oe stichting van de parochie \V aarschoot lijkt mij, zoals de parochies 

Eeklo en Lembeke, een gevolg te zijn van de vercijnsingen van de woeste 

gronden. \Vaarschoot zal iets later dan Eeklo ontstaan zijn want de plaats

naam Eeklo komt wel voor in de rekening van rlP Eerste hrieven. 

3. Ooslll'inke/ 

In het eerste boek van Waarschoot van 1531 komt een rubriek voor 

<In Zauwezele> ( 38
). Dit toponijm, ook Zauzele geschreven. heeft be

trekking op een blok land, begrepen tussen de Sint Jansstraat. de Veld

straat. de weg naar Leischoot. de Molenstraat en de Diepenbeekstraat 

Bijna alle cijnsen van Oostwinkel zijn gesitueerd in Zauzele. alhoewel er 

toch enkele cijnsen te vinden zijn te Leischoot, in de Oiepenbeekstraat. in 

de Langestraat en langs de Lieve. Ten oosten van de Lieve hebben we 

echter geen enkele cijns gevonden. Dit is wel eigenaardig want dit gebied 

vormt samen met de (vloer van Waarschoot en de Pokmoer een aaneen

gesloten moergebied. dat in de tweede helft moet vercijnsd zijn ge

worden ( 39
). We troffen slechts enkele kleinere cijnsen aan te Waarschoot 

en een enkele cijn~ van 8 % d. te Oostwinkel. die gelegen waren in de 

;\loer. Het is mogelijk dat de cijnsen van de Moer in 1572 reeds afgekocht 

waren of dat elf' gronden van de cijns vrij gesteld waren. 

Voor het deel van Oostwinkel ten westen van de Lieve kunnen we 

gemakkelijk de ontginning volgen : rond cle oude nederzettingskern Zau

Zf'le werden alle woeste gronden in de eerste helft van de dertiende eeuw 

in cijns genomen. waaruit dan de parochie Oostwinkel zal groeien. Oe 

plaatsnaam 'Woest winkel> moet de oudere naam cZauzele> verdrongen 
hebben ( 40

). 

* * * 

(3F!) ARA RK nr. 4'3206 f• 101 r". n" ciJnsrn vnn Oostwlnknl ziJn nllemnnl te vlnd('n 

In nr. 45207. 

( 39) Üv•·r concrdr hewl)ZI'n besrhikkr·n wn nl<·l. W cl WC' ten w" rlnt /\1'11~ van 

Zwl)nnnrcl<· tr·n noord"n vnn rht ll<·hlr·rl In 1274 mcr•r dan 253 hunder moer~ronrl 
van liravin MnrQIHI•tn km:ht. Rl)<t•l. Arrh1vf'~ N~tllonnll's B 1 '361 ro 36 v0

• 

( 40) o" plantmilfirn ( Wr••lwlclr) cluikt In 1237 In "" J,ronnNI op. RAG AbdiJ Znc
tr·ncllllr·, oorbn..J,. vnn 1237 : <In loco qul d1c1tur y,.J,J..kinrlnm luxln \Vcslwlcl,. •. 

Woetlwlnk"J hrt,.k.·nl wo<·•l•· l,",.k. \Vnr•stwluk<·l ••volou·Ncl,. over \V"stwlnk,.l 

naar Oostwtnkel. 



De cijnsen van Waarschool. Zomergem. Lovendegem. Sleidinge en 

Oostwinkel slaan in de rekening van 1289 onder drie rubrieken : <In 

~omer[!henn. «In 11dsehroch. in Lovendeghemhroch:• Pn «In Everghem. 

Sledinghem. Lovendeghem>. De totale cijns voor die drie rubrieken be

draagt 256 p. Als we rekenen met een gemiddelde cijns \'an 2 s per 

hunder krijgen we een oppervlakte van 2560 bunder of iets meer dan 

3400 ha. Dat is een derde van de totale oppervlakte van cle geme"nten 

Waarschoot ( 2191 ha.). ?:omergem ( 2794 ha.). Lovendegèm ( 1 582 ha). 

Sleidinge (2074 ha.) en Oostwinkel ( 836 ha.) Alhoewel een cijns van 

2 s. per bunder aan de hoge kant ligt en we bovendien nog rekening 

moeten houclen met de cijnsen var. rle Niemv\! brieven om dichter bij de 

werkelijkheid te komen. mogen we toch besluiten dat er slechts een be

perkt deel van Je hodem van die vijf parochies in de deitiende eeuw door 

de vlaamse gravinnen werd vercijnscl. Vooral op Zomergem en Lovende

gem ligt er veel oudere kultuurgrond. terwijl Waarschoot. Sleidinge en 

Oostwinkel toch als stichtingen uit de dertiende eeuw kunnen hel'chouwd 

worden. 

Hoofdstuk IV 

DE KEURE VAN DESTELDONK-SLEIDINGE 

De keure van Desteldonk omvatte het grondgebi«"d van Desteldonk 

de helft van Sleidinge, het gehucht Ooornzele van Evergem. het gehucht 

Hijfte te Lochristi. een deel van \Vanrschool en een deel van Lovende

gem ( 41
). 

1. Sleidinge 

I let grondgebied van Sleidinge rPssorteerde in elP 'i' licldf'leem\·en ge

cle«"ltclijk onclPr de he«"rlijkheicl van Sint Baafs en gprtePliPlijk ondt•r de 

keure van Sleidinge-Desteldonk. De cijnsen van de brieven van Assmerte 

c·n elP Vic"r Amharhten liggen uitsluitend op cl,, keure. In h«"l noorclt•n 

vinden wc er in clc• wijk elf' ViPr I luizen. in df' \V i !Ie 0 fo(·r Pn op 

Daasdonk en 111 het Ztticlf'n in dt' Asterhm·k. in het Ec·bken Pn op 

W<'slvoordt· ( 02
). Die cijnsc•n slaan in het <nieuwe \'lln \\'narsrhool,, 

( 4 I) D. BERTIN. Coulumcs des scugrwurll's enclot•t>e.-- dans Ie <'if'Uxl>r.urg d<' Gnr~tl. 
(Bruss{'l) 1904, p. 5. 

( 42) De A~ terhoek W<\S het ll<'hi<>d fen noortlf'l1 \'611 \V t'sl\·oonl<' <·11 1<'11 wt·slt'11 \'611 tie 
L6ngcdnmstrnnl. 
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in < BelzebrOl'b en in .. de A~terhoeb {"11
). Oe cijns en van de Aster

hoek vindt men terug in de rekening van 1289 onder de rulxiek «In 

En•rghem. Sledinghem. Lovendeghenn ( 41
). De cijnsen van Sleidinge 

zijn dus ook in periode I :2:20- 1250 tot stand gekomen. Uit de l weede hel ft 

Yan de dertiende eeuw is er echter wel een verkoop bekend van 40 hun

der woeste grond gelegen lussen Lemheke en Sleidinge ( , .. , ) . De Vl'fcijn

;:inng \·an grafelijke grond op d<' keure van Sleidinge ging dus nog verder 

in de tweede helft \ëll1 dt> dertiende eeuw. 

In 1215 krijgt df' abdij van Sint Baafs de beschikking over de woeste 

gronden in de parochie Ewrgem ( 46
). Üp dat ogenblik behoorde Sleidinge 

nog tot de parochie Evergem. zodat de vercijnsing van woeste grondt->n 

door de Sint Baafsabdij in de loop mn de eerste helft van (Ie dPrUendf' 

eeuw le Evergem. ook betrt>kking heeft op Slf'idinge-Sint Baafs. Het op

treden van Sint Baafs te Sleidinge valt dus praktisch samen mel het 

grafelijk initiatief tot het wrcijnsf'n van de bodem te Sleidinge-keure ( 41
). 

Rond 1250 moet reeds een groot deel van hel grondgebied van 

Sle,dinge \'ercijnsd zijn geworden. Vercijnsing hetekent ook meestal ont

ginning. maar dit mag toch niet als algemeen geldend aangenomen worden. 

f let is echter zeker dat de stichting van de parochie Sleidinge een gevolg 

is van het vt>rcijnst·n \·an de woeste gronden. 

Te Lovt>ndPgem zijn f'nkt>IP grote pachthovm helasl mE'l cijnsf'n ten 

voordele van de brie\'Pn van Assenede en de Vier Ambachten. Hel Sinl 

Elisahethhegijnhof hPtaaldP 14 r>. 13 s. () d. voor zijn goed Ie Diefhoek 

en zijn grondm te )_.cJvPmiPgem Pil te SIPiclinge. Üp de hofstede Nieuwen

have •·n omliggend(· akker.-; drukte een cijns van 25 s. 9 d. Oe grote hoev~. 

het gm·d Ie Kerchove, gciPgen nabij de Sangelhekehrug over de Lieve. 

wa~ ~wlast met een cijns van 4 p. 12 s. 8 (l. 

143) ARA RK nrs 4'Y207. 4'il83 en 4'it97. 

( 44) Dit wcmlt ultdrukkt·hJk II"Z•·wl In !wt cljn~ho,.k vun 1572 : <In Ever!! hem. Slei· 

clin11lw ""cl" Lt>V<'ncJ"IIh"m cJ,.. VPtPTi <'I novo>. 

(4'i) Til. LUYKX. Gmutn Morucm•lo, p. 34'}. f>,. vPrkoop glnll door m 1263. 

1·1r,) A. VERf lUIST. /Jt. Smt llcw/,of"ftJ, p. 297. 

147) In 1223 ll''''ft llrllVIn .lolwrtnll 2'} llllntl••r woed•• 11ronJ In !ven nnn Wnltcr vnn 

Kortrijk te Sl<!idinll•·. I ft) kri)lll ,Je tcwlalln~t orn 'I" 11roncl ll' vr.rciJnsen en <ho~pltcS> 

nan lP twkk"n. DIL l"•wl)•l 7<'<'r dulrfdl)k ,Int lwi y,,rcl)n•l'n vun wo ... •l•· 11rond .. n 

In t22".i r,.,,.J, uchrulkeiiJk wn• te Sl.,trllnll"· Til. LUYKX. Gr.wtn !ohanna, p. 549. 
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De cijnsen van Lovendegem liggen allernaaal op de keure : in het 

Eeksken, in de Diefhoek. le Voorde. te Schoordam en vooral in het ge

hucht l\1eyenbroek zijn ze zeer talrijk. Ook bij de grens met Zomergem 

in de I luizegavers treffen we enkele cijnsen aan, terwijl er ook enkele te 

vinden zijn lang~ de Lieve en de Sangelbeke. 

Grosso modo kunnen we zeggen dat al de cijnsen ten noorden van 

de Bredestraal liggen. DiL gebied is het laatst ontgonnen gebied van 

Lovendegem, want ten zuiden van de Bredestraal liggen de kouters. zoals 

de Bredestraatkouter, de l\1olenkouler en de Ooslveldkouter. Die kouters 

palen aan het dorpscentrum en zijn ingesloten door straten, die in oudste 

oorkonden betreffende Lovendegem voorkomen ('l8). 

De cijnsen van Lovendegem staan praktisch allemaal in het boek 

van «Belzehroeb en de overige in het boek van de <Asterhoeb. Oe 

cijnsen van Belzebroek vindt men terug in de rekening van 1289 ondPr 

de rubriek «In Bdsebroch. in Lovendeghembroch>. 

De heren van Lovendegem hebben belangrijke stukken woeste grond 

Ie Lovendegem in cijns van de graaf genomen. Eustalius van Lovendegem 

betaalde 3 p. 7 s. 10 cl. voor 33 bunder woeste grond en Arnout van 

Lovendegem slaat op de cijnsrol met 3 p. 9 s. voor 24 bundt>r woeste 

grond ( 49
). 

3. Doornzei e 

I let klooster van Doomzele betaalde een jaarlijkse cijns van 29 p. 

3 s. 8 cl. voor zijn bezittingen te Doornzele en te Kluizen. Het grootste 

deel van die gronden lag echter op Kluizen, waar de zusters drie grote 

pachthoven in eigendom hadden. Oe kloostergebouwen stonden te Doorn

zele langsheen de grote Dries. Jonkwouw Liesbeth van Yd<>ghem was ook 

cijnsplichtig te Doomzele, want ze betaalde 3 s. voor de molen\\'al op de 

Dries ( 50
). Verder zijn er nog cijnsen te vinden in de omgeving Yan de 

Dries, lungs het vnarc!Pken en in de Smalle Gavers. Al die cijn~en sluiten 

aan bij de veel talrijkere cijnsen die te Kluizen liggen. ln 1289 vormt'n 

(le cijnsen van beide parochies een ruhriek cln Dorensele Clusa>. 

(48) M. RYCKAERT, HPI portrel van Lovendegem in de I6do.1 on 17de eeuwen Al\! 
nr. 21 (1970) p. 218-219. 

( 49) ARA RR nr. 2853. Ztj staan betden op de cijnsrol onder de rubriek <In Lovend,-.. 

Rhembrouc et BelsC'brouc>. Volgens het cl<'nomhrC'mcnt van de he<'rlt)khc!d van 

Lovendegem was deze he<'r 5 p. 6 s. 6 cl. cijns vt'rschuldtgrl nnn dt' grftaf vnn 

Vlaanderen. DE POTTER en l1ROECKAERT. Lov .. nJ,,aom, p. 21. 
(50) ARA RK nr. 45191 fo 1 r0

• 
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-J. llii/te 

Oe wijk J-l.jfte te Lochristi is een oude grafelijke bezitting. Een groot 

dE>el van dit gehucht was reeds in de loop van de twaalfde eeuw ver

cijnsd geworden door de vlaamse graaf ( 51
), maar toch ble\"en er nog 

woeste gronden in zijn handen die hij in de eerste helft van de dertiende 

eeuw zal verkopen en vercijnsen. In de rekening van 1289 staat een 

totale cijns van iets meer dan 6 p. genoteerd onder de rubriek 1-lijfte ( 52
). 

De cijnsen zijn in hoofdzaak geconcentreerd in de wijk Geetcot niet ver 

\·an de grens met Zaffelare en Oesteldonk. Te Desteldonk liggen er ook 

een viertal cijnsen in de LindestraaL De Lindestraat vormt de grens tus

sen Zaffelare en Desteldonk en loopt naar de Geetcotmolen. Verder 

komen er enkele cijnsen voor te l\1eerhout en te Wolput. 

De meeste cijnsen van de brieven van Assenede en de Vier Am

bachten te 1-lijfte liggen in het noordelijk gedeelte, terwijl de moutrenten 

,·an de brieven van Aalter, die minstens honderd jaar vroeger ontstaan 

zijn, meer in het centrum van 1-lijfte en ten zuiden daarvan te Lochristi 

moeten gelocaliseerd worden ( 53
). 

Gezien het lage bedrag var1 de totale cijns, moet er sleehls een kleine 

oppervlakte vercijnsd geweest zijn die de 60 bunder niet veel zal over

schreden hebben. 

Hoofdstuk V 

HET AMBACHT BOEKI-IOUTE 

In hel ambacht Boekhoute kunnen we ons onderzoek beperken tot 

Bassevelde en Oost-Eeklo. Te Boekhaute zelf en in de andere parochies 

van dit arnhacht zijn <·r ~een cijnsen te vinclen. 

I. lbssem·lde 

In cl.~ rPkenin~ van 128CJ staal onclc~r cJ,. ndJrick -:In Bassc~vPid(':. een 

zeer lwlar1grijkc: snrn ingc~schrl'vc•n nl. 168 p. '33 Y2 d. e-de vc•tcri) en 22 p. 

') s. ) cl. c-el!"! novo). In lolaal dus meer clan 190 p. Die cijns<·n ligg<'n echter 

uid allc·rnaal Ie Ha~~evclcJ, .. wan! een l1clangrijk cll'el is Ie vinclen in Lcm-

(51) L. STUC'KMAN. /Jo brt.,v••n 1·an ArJlt••r, AM nr. 20 (1969) p. 130. 

I 'i2) In rJ,, 1\:tt·uwr- brtev~n vtntfrn wr <1ok nou ecu cllm van 5 '· I 0 ,J. voor urundnu 

v•·rkt,d,t d<10r Eu5lnllu• v•m StopJ"'Idt)k. 

{53) L. STOCKMAN, IJq brtwen van Aaltcr, AM nr. 20 ( 1969) p. 128-129. 
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beke en Oost-Eeklo. In Bassevelde zijn ze voroal geconr.~::ntreerd in de 

I loge \' ursl en omgeving. In mindere male vinden we cijnsen op d,~ Heerst. 

in de Beekstraal. in de fjreeyer en in de NieuwburgstraaL Er kr>men enkele 

verspreiele cijnsen voor te Kraaigem Pn in de llasseltstraat. 

I )e cijnsen van de brieven van Assenede en de Vier Ambachten 

liggen hoofdzakelijk in het westelijk deel van Bassevelde, terwijl de en-n

renlen van de brieven van Aalter meer in het oostelijk (lee! van Ba~se

velde te vinden zijn ( 54
). Dil westelijk deel van Bassevelde sluit aan bij 

het grafelijk domein Aalschoot. waarvan het waarschijnlijk deel uitge

maakt heeft. Dit gebied behoort tot het kerngebied van de brieven van 

AssenedP en de Vier Amhiichten.I-Iet werd ook vercijnsd in de periode 

1220-1250 samen met de woeste gronden van Kaprijke, Lemheke. Eeklo 

en Oost-Eeklo. 

Te Bassew~lde kunnen we twee wel onderscheiden ontginningsbe

wegmgen waarnemen. Het oostelijk deel werd in de loop van de twaalfdE' 

eeuw verkaveld en verkocht : de houders van die verkochte perceiPn be

taalden een evenrente aan (Ie brieven van Aalter ofwel vatgeld aan de 

spijker van Genl. liet westelijk deel kwam in de eerste helft \'an de dPr

liende eeuw aan de beurt ; de kopers \'an die percelen betaaldE'n een cijns 

aan de brieven van Assenede l:'n de Vier Ambachten. 

2. Oost-Eeklo 

De helaugrijkste grootgrondbezitter te Oost-Eeklo was dP abdij \'an 

Oost-Eeklo die gelegen was niet ver van het dorpscentrum en dakl'ii de 

grens meL Ertvelde. In 1250 bezat dit klooster 93 bunder woe~te grond 

gelegen in de parochies van Sint Egidius ( Lernbeke) en van het H. Km is 

( Oost-EekJo}, Rovendie-n hesehakten de zusters nog on'r 90 bundpr 

woeste grond gelegen rond de kloo~lergehnuwen ( 5 '~). In 1228 had gra\'ill 

.lohailll<l deze abdij reeds vrijgesteld \'an 5 p. cijns \'oor -W lnllldt'r wot>sle 

grond le Oost-Eeklo. In 1251 bedroeg de kwijtgeschoHm cijns reed~ 7 p. 

15 s .. maar de rest. een herlrag vnn 11 p. (Iienden dt' zusters YerdPr t<' 

(54) L. STOCKi'IAN. o.c.p. 120·122. Op lwt ]<'<'n Lendonk. lot·hdlOr<'nd., nnn d<' 

h<·er van Aveschoot drukt<'n t:W<'n cljnsen. \Vc d.,nkt'n dat tl<' \'lt'r lenf'n vAn d<' 

hcl'r van Aveschoot nl. Lmdonk, AveschooL Aalschoot t'n finrd<'!llrt', 1\'('ds \'ÓÓr 

Je vercljnsingcn van 1220-1250 door dl' Jlrual In le<'n wnrt'll ll<'~C\'en aan de 

voorgangers van de lwr<'n van AveschooL Ztc In dit v<'rbnnd : L. STOC'I\1'1:\N. 
lngelram IJ/, lwer van .\vesclwot. fit!'korf LXX (196'l) p. 107-109. 

(55) RAG Abdtj Oost-Eeklo, oorkonde \'!In 1250. 



hetalm ( 56
). In 1565 kocht dit klooster 20 p. 1-t s. 2 d. cijns af uil het 

boek van Ba~sen·lde ( 57
). Die stijging van I 1 p. cijns naar meer dan 20 p. 

is te wrklaren door aankoop en een schenking van grond tijdens die drie 

eeuwen, maar vooral door het overnemen van 124 bunder woeste grond 

van de ahdij ,·an Loos_ c-lie deze abdij in 1264 van gravin l'-1argareta in 

cijns had genomen voor 6 p. -t s. per jaar. Die 124 bunder paalde le!n 

oosten aan de grond ,·an de abdij van Oost-Eeklo. ten zuiden aan df: 

moer van de abdij van Ename en ten noorden aan de grafelijke woeste 

~rond en strekte zich westelijk uit lot aan een grenskruis ( 5 ~). Een deel 

van die woeste grond lag op het grondgebied van Ertvelde. want de 

zusters van Oost-Eeklo bezaten in 1741 ongeveer 50 bunder grond te 

Ertvelde vlakhij de grens met Oost-Eeklo ( 59
). 

Oe Lazarie uit Gent staat in het boek van Bassevelde genoteerd met 

een cijns van 8 p. 10 Y2 d. voor hun bezittingen bij de grens Bassevelde

Oost-Eeklo en t>lders Ie Bassevelde en te Oost-Eeklo. Andere cijnsen te 

Oost-Eeklo liggen langsheen rle \Veststraat. in de Breeyer, langsheen de 

~\ntwerpse heerweg. Op het pachtgoed van 43 bunder oppervlakte. toe

behorend aan Jan De Stoppelare drukte een cijns \'an -1 p. l·n voor een 

ander behuisde hofstede te Oost-Eeklo van 36 gemet, betaalde de eigenaar 

een jaarlijkse cijns van 2 p. 14 s. In het cijnsboek van Assenede sta<m 

er enkele cijnsen van Oost-Eeklo. die gelegen zijn in de Vlasschaertslraat 

en op het Bijslerw•ld. 

\\' anneer we een gemiddelde cijns van 2 s. bunder rekenen voor de 

cijllSf'n van de rubriek .-Bassewlde), krijgen we een lotale oppervlakte 

van 1900 bunder of ongeveer 2530 ha. De oppervlakte van Oost-Lembeke 

( ± 9'50 ha.). van W est-BassevPide ( ± 1050 ha.} en van Oost-Eeklo 

(I 682 ha.) f,e,daal ongeveer 3700 ha. l\1instens twee rlerrle van die op

pervlakte was rlus vt~rcijnsd geworekn cloor elP graaf lijd<'n~ <lP dertiende 

eeuw Dit is echter een minimum oppervlakte. want in 1264 bedroeg elP 
cijns slPchts I s. per 6unrle~r woeste grond. Bovendien hadden de vluumse 

gravr~n hf~paalciP rijnsl'n kwijl ~escholclen, zoelat we rnngPn l:l('slllilen dat 

minstens drie~ vierel,~ van de· hoelern le Oo~t-Eeklo rlonr de graaf was ver

rijusrl l.(cwordcn. 

('j(j) RAG AJulij Ooai-E•·lln. onrkon•l" von 1251. 

(:;7) ARA RK nr. 78'j1 rek. 1%6·1567 [" 37 r". 

(':iS) RAG Ah,JiJ Ün•t-E,,kln, oorkonde von 12fi4. 

(59) A. UE VOS. fJe c".,chtcdcnts van l?rtudrlo, Ertvclrlc ( 1971) p. 3'12-393. 



Hoofdstuk VI 

HET AMBACHT ASSENEDE 

In het ambacht AssenedP- komen in zes parochies cijnsen voor : 

Assenede, Ertvclde, Kluizen, St KruiswinkeL Wachtebeke en 7:elzate. 

1. Er/velde 

Boven vermelden we reeds dat de abdij van Oost-Eeklo 50 bunder 

woeste grond bezat, voortkomend van de abdij van Loos. Voor het op

sporen van de andere cijnsen te Ertvelde beschikken we slechts over een 

cijnsboek van 1730 want het boek van Ertvelde van 1572 is spoorloos 

verdwenen { 60
). We vinden veel cijnsen langsheen de Anl\verpse heerweg 

en op de wijk Rieme. Verder treffen we nog enkele verspreide cijnsen aan 

in de Holstraat bij ten Passe en in het Puttemstraatje. D·· heer van de 

Haverie betaalde bijna 3 p. cijns voor zijn gronden te Ertvelde. Üp een 

pachtgoed te Callemansputle drukte een cijns van 2 p. 3 s. 2 d. en voor 

een hofstede met bijhorende landerijen betaalde de eigenaar 2 p. 13 ~. 3 d. 

In het cijnsboek van Assenede staan verschillende cijnsen van Ertvelde 

gelegen op de wijk Ter Eken en een belangrijke cijns van 28 s. V2 d. bezet 

op een blok land «de \Vallekens> te Rieme. 

De lotale cijns van ErtvPide bedroeg in 1289 ongen-er 41 p. ;'\let een 

gemiddelde cijns van 2 s. gerekend. krijgen we een oppervlakte van 410 

hunrler of ongeveer 550 ha. De gemidclelde cijns lag ongetwijfelcl lager 

zodat we gerust mogen aannemen dat in periode 1220-1250 rond de 600 

ha. woeste grond werd V('rcijnsd. Dil is dan een derde van de totale bodem 

van Ertvelde die 17·19 ha. hesloq:( vóór de fusie met 1\luizPn. In dP 

twaalfde eeuw was rPeds een kiPin gedeelte van Ertn-ldt', vooral lan!!s 

de Antwerpse heerweg Pn dP Genlwcg, ontgonnen gcwordPn. De Pigennars 

van de vercijnsde percelE-n waren een PvenrmlP of vatgeld ven;ç·huldigd 

aan de graaf { 61
). 

(60) RAG Wetnchtige Kamer nr. 172. Noch te Brussel. noch te Rtjscl hrhben wr 

succes gehad btj het opsporen van het ontbrchnde cijnsboek van 1572. H!'t Is ht't 

enige dat ontbreekt uit de reeks vnn 26 delen. Zie btjlngc IX. 
(61) L. STOCKMAN. De brtcv(ln van Aa/tor, Al\1 nr. 20 (1969) p. 167. rn L. STOCK

MAN. De renten van de Contso spijker In do am/,achl(ln A<>t"nt,Jo 011 Ho~l·houk 
AM nr. 2 I ( I 970) p. I 30. 
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Een belangrijk dt:'el van .Ertvelde ressorteerde waarschijnlijk van vóór 

I ~00 onder de burggravij van Gent. zodat de graaf niet meer de volledige 

beschikking had over de woeste grond te Ertvelde ( 62
). 

2. 1\lui::en 

Te Kluizen is de abdij van Ooornzele de grootste cijnsplichtige met 

zijn gronden gelegen ten noorden van de Dries van Ooornzele. Verder 

betaalde jonkwouw Liesheth van Hulle 2 p. 6 s. 3 d. cijns voor 21 b. 

200 r. land Ie Kluizen. gelegen naast de gronden van de abdij van Ooorn

zele ( 63
). Andere cijnsen vinden we langsheen de Averijstraat. de Kale

straat en op het Zandeken. 

Oe totale cijns ,·an d)orensele Clusa> bedroeg in 1289 meer dan 

:J.J p. Omgezet in bunder à 2 s. het bunder krijgen we 530 bunder of 

ongeveer 700 ha. Dit is dan een flink deel van de totale bodem van 

Kluizen die 942 ha. beslaat. Een deel van die cijnsen lag echter op St 

Kruiswinkel aan de andere zijde van de Gentse vaart in de buurt van de 

Smaldonkstraat. 

Op het Enaamse te Kluizen komen uiteraard geen grafelijke cijnsen 

voor. want graaf Boudewijn VII had vóór 1119 reeds de heerlijkheid van 

de XII hofsteden laten ontstaan (u). 

3. Sin/ 1\ruisu-inkef 

' 
Ue cijnsen van Sint Kruiswinkel staan in de rekening van 1289 onder 

de rubriek .rln 0lendono. I let klooster van Wevelgem bezat een uilge

strekt domPill van met~r dan I 00 bunder te Sint KruiswinkeL De zusters 

hadden die grondPil waarschijnlijk gekorht van Gravin .lohanna, want 

uit een ontwerp-oorkonde van Raas van Gavere blijkt cluidelijk dal hij 

(62) A. DE VOS. Geschiedenis uan Ertuarln, p. 52-53. 

(63) Htcr bcno.J,.r,~n Wl! Zf'f~r goed de gcmtclrlcldc ciJns van 2 s. per bunder. 

(64) A. DE VOS. o.c.p. 69-70. 

(65) RtJ•cl. Ar~hlv••• Nnll"nnlcs B 4060 stu~ nr. 4412hl5. : cEgo Rn<~o de Go.\'Nc ...... 

<juod "llO '"'"" ct [,.l!lllrnr· rum VPnntorlhus ct for.,~tnrlts lntm C'lultnvl montnlthus 

de Mout!llc C bonNlil wa<tlnc xxllj rnln. jnccnllfl Intra l\1cnrlonc cl Trit-sb. Deze 

OtJrkond., Is alcr:ht. ''"n onurdntrr·rrl onlwNp zondN zruck De stiJl vnn de oor· 

~onrlc IMt vl!rrnor·dr•n dnt het ontwt·rp uil tic fl"rlod" 1220·1250 ntO<'l dntrrcn. 

D"m FAVOREI. o.~.h .. In zijn cG.,,r:f.tmfllnls urm cln Guftl"nbcrnul,dtj 11- \V f'r>f'/. 

rwm) •chrl)ft op hlz. 97 dat flrllllf F..rrnnrl NI t~ravln .lohnrmn de zusters vriJ~lcf,lcn 
van de jnnrlljhc ciJns voor dtt 11rwrl In 1227. 
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ten behoeve van dit klooster honderd bunder woeste grond had omge

reden, gelegen tussen Mendonk en Triest ( 85
). 

In 12·17 vcrkregen de zusters nog 16 bunder moergrond gelegen in 

de parochie van Assenede naast hun hoeve te Sint Kruiswinkel ( 66
). De 

13 s. 6 d. cijns die in het cijnsboek van Wijnkei staan opgetekend hebben 

betrekking op die 16 bunder en niet op de 100 bunder woeste grond. 

waarvoor het klooster vrijstelling van cijns had gekregen ( ~ 7 ). 

De juiste ligging van de cijnsen te Sint Kruiswinkel is niet goed meer 

te achterhalen, want het cijnsboek is niet erg expliciet in de beschrijving 

van de percelen. Er komen ('nkele cijnsen voor in de :--Jonnenstraat, langs

heen de MoervaarL en de Gentse vaart en nabij de kerk. Ook rond de 

bezittingen van het W evelgemkloosler worden enkele cijnsen gesitueerd. 

Volgens de rekening van 1289 bedroeg de lotale cijns bijna 30 p. Eeu deel 

van rlie cijnsen lag echter op Wachtebeke zodat we moeilijk een schatting 

van de vercijnsde bodem te Sint Kruiswinkel kunnen maken. \Vanneer 

we rekenen met een gemiddelde cijns van 1 s. per bunder vinden we on

geveer 600 bunder of 800 ha. Dit is dan twee derde van de oppervlakte 

van Sint Kruis Winkel die 1179 ha. beslaat. Dit cijfer is wellicht te hoog 

maar het is loch duidelijk dar een flink deel van de bodem van Sint 

Kruiswinkel in de periode 1220-1250 werd vercijnsd. 

-1. \Vachtebeke 

Te \Vachtcheke vinrlen we veel cijmen in de wijk \ValdNdonk Pn 

langsheen de Moervaarl. !let klooster van \ \'illPmijnen,. van PeE'ne be

laaide 28 s. 6 d. voor 33 gemet gelegen lussen de vaart en de GravE'nstraat. 

Al die cijnsen sluiten aan bij die van Sint KruiswinkeL De cijns«?n zijn 

ook talrijk in de wijk Branel geiPgen hij de !I oogst raat. \ Ve denken dat 

de meeste cijnsen reeds in de periode 1220-12'10 moeten ontslaan zijn. 

want in de rekening van 1289 komPn ze ondPr de rubrieken <In AsseJlE'cte:. 

en < ln Mendono voor ( 68
). 

Maar ook tijdens elP pPriorle 1250-1300 hchlwn de vlaamse grawn 

veel grond vercijnsd le Wnchteheke. J)p Sinl Bnafsahdij kocht in 1276 

(66) DOM FAVOREL, o.c.p. 97. 
(67) Die cijns bedroeg 5 p. voor 100 hunder of I s. per bunder. Di<' vrtjst!'llin~ slnnt 

vermPltl In de r<·kPnln~ van 128'> : cahhnt111 dr Bnrlcnducch 100 S,) ln dr l't'k!'nln~: 
vnn 1389 staat het zeer !'xplici<'l vl'rm<'ld : clt!'m pour l'nhbnye do l'loorslcd!' dil 

Wevelghem quitl<' pnr le conlc es hrlcfs de tvlcndonc 5 p.). 

(68) De cljnsen vnn WnchtchPkt' slnnn IJ!'nolc!'rd cin het nll'ltWt' vnn As~f:'nt'dl') !'n 

onder Je rubri!'k c Wtnclr) vnn h<'l cljnshof'k < Donrn:r.!'lo en \ Vtnleh. 
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Yier hunder moergrond ten oosten van Calvf:! van gravin "fv1argareta en hP
taalde hiervoor 6d. per bunder en in hetzelfde jaar kocht de abdij nog 

8.5 gemet uit het grafelijk moer nabij Calve. In 1297 kochten de monnikken 

van Sint Baafs opnieuw 16 hunder moergrond te Wachtebeke ten westen 

van dl' vro«:>ger aangekochte grond waarvoor 6 d. cijns per bunder werd 

betaald ( 69
). l 1it de zelfde moer had gravin l'largareta 10 bunder ge

schonken aan de abdij van Loos in 1252 ( 70
). Van graaf Gwijde kocht 

de7elfde abdij van Loo,; 12 bunder in 1298 in de parochie Wachtebeke ( 71
) 

gelegen naast de moer van Anthonus l\1elanx. die daar 40 bunder be-

7al (' 2
). Ridder Jan Brysteesle betaalde in 1295 8 s 10 Y2 d. cijns voor 

1:- b. '2 g. 53 r. geÏegen te \Vachtebeke ( 73
). Te Wachtebeke lag er dus 

een uitgestrekt moergebied dat in de tweede helft van de dertiemie eeuw 

werd wrcijn~d ( 74
). 

5. Zeizate 

Tijdens het laatste kwart van de dertiende eeuw werd het uitge

strekte Zeizate-moer in ontginning genomen ( 75
). Een deel van de cijnsen, 

voortkomend van die moergronden. diende aan de brieven van Assenede 

f:'n de \'ier ambachten betaald te worden. Dit staat uitdrukkelijk in de 

oorkonden uil deze periode vermeld. Een voorbeeld uit de velen : Eustaas 

van Stoppeldijk verkoopt in 1276 4 bunder uit de moer van Zeizate aan 

lsabelle Utenhove, die 9 d. per hunder moel hetalen aan de brieven van 

Asst>nPrle ( 76
). In de rekening van de Nieuwe brieven van 1294 komt 

Zeizate nochtans slechts l wee keer voor. De abdij van Cambron slaat in 

dt· wkening mei 4 s. 6 d. cijns voor <) hunder moergrond te Zeizate : en in 

(fi9) A. VERIIULST. De Sint Baa/sabdtj, p. 578. 

(70) Een copie van de originele oorkonde ~leekt in de rrkP.nina 1-14<1·1445. ARA RK 

nr. 783'i .cl ... rc·m bonnrilt mori nostri slta In pnrrochtn .Ie Men.lonc In loco quJ 

dicllur Wachtebeke>. 

(71) In rlr·z<>lfcle n,h,ning fileeh cven,..ens een coplc vnn de nri~Jincle oorkonde : (douze 

lwunir-rs .Ie rnur a tout Ie trdfons ui~nns en Iu puroischc de W uchtcbckc ]ol!nllns 

rlunr, pnrt nu rnur Anthonie Mr·nelrm~,. 

(72) Anthnnu• M"lnnx stnnt in rJ,. rek"nlna vnn 130'i mr•t CC'II cijns von 20 s. vonr 

-10 bunder (r•n \V nr.ht .. lwk" "I ... n lln~~''"''clr•• ARA RR nr. :ns. 
(73) ARA RR nr. 53'i. 

(7-1) Zif! In dtt VPrLrmrl : E. DE REU. fitslori RI''' (/I'<Jflmlt~r·l· ondl'rzock bctrc·l/onde 

rf,. mnc•mronrlr·n lr1 rlr~ Vtu ArnDaclilcn ttjtlr•n.• ,[,. 12c•, I "Je "" Ho P<HUI>r•n .• lnorhork 

vnn ,J" nurlh<·tdkunrlill" lcrinl( <D" Vier Arnhncht"n>. ( 1960-ll)lil) p. ·t:;H>I. 

In) E fJE REU. o.c.p. 39--10. 

(7(j) Rtt~<.J. Arrl,lvr•J Na!ionalr·s B I 'ifrl, I r• C:llrtulnin• ,!,. Flonrlr-· f" !)G v". 



een post van 9 s. (j V2 cl. cijns wordt Zeizate met nog andere plaatsen 

genoemd. liet i~ waarschijnlijk dat een deel van de cijnsen. gelegen Ie 

Zelzale, onder de posten betreffende de moer van Assenede zijn terecht 

gekonwn. Zeizate maakte trouwens deel uit van de parochie Assenede 

tm hel moer van Zeizate en Assenede vormde een aan elkaar sluitend 

blok ( 77
). 

Volgens het cijnshoek van 1572 lagen de meesle cijnsen te Zeizate 

in de Veldhoek en in de Veldakker in de buurt van Ter Loven ( 7 ~). 
Heel veel cijnsen slaan er trouwens niet in dit cijnsboek ( 79

). Verder 

treffen we nog e-nkele verspreide cijnsen aan in de Kapelstraal en op Hoog

Zelzate. 

6. Assenede 

Volgens de rekening van 1289 bedroeg de totale cijns te Assenede 

meer dan 94 p. Daarhij moelen we clan nog de cijnsen voegen van elP 

Nieuwe hrievPn zodat we de IDtale som op minstens 100 p. mogen schatten. 

Van die 100 p. is er slechts een deel dat helrt>kking heeft op de parochie 

Assenede. De mef'sle rijnspo liggen op Zelzate. Wachtebeke. ErtveldP 

en Oost-Eeklo ( 80
). Te Assenede komen verspreide cijnsen voor te 

l\luikem. Ie Dankaarlseke en nabij Ter Loven en in het gremgebied met 

Ertvelcle en Zelzale. Ze zijn echter niel zeer talrijk. Dil is zeer begrijpelijk 

wanl het gehied rond AssenedP J)I'Siaat uil ouclere kultuurgrond die fl'rds 

voor 1200 werd ontgonnen (R 1). Dezelfde opmerking gt>ldt lrou\\'eO." ook 

voor Roekhaute waar praktisch ook ge<:'n cijnst>n voorkomen. 

In het cijmhoek «hel nieuwe van Assenede) slaat een lwdrag van 

4 p. 1 s. d. wvt>r de ahclije van Balllleloo). Die cijns heeft vennoedeli~l 
helrekking op de mot•rgrond die cleze abdij in het Lepemoer op dt> grens 

nwl hel amhachl Axel beml ( 82
). TussPn Asst•nede en \\'achtdwke 

kocht de I )ccinerwbdij 20 h. 1 f.1. 75 r. WOl'sle grond en landbouwg!rond. 

(77) E. DE REU. o.c.p. 40. 

(78) De cijnscn von Zeizate vindt men in het cljnsbot•k m. 45182 vnn de rl'kenlnm.-r. 

(79) Wc vcrmoeden dot Je cljnsen von Zeizate voor een groot dt'el oan de Picter 

Mosicrc brieven werden bctnold. 

( 80) Zie ook nr. 45182 von de rekenkamer. 

(81) L. STOCKJ\1AN. Do r·cnlen van de Gonl.<o spijkC'r in .[,, am/>11dtlt•n A~st'n<'.f,, E'n 

Do,.k/wule, Al\ I nr. 21 ( 1970) p. 123 125. en L. STOCKJ\1:\N. /),, i>rit•t't>n Pan 

1\alter. Al\1 nr. 20 (1969) p. 126. 

(82) E. DE REU. o.c.p. ""'· Ont1N ruhri<'k 3 vnn do ENstc hrt .. ven st11nt t'<'ll lwdm11 

vnn 5·1 s. 8 cl. <'11 <'<'n ht·drnR vnn •I s. 2 t!. voor mo<'l'\lrnntlt•n t.- l.t'l"'· IJ<wl,..•
horent! nnn de nhciiJ vtm 13nud .. lo. 
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waan·oor de monnikken I d. cijns per bunder of in totaal 20 Y2 d. cijqs 

per jaar hetaalden ( 8~). 

In het bownn"'rmelde cijnsboek staat de abdij van Ter Duinen in

geschreven voor een bedrag van 1-t s. 5 Y2 d. Een gedeelte van die cij!ns 

werd vennoedelijk betaald yoor de 50 bunder moer die de Duinenabdij 

bpzat ten westen Yan het Lepekanaal in de richting van Assenpde ( 84
). 

Ook de ahclij Yan dP Bijloke staat mPt 2 p. 16 s. 4 d. vermeld in het cijns

boek van Assenede. Deze abdij bezat reeds in 1234 een uitbatings

cenlrum en 3-1 bunder moer gelegen lussen Haghe en Triest ( 85
). De 

Bijloke beschikte Yerder :1og over moergronden ten westen en ten oosten 

Yan het Lepekanaal ( 86
). Het is waarschijnlijk dat die cijns betrekking 

heeft op die beide moerbeziltingen. Ook het klooster van A;;senede was 

cijnsplichtig aan de brieven Assenede en de Vier Ambachten. Het be

laaide 2 Y2 p. cijns voor gronden gelegen bij de molen van AssenedP. 

Jonkheer Charles de I'Espinoy betaalde meer dan 5 p. cijns voor zijn 

gronden gelegen te Assenede ten noorden van de grens Ertvelde-Asse

nede Lussen Ter Loven en Stoepe. Bovendien is een hofstede <biJ dPr 

Looven> belast met een cijns van 7 s. 7 d. voor 23 gemet. 

De cijnsen va'l Assenede liggen dus praktisch allemaal in het grens

gebied met Ertvelde en met het ambacht Axel. 

Hoofdstuk VIl 

HET AMBACHT AXEL 

De grootste cijnsplichtigen in het amhacht Axel waren de ahdijen 

van Baudelo. de Birloke en ter Haghe. 

liet klooster Ier llaghe kn~eg in 1278 van gravin Margareta 80 bunder 

landhouwgrond en weide gelegen in parorhiPS Axd en Beooslenblide. l-Iet 

lwlaalrle daarvoor jaarlijks 2 cl. per hunder of een lot-lal bedrag van 13 s. 

·1 d. (" 6
). Volgens cle rekening van 1289 l>ezal ter llaghe 50 bunciPr 

( 83) F. V J\N I >E PUlTE. Cimmica nt Cartulartum monastcrll J,J Dunts, p. 405. De 
cljn~ vnn 20 Y2 d. vlndt men lt>rug onJr·r ruhrl<·k 3 vnn Je Eerst" hrlcvcn : <Item 

dtJ ubbntc d" Dunll de 20 honr·rils lNrc cl wasllnc ct de una mensurn cl 75 vlrlfls 

pro •tuolihr:l hont:rlo I rl. I loc <'81 20 Y2 ,J.) 
(84) RIJsel. Archlvr.s Nnttonnf··· B 1561. Ie Cortulolrc ,J", FlanJre ro 109 v0 • 

(85) E. DE REU. o.c.p. 39. 

(86) E. DE RElJ. o.c.p. 45. 

(~7) I JE !'OTTER en IIROECKJ\EIH. Mr·rdbr·k", p. fi4. De totnlc ctJn~ hr.dro,.11 
I '5 t. 4 rl. Dit b,.rJroe vinden we tcru11 In Je Ecr~le brteven onder rubriek 3. 
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woPste grond. waarvoor hel R s. 4 d. cijns betaalde ; dan nog 112 Y2 bun

der mol'rgroncl waarvoor ter llaghe 18 s. 8 Y2 s. betaalde en tenslotte 

nog 25 roede moer waarvoor 4 s. 2 d. cijns diende betaald te worden I In 

1289 bedroeg de verschuldigde cijns dus 2 p. 4 s. 6 d .. terwijl in het 

cifnsboek van 1531 een bP-drag van 3 p. 8 s. 2 d. genoteerd staat (u )1 

Ter 1-laghe moet dus lal er zijn bezittingen uitgebreid hebben in het am

bacht Axel. De 80 bunder landhouwgrond en weide lag op de a-rens van 

parochies Axel en Beoostenblide in de omgeving van rle kloostergebouwen. 

De moeren van dit klooster mogen gesitueerd worden in de wijk van de 

J'vloerslraa~ op de grens Zuiddorpe-Beoostenblide waar ter J-laghe bezit

tingen had. Ook te Zuirldorpe lagen gronden die toebehoorden aan dit 

klooster. 

De BijJoke-abdij staat met een cijns van 3 p. 13 s. 4 d. in het cijns

boek van Axel van 1572. Die cijnsen hebhen vermoedelijk betrekking op 

gronden gelegen in de parochie Zuiddorpe. 

De grootste cijnsplichtige is echter de abdij Baudelo die 12 p. per 

jaar aan de brieven van Assenede en de Vier Ambachten diende te be

talen. Deze abdij bezat in het Lepemoer. in het grensgebied mêl het 

ambacht Assenede en het ambacht Axel 248 bunder moer ( 89
). Onder 

rubriek 3 van de Eerste brieven kom! de abdij van Baudelo voor met een 

cijns van 54 s. 8 d. voor moergronden in hel Lepemoer. Volgens hel cijn5-

boek van 1531 betaalde de abdij 10 p. 17 s. voor gronden gelegen te 

«Strijpen ten Beoislenblidem. Te Strijpe onlving de graaf. volgens de 

J'.iiddele hrieven van 1289. een cijns van 22 p. 10 ~. 8 d. voor 112 g. 

200 r. I lel betrof hier waarschijnlijk poldergrond. want ten noorden \'an 

Beooslenblide lag de «Sirijpijepolder>. De abclij van Baudelo lwzat ook 

gronden in die polder. I lel is dus niet erg duidelijk voor welke gronden de 

abdij die twaalf pond njns hetaalcle in het ambacht Axel. Onder t!" 
<:Sirijpijcpolclen lag lr~uwen~ hel ll10Prgehied van Beooslenhlidt• in dt• om

geving vRn den Cruce>. Ten noorden vnn het Lepemoer moel ook een 

poldPrgehiecl gelegen hehhen. WRnl in 1274 w·rkoopl gravir. 0 lar(!areln 

313 gernel pold(•rgroml. geiPgen in dP pnrochic i\xp] en Peerhoorn. aan 

Filips. zoon van AIPxnnder ( 00
). 

In de :"-lid del.~ hricvm si aal een ruhriek •((lP novo reddil u rnori in 

offirio de /\xl'lt') mPI: een lolale cijns van 21 p. 6 s. 10 d. Vobcns E. 

(88) ARA RK nr. 45187. 

(89) E. DE REU. o.c.p. 45. 

(90) TI-l. LUYKX. Gravin /llaruarl'ta, p. ·108-409. D<' riJns, di<' 1 ,l. p<>r humlt·r hr. 
droP(:!, vlndPn wc lNllj:! in mhrlt•k 3 van dn Ecrstt' briPYt•n. 
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De Reu lagen er twee moergebieden in het ambacht Axel : het Lepemoer 

gelegen lussen Zuiddorpe en \ Vestdorpe en het moer van Beoostenblide. 

Deze vaststelling stemt ~Joed overeen met de gegegvens van het cijnsboek 

Yan 1572. Te Beoostenbilde \'inden we cijnsen op de \vijk «Zeghebusch», 

langs de i' loerstraat. in de wijk ter Lucht. in de Cru u sstraat en in de 

VeilekoopstraaL D<' ~ loerstraat. de Cruusstraat en de Veilekoopstraat 

staan met elkaar in Vt>rbinding zodat het hier een aaneengesloten gebied 

betreft. Te Axel komen alleen cijnsen voor te Roeselare, een grenswijk met 

Zuiddorpe. In Zuiddorpe zijn de cijnsen zeer talrijk en liggen over verschil

lende wijken verspreid : in het Paradijs, in de Varentpe, in de Vier 

Huizen. in de Kromhoek. in de l\1oerstraat. in de Onze Vrouwstraal. in 

de Nieuwstraat en in de Gravenstraat komen ook veel cijnsn voor. 

De wrcijnsing van het moer in Zuiddorpe was rond 1300 nog niet 

,·oltooid. want graaf Gwijde verkocht in 1297 nog 74 bunder moergrond 

te Zuiddorpe aan Pieter Heldebolle en .lacquemon van Hertsberghe. De 

cijns wercl vastgestt-ld op 6 d. per bunder en diende betaald te worden 

(au x briefs d'Assenede> ( 91
). 

lloofdstuk VIII 

HET AMBACHT HULST 

7.oals V(J(Jr het ambacht Axel komt in de Middele brieven een post 

voor \'<Hl 21 p. 7 s. 6 d. cijns. voortkomend van de moergronden in het 

ambacht I luist : <rif' novo rcdditu mori in officio de Hulsb. Volgens het 

cijnshoek f!") van 1 ">72 liggen de cijnscn in twee gebieden : te Hulst en 

Ie Ahsrlale. Te Hulst vinden we cijnsen in de wijken Clinge, f\rall(lershole. 

LooboPk en Oostmoc-r. Ook langs de Moervaarl, in de Gravenstraat Pn hij 

LnohOf·khrug twffen we cijnsPn aan. Al die wijken en straten vorrnf'n een 

aaneengesloten (!eiJied len oosten van de slacl I luist. !let tweeelP gehiccl 

ligt ten westen van !luist le Al.sdale. liet f,!roolstc det'l van dr cijn~Pn 
onrlt·r 1\f.sdaJ,. mrwt gesilllecorcl worden in clr~ wijk Wolfshoof(l. VPrdPr 

komen t•r nof.! cnkde cijr•~c·n voor in de wijk <cle Sleuteh. niet VPr vnn lwt 

Wolf shoofrl. 

Ten noorcl<·n vnn 1\IJ~clal<·, ttlss<·n StopJwlrlijk Pn clt· hnvc•n van I !ul~t. 
har! rl<· itiHiiJ van Carnl.ron r.s lf2 I!Pillcl lmul I!Pkocht in 127"1 van gravin 

(IJl) RI JoeL Ar·htw'i NlltlonHir·A n I 'j(,2. 2r• Cttrtulntp• ,j,. Flnn<lrl' (" 2'51) \' 11
, 

( 'J2) RIJor•l. Arrhivl'l Nullnnnlr~ n. )'Ji2. 

73 



l\1argareta ( 9 :
1
). Volgens de rekening van 1289 bezat de abclij van Baudelo 

Ililast de haven van !luist 100 b. 4 g. land, waarvoor een jaarlijkse cijns 

van 16 s. 11 d. diende betaald te worden. In hetzelfde gebied had de 

ahclij van Cambron reeds vanaf 1223 de lwsrhikking over een grote opper

vlakte land en moer geschonken door gravin Johanna De abclij betaalde 

een jaarlijkse cijns van twee mark voor die gronden gelegen binnen en 

huiten de dijk ( 94
). 

De vhdij van ter Doest bezat 25 bunder moer in het ambacht Hulst 

die gelegen waren langsheen de waterloop van Hulst naar Saaftinge, voor

hij het l\1oershoofd in de omgeving van Grauw ( 95
). De cijns was \'ast

gesteld op ó cl. per bunder. De abdij bezat op diezelfde plaats twee bunder 

moer en op de grens van het I lulster ambacht en de heerlijkheirt van Saaf

tinge bij Gagheldonk beschikte deze abdij over 21 b. 106 r. moer en 1 

hunder woeste grond. De cijns bedroeg daar slechts 3 cl. per bunder ( 96
). 

In 1296 verwierf ter Do est te Gagheldonk 65 bunder moer. waarvoor 6 d. 

rijns per bunder diende betaald te worden aan de brieven van Assenede 

en de Vier Ambachten ( 97
). In het Oostmoer bezat de Duinenabdij een 

grote oppervlakte moer(.!roncl ( 9 ~). 

Volgens het cijnsboek van 1572 was ter Duinen 6 p. 11 s. Y2 d. cijns 

verschuldigd voor haar bezittingen in het ambacht Hulst. Dit betekent 

gerekend met een gemiddelde cijns van ó d. per bunrter, dat de abclij 

minstens over 264 bunder beschikte. I )it cijfer lil!t onder de werb-lijke op

pervlakte, want in bepaalde gevallen bedroeg cle cijns slechts 3 d per 

bunder. 

In de ]\ liddele brieven komen ook <'nkelf' cijns•'n voor \'an poldt>r

gronden te llontenisse, Oud-Schoudee en Schomlee. Die beide laatste plaat

sen zijn wijken van de parochie I luist. Zij moelen gelPgen lwhlwn aan de 

kust tussen llonlenisse en Ossenisse. De cijns diP Pauwels Lef'nkrwcht 

betaalde voor zijn poldPrgronclC'n, verschijnt slecht~ in 1389 in rtl' reke

nin~en. I )ie poleiers in het nrnhacht I luist zijn rel'cl~ vóór I ').J') volledig 

(93) J. .J. DE SMET, Corlu/oire Jo l'aM>oyg Jv Cambron, p. 467. 

(Y4) J. .J. DE Sl\1ET, o.c.p. 449 De nbdtt vnn Cnmhron hf'7.1.lt f'en utthntln~$Centrum 

te Stoppeldtjk. De mormilken hcschtktf'n dus ook over ~rond lmllt•n til' dttk dit• ze 

geleidelijk ann zullen lnpoldewn of In ten Inpolderen. Zie In dit \ rrbnnd 
P. ROGGI IE. I le nl></;J r•1m Cnrn/".on In V/ounr/,.,.,.n Póór .f,, .\/V,, t't'IIIP. :\l\1 nr. 
2 I ( I 970) p. 260·262. 

(95) Rijsel. Archlves Notionnies B 1561, Ie Cnrtulnlrf' cl!' Flnndrt•, h) ,.n. 
(96) F. VAN DE PUTTE. o.c.p. 369. 

(97) F. VAN DE PUTTE. n.c.p. 623. 

(98) E. DE REU. o.c.p. 48. 
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overstroomd geraakt want al de posten betreffende de polders verdwijnen 

Yanaf 15-t5 uit de rekeningen. Die polders waren trouwens reeds in t 460 

en 1-t67 gedeeltelijk onder water gelopen ( 99
). 

De cijnsen die niet zeer talrijk zijn in het ambacht Hulst hadden dus 

enerzijds betrekking op poldergronden en anderzijds op moergronden ( 100
). 

Hoofdstuk IX 

DE POLDERGEBIEDEN 

1. Sin/ /on in Eremo 

liet grondgebied \'an Sint Jan in Eremo behoorde zoals dat van Sint 

Laureins tot het moergebied van Aardenburg. De bodem. die grotendeels 

uit turf bestond. werd in de loop van de tweede helft van de dertiende 

eeuw vercijnsd door de graaf. zoals blijkt uit de talrijke oorkonden die 

daarover bewaard zijn gebleven. Een enkel voorbeeld : in 1264 verkoopt 

clericus Jan van ~lont St Eloy 79 bunder moergrond gelegen tussen de 

Rijseh·ereweg en de Blauwelsweg en 51 bunder moergrond gelegen ten 

oosten van de Rijselvereweg (1° 1
). Deze Rijselvereweg begon bij Bentilie

kerk en liep noordwest dwars door rle parochie Sint Jan. 

Door de overstromingen van 1376-77 en 1382 gaan heel veel vercijns

de gronden verloren te Sint Jan. Enkel het gebied ten westen van de 

Weerdijk zal behouden blijven. Het cijnsboek van Sin I Jan bevat dan 

ook uitsluitend cijnsen die betn·kking hehlwn op dit gebied ( 102
). \Ve 

vinden cijnsen lanQsheen cle \Veerdijk, in rle Hlokstraal. in de Relsweg, 

in de \Vaalstraat Pn in cle Oliemolenweg. De ovNige cijnsPil liggen ten 

zuiden van d,. grens Sint .Jan Pn ~int I ..aureins hinrwn het gehiPd van cle 
BeoostPreciP watering of GorhplarPwalering. 

Na de ~in! Elisahethsvlrwd van 1404 zal men gelf'irlelijk aan de 

streek rond fkntill(· inpolclf•fl'[l. Achtereenvolgens worden de Cocquyt

polder, rlc roscicrcnpolcler. rle Bmttillcpolder. rle J-l('llepolcler. de Sint 

(~J) ARA RK nr. 7838 rt-k. H(ol) 1470 fo 4 r". 
(I()()) Nn 13f){J 'fllnl ,(" vrrr:l)mlnu vnu ,(,. rnrwren In de nrnhnchll'n Axel en I luist door. 

I),. rljn••·n zullro11 orotvBrtl/t•n worriNl ,foor ,J" PlniN l\1n~lcrl' f,rfPVt'fl <•n ,J,. 
rJntvrliJII<·n ndf"n ,(" tltr·l vun HIIH'flllr•t•siN •·n wolNaronf hltll<'n. 

( lû I) RIJ~•"- Archlv"l N~tllonnl<'t 11 I r;r, I. I r• rnrlulalr~ ,(,. Flnnrfrt. fo 25 v". 

( trJ2) ARA RK nr. 45202. 
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Janspolel er. de Oostpolder en de !V1ariapolder bedijkt (1°3
). Voor die 

polders hetaalden bedijkers een jaarlijkse cijns per gemet. We vindt>n de 

verschuldigde bedragen in het Polderboek (1° 4
). 

2. \V aleruliel 

In 1294 bedroeg de totale cijns voor \Vatervliet Pn de Smouthoek 

29 p. 10 s. 4 cl. De juiste ligging van de vercijnsde gronden is niet meer te 

achterhalen omdat het grondgebied van Watervliet bijna volledig over

stroomd geraakte Iijdeos de stormvloedjaren 1376-77 en 1404. In 12-12 

had Goswijn van Roeselare in de Smouthoek 30 bunder moer en 24 bun

der woeste grond van de graaf gekocht eo5
). Rond hun klooster te Water

vliet beschikten de broeders Willemijnen over uitgebreide bezittingen. Na 

de overstromingen verkochten de broeders hun dijkrecht op de overstroom

de gronden aan de zusters van hel Bethlehemklooster uit Deinze (1° 6
). 

De cijns van 3 p. 16 s. 8 d. uit het boek van Bassevelde die de zusters 

van Rethlehem elk jaar betaalden, heeft waarschijnlijk betrekking op die 

gronden ( 107
). In 1255 vercijnsde gravin Î' largareta 88 stukken moer

grond met een lotale oppervlakte van 75 bunder in W atervliet. De cijns 

was vastgesteld op 9 cl. per bunder (1° 8
). 

\Van neer we rekenen met een gemiddeldt> cijns van 9 cl. per hunder. 

krijgen we een totale oppervlakte van 780 hunder of ongeveer 1050 ha. 

voor \ \' atervliet. 

3. I fel wnl>acht AnrdenhurrJ 

In diezelfdt· verkoopsoorkonde van 1255 staan nog 104 stukken moer

grond met een totale oppervlakte van 170 bunder gelf'gf'n in het ambacht 

Aardenburg rond de Woutersweg en de Vrouwenweg. Die mof'rgrondt:>n 

lagen dus ook gecleeltelijk in Sint .lnn in Eremo en wcrdPn na df' owr

stromingen in de Oostpolder. in elf' Sint .lanspol(ler en de ?'-lariapolder 

opgenonw11 De totale cijns voor hel ambacht Aardcnbtug bPdropg in 

( 103) L. STOCKiviAN. De polders rond Bentil/e, Ons i'olt'ctjeslnnd. 4 lR ( 1971) p. 

117-119. 

(104) ARA RK nrs 45208 en •15209. 

( 105) RAG Rand vnn Vlnnnclrrt'n nr. 8711. Cople van een orlglnt•lc oorkomle. 
( 106) i'-1.K.E. GOTTSCI !ALK. /lislorisclw geogro/lo vnn \Vt>.<lt•liik z,.,,uU's•·h \'ln.m

Jeren. Deel 11. p. 82-83. 

(107) ARA RK nr. 47974 f• 41 r•. 

( 108) Archtef vnn lwt Groot Sl'mtnnri<' 11ru~~:<>. Fonds Tt•r nntnrn-T"r I )ot·.<t tm ~'\6 
en 857. 
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129-l Yolgens de ;'\Jieuwe brieven meer dan 57 p. Dit komL overeen met 

ongewer 1500 bunder of 2000 ha .. gerekend met een gemiddelde cijns 

van 9 d. per bumler. De ahdiJ van Ter Ooest stond met een cijns van 

8 p. 16 s. 6 d. <inden bouc van St La ure ins> ( 109
). Die cijns werd waar

schijnlijk betaald \'Oor de uitgebreide bezittingen van deze abdij, gelegen 

rond het uitbating-scentrum te Pulsbroek in Sint Kruis bij Aardenburg ( 110
). 

-1. ne poldeiS ['(111 Groede en lloeke 

Oe voornaamste po.:>t van de Nieuwe brieven is een cijns van 170 p. 

I 2 s. 8 V2 d. voor dE> polders te Grocde en te Hoeke. Door verlies van 

68 gemet door O\'erstromingen wa<; dit bedrag in 1294 reeds verminderd 

lot 153 p. 12 s. 8 V2 d. 

Die cijnsen hebben betrekking op de Herenpolder , waarvoor men 

3 d. per bunder betaalde, op de Geraard de l\1oorpolder, waar de cijns 

6 d. per bunder bedroeg en op de Zouterpolder, waar de cijns op 5 s. per 

gemet was vastgesteld. De abdij van Sint Pieters betaalde 62 p. 8 s. voor 

-112 gemet. die waarschijnlijk gelegen waren in de Proostpolder en de abdij 

van Sint Baafs betaalde 16 p. 17 s. 6 d. voor 67 V2 gemet of 5 s. per ge

met zodat we dil stuk in de Zouterpolder kunnen situeren. In het cijnsboek 

van 1531 vinden we nog 20 p. 17 s. cijns <de domino \lictor bastardo 

naudrie> (I I I). Die cijns heeft hetrekking op de kleine Geraard de 1\loors

polder. die ongeveer 100 gemet groot was ( I 12
). Loclewijk de Haze, half

broer van \'ictor van Vlaanderen. had de bezittingen van Geraard d<' 

l\Ioor van Loclewijk van Mole in leen gekregen ( 113
). Na de dood van 

Loclewijk de !faze kwamen ze in handen van Viclor van Vlaanrleren. De 

Q.L.Vrouwkerk van Aardenburg hetmilde 23 s. 1 d. voor 275 g. 250 r. 

poldergrond <inde prochic van St Kalherijne huulen Damme ghenaempl 

dr·n Kerckenpo/dPrr·> gelf'gen t: jcgehens ovPr f\1onnickerc>l'dP> T er.slotte 

zijn f'f nog Pnkcle cijnsen te vinden in de polders gelpgen tussen I loeke 

( 109) ARA RK nr. 7961 fo 4 r". 
(IlO) M.K.E. GorrSCHALK. lltslorl.9chc ucnura/tc Uall vVe.<tc/tjk 'lol'UWsch Vlaart

rloren, Deel I. p 62-61. 
(til ) RIJsel. Archlv"• Nnllonnlca B 3973 fo 58 r" 
(IJ:.!) I SA BBI~. IJ,. ora.!•·mnnrt l'nrt Iw"'• mf,·lltjk" w•lnr.fJto" m J,. X IVf' cC' uw : .Jo 

h"'"'" uan Wanegem t•n Prn"l llnnd. Emul. Bru1H1n. d~cl Clll ( 191i6) p. 7 en 
p. 10. 

(113) ARA RK nr. 7834 rr,k. 1389 1190 f" 3 r". Zlo hiJfolie 111. 
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en ]\ 1onnikerede o.m. in de Hoekse polder. in de Cappelaerspolder en in 
de Coopmanspolder ( 114

). 

Hoofdstuk X 

DE STREEK VAN AALTER 

1. Oeddem en 1\.nc~sselure 

In 1289 bedroeg de totale cijns voor de parochies Oedelem en Knes

selare 24 p. 7 3. 9 d. De voornaamste cijnsplichtige te Knesselare was de 

graaf zelf. want voor «leritage de Cnesselare> moet hij 7 p. 1 s. 4 Y2 d. 

cijns betalen aan de brieven van Assenede en de Vier Ambachten ( 11 '~). 

Dit domein was vroeger het hezit van de heren van Knesselare en was 

sedert 1435 in handen van de graaf gekomen ( 118
). Een Boudewijn van 

Knesselare staal op een cijnsrol van de veertiende eeuw met een cijns van 

5 p. 5 s. voor ISO bunder woeste grond (I 11
). We denken dat die heide 

een deel is van het Oostveld op Oedelem en misschien te vereenzelvigen 

met het Knesselaarse van Oedel<·m (I 18
). Op het Oostveld komen trouwens 

heel wat cijnsen voor. Verder treffen we te Oedelem cijnsen aan in dt> 

Hoogstraat en !n de wijk Zuiddamme. Üp het goed <ten Cluse> drukte 

een cijns van 9 s. 9 d. en voor een blok land van 24 gemet in het Stucrem

straatje rliende eveneens 9 s. 9 d. cijns betaald te worden. Al de cijnsen 

van Oedelem liggen in een gebied dat grenst aan Knesselare. 

De heer van de W oestijne betaalde 3 p. 10 s. cijns te Oedelt>m en 

3 p. cijns te Knesselare «ter cause van den heerlichede van der \Voeslijne>. 

De cijnsboeken vermeldt'l1 echter de gronden niet waarop die cijnsen 

bet rekking hehherl. 

Te Knesselare vinder. we veel cijnsen in tie wijk Eenl\·eld. Voor het 

goed te Lake en omliggend.~ gronden hetaaide de eigenaar 1 p. 1 Y2 s. 

en ook voor het goed te Lemheke werd I 5 s. ·1 cl. cijns betaald. Ook d~ 

(114) Rt]sel. Archlves Nationales B 3974. Al deze polders kwamen In de loop van dt' 
tweede helft van de dertiende eeuw tot stom!. Zte A. VERHULST. HE'I lanJ

schap in Vlaanderen, p. 36. 

(119) ARA RK nr. 47979 rek. 1379 fo 6 r0
• 

( 116) A. RYSERI lOVE. reodlllll Kncssclorc, In Ll't•nrorrig Wt•r~icilt 1'011 . \altl'r t'll 

Knesselaro, f\1n!Jegem ( 1965) p. 107. 

( 117) ARA RR nr. 2897. 
( 118) A. RYSERÎIOVE. o.c.p. 116. 
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heer van Praet bezat cijnsgrond van de graaf. want hij betaalde jaarlijks 5 p. 

16 ~. 9 d. <pour Ie lern~ de Praet> ( m). 

De lotale cijns voor Knesst>lare en Oedelem bedroeg in 1289 24 p. 

7 s. 8 Y2 d. Dit is nog een behoorlijk bedrag ; maar toch veel minde~ dan 

te (. laldegem en te Eeklo. 

2. Beernem Pn Sint /oris 

Te Beemem liggen de cijnsen in hoofdzaak aan de rand \'an het Buis

kampveld : bij de i'-leersberg. in de Gravenslraat. in de Veldstraat en 

langs de Oudenaardse heerweg. Bijna alle cijnsen zijn te vinden op het 

gebied van de heerlijkheid n-an der Nieuwem. 

De heer van Sint Joris betaalde 4 p. 4 Y2 d. voor zijn gronden nabij 

de kerk van Sint Joris. Onder het hoofdstuk <Beernem> slaat de abdij van 

Sint Andries met 7 p. 10 s. cijns voor 300 bunder grond gelegen te Sint 

Andries. die de abdij in 1253 van gravin l\1argareta had gekocht (1 20
). 

I )e lotale cijns voor Beernem bedroeg in 1289 slechts 11 p. 11 s. 

1 Y2 d. zodat te Beemem niet veel woeste grond door de graaf werd ver

cijnsd. 

3. Aalter 

Te Aalter was de heer van de \ Voestijne de grootste cijnsplichtige 

met een bedrag van 64 p. 10 s. Van die som had 32 p. 5 s. betrekking op 

640 hundPr woeste grond en 11 p. 2 s. op 147 bunder woeste grond. 

\'oor de rest van dit bedrag wordt geen oppervlakte vermeld. l lel is echter 

ff'f'ds zo duidelijk dat dE' heer van de Woeslijne een belangrijke opper

vlakte woeste grond in cijns heeft genomen van de graaf van VlaanderPn. 

Dit moet gebeurd zijn in de eerste helft van de derliende eeuw. In 1203 

hielrl de heer van de Woe<;lijnc reeds het Woestijnegoed in leen van de 

graaf. Enkele lijd nadien moet hij, zoals rte heer van Maldegem een grote 

oppervlakte heirlf~ in cijns hebhen genomen, die minstem op 1000 hunder 

mod geschat worrlr~n ( 121
). Die uilgcsln·kte oppervlakte heide lag wanr

~chijnlijk voor CC'Il groot clec·l len noorden van heL kanaal Gent-Brugge op 

het (.!ronrii!Phicrl van Aalter c·n KnessPlarc·. Een amiPr clc•pl maf,! ten :widr·n 

( 11'J) ARA RK nr. 78'34 rr·t 1390 fc 7 v0 

(120) RA Brullll"· oorkonrlro met hlnuw nummr.r 7:3'33. 

(121) 787 hunder (640 b. + 147 h.) vcrlell"nwoorrltw·n ~rn r·lfns von 13 p. 5 s. ó rl. 

I '32 p. 5 •· + 11 p. 6 J.). Dtt IJ !Weil Jr,rrlc van Je lotole som zodat we de 

totaf" O(J(wrvlakt., op mlnslem I 000 f,undcr mo~ten schatten. 
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van dit kanaal gesitueerd worden ten westen van de Brugstraat en ten 

noorden van de Oostmolenstraat ( 122
). Een juiste afbakening van de in 

cijm genomen grond is niet mogelijk door gebrek aan oorkonden ( 12~). 

Door het verwerven van zoveel cijnsgrond heeft de heer van de Woestnije 

de grond;; lag gelegd van het Land van de \ Voeslijne. dat zich hoofdzake

lijk uitstrekte over het grondgebied van Aalter en Knesselare. 

Naast de heer van de Woestijne zijn er nog enkele kleine cijnshouders 

van gronden geleger. te Oostmolen en lang~heen het kanaul in het grem

gebied Bdlem. I lel leeuwenaandeel van de cijnsen <in Haeltert Ryslede>. 

die in 1289 samen meer dan 77 p. bedroegen. werd dus betaald door de 

heer van de 'J\1 oestijne. 

Onder het hoofdstuk <Aalten staal in het cijnsboek van 1572 nog 

een bedrag van 3 p. 18 s. voor gronden gelegen te Hansbeke. 

"1. Ursel 

De cijusen van Ursel zijn bijna allemaal geconcentreerd in de Veld

~traat mtbij het OosLwinkelveld. Verder komen er nog cijnsen voor in de 

Brugstraat en in de wijk ten Hulle. \Ve vinden verder nog verspreide 

cijnsen in de Vrekkernstraal en in de I-lunselostraal hij Adegern. 

Voor het goed te \V essegem en omliggende gronden betaalde de 

heer van Wessegem 20 p. 10 s 6 d. Van dit bedrag we-rd 8 p. 2 ~. ge-

geven voor 108 hunder woeste grond. 2 p. 1-l s. voor 33 bunder en 12 s. 

voor 8 hunder ; samen clus 149 bunder. Ook de heer van \V essegem 

moet 1ond zijn leenhof Wessegem een grote oppervlakte heide in cijns 

genonwn hebben van de graaf in de eerste helft van de dertiende eeuw. 

Die heide zal ongetwijfeld deel uitgemaakt hebben van hl'! \VessPgemse, 

dat het zuid-westelijk deel van Ursel besloeg en paalrk aan het land van 

de \Voestijne. 

De abdiJ vun I )rongm was wijlo!csteld van 4 p. 12 s. 3 d. cijns voor 

het Drongengoed te Ursel. Die cijns was begrPpen in de totale cijns van 

Ursel die in 1289 meer dan 29 p. bedroeg ( 124
). 

(122) Die 1000 bunder is niet te vcrccnzelvtg~n met de heerlt]kh,•td van \Voest~ want 

In I 365 was .lacqucminc, zuster vnn Jnn vnn Schuurvl'ldc, In het bezit vnn dt' 

h.,crlttkhcid vnn \Vocste. ARA RK nr. 1059 fo 61 r
0

• 

( 123) Voor de juiste liRginll \'Uil hl'l lnnrl vnn de \Voeslljnc zie A VERIIOUSTR:\ETE. 
Leenroerig overzicht vnn AoltN, in Lof'nrof'rin OIJ!'rzic/11 t'Oil .-\oiter 1'11 1\.rH•S.<t•fnl't•, 

p. 8 en p. 14. 

( 124) De cljnsen vnn het hoofelstuk X slonn in IH't cljnsho .. k clll't quurtkr \'fin Brli!1111H') 

ARA RK nr. 45189. 
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~ loofdstuk XI 

DE STREEK VAN TIELT. DEINZE EN SIJSELE 

/. \\'i ligene <'I! omgel'ing 

In \\'ingene was jonkheer .lan \\lyts fs Joos in 1572 2 p. 6 s. 4 d. 

CiJns verschuldigd voor 40 hunder veld en vijf vijvers gelegen in het Buls

kampveld. Ter Duinen betaalde 2 p. 6 s. 8 d. cijns voor 93 bunder heide. 

~ Junheld genoemd. gelegen in het grensgebied met Ruddervoord~. Verder 

treffen we nog cijmen aan in de wijken Zevecote, Hekke en Lo. Al die 

wijken paalden aan het Bul5kampveld. Ridder lngelram Hauweel bezat te 

\\'ingene 160 bunder heide. waaf\·oor hij 5 p. 16 s. cijns diende te be

talen. Die cijns werd hem echter kwijt gescholden door de graaf. wanneer 

hij die 160 bunder in leen krijgt ( 126
). 

Te Egem liggen de cijnsen in de Veldhoek en langs de Veldstraat en 

te Zwevezel,. zijn ze allemaal geconcentreerd in de wijk ten 1-lille. Die 

laatste wijk ligt ook niet ver van het Bulskampveld. \Ve treffen verder 

enkele verspreide cijnsen aan te Tielt. le Ruiselede en Ie i' larkegem. Ze 

zijn echter weinig talrijk. zodat we mogen besluiten dat in d·~ streek van 

Tielt de cijnsen enkel talrijk zijn te Wi ngene. in de Veldhoek Ie Eg cm en 

in ten I lillP te Zwevezele. 

2. Petegern en omgeuinf! 

Te Pet~em warPn rlc voornaamste cijnsplichli~en de zusters van 

HethiPhem die 2 p. 17 s. cijns lwtaaldPn voor hun grcmclen gelegen in de 

LangeraarlshoPk. \'oor het pachtgoPrl Ier Wulghen betaalelP de eigenaar 

jaarlijb; 37 s. cijns. I)(' andPre cijnsc·n liggen hij na aiiPmaal in ele Lange

raartshoPk en in de \V ijk St ynckpcwl. Tenslott c mopfen we nog een cijns 

van 12 s. I d. \'PrmelcJ,,n voor een ll:'e•n van elP hecrlijkheicl van l~ijbrOPk. 

Te Dcirm·. A~tene. :-.1arhdl'n, Olse·ne. !':uite. Wnrcgem Pn Gollcm 

viwlen wc nog Pnk<·fe cijnsen. rnaar van Pen corlr'c·nlral ie in een lwpaalelc· 

wijk kunnen wr f'rhtcr niet spn·ken. In W orllcri!Pil1 vinciPn we c•nkef<' 

rijns~>n lanusllC'ell dr· hcerwc~I op clc· Oostkoull'r "n rJ,. \V!'~Ikolllt•r. liPt 

~aal hit-r in hoofclzaak ov•·r kiPill<' l"ijiiSf'll uaanclc· van Y2 cl. Int IJ rl 

(125) ARA RR nr. ))11 (unno nr,.l) . ·t'-1cs~lr<· Eni(I.Nrm3 llllliWPI. !GO h. - 5 p. 

I (j •. ; [","u"ls OJ<, .. ir<· En~t~wrorll ··ut 11 ... rt,.r). 
( 12r,) ARA RR nr. 2857. 
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In de streek van Deinze zijn de cijnsen nog kleiner in aantal dan in 

de streek rond Tiell. In de rekening van 1289 vinden we ~!echts een be

langrijk bedrag van 9 p. 16 s. 6 d. voor cijnsen npud Brugas, Poke. Win

ghine:~>. en een klein bedrag van 13 s. voor cijnsen <a pud Svevensele>. 

3. Sijsele en Male 

Te Sijsele liggen de cijnsen geconcentreerd in de Veldhoek en te 

Donk. Zij sluiten dus aan bij die van het Maldegemveld. Hf't Sint Jam

hospilaal uit Brugge betaalde 26 s. voor 51 b. 1 g. woeste grond te Donk. 

Ook ridder Jan «preco de Zieszele:. staat op de cijnsrol met 3 p. voor 

120 bunder woeste grond C26
). In 1289 bedroeg de totale cijns voor 

Sijsele 12 p. 4 s. 4 cl. Gerekend met een gemiddelde cijns van 6 d. [X'f" 

bunder. komen we lol een oppervlakte van bijna 500 bunder of ongeveer 

650 ha. We kunnen dus besluiten dat praktisch gans de wijk Donk in de 

eerste helft van de dertiende eeuw werd vercijnsd 

Te Male komen er enkele cijnsen voor langsheen de Antweprse heer

weg en de Brieversweg. Ladmorael van Claerhout betaalde in 1572 36 s. 

voor gronden te Donk en 14 s. voor gronden te Snellegem. Bu1skamp en 

Oostkamp ( 127
). 

Hoofdstuk XII 

GENT EN 01'1GEVING 

1. Landegem· Drongen 

In 1289 vinden we een cipts van 9 p. 17 s. 5 V2 d. gesitueerd <in 

Northout Landeghenu. I )il wordt ook bevestigd door het cijnsboek vRn 

1572. want een groob aantal cijnsPn hlijkt te liggen in de wijk Noordhout 

van Landegem. De Aalmoezenij \'an Sin! Baafs betaalde \'Oor haar hof

stede. gelegen op de grens Landegem-Drong-en in Noordhout. een cijns 

van 25 s. 10 d. ( 12
R). Bij cl<' wijk Noordhout op Lnndegcm sluit de wijk 

Barelvelde op Drongen aan. waar ook een aantal cijnsen te vindf'n zijn. 

( 127) De cijnsen vun hel hoofdstuk Xl staan In het cijnsbock <Pcl<'lt<'nl !'n Tlelt>. 

ARA RK nr. 4520 I "n In het cijnshoek <ht'l quartlcr \'Ril Bruggh<'> Rtts,,l. 

Archlves Notionales B 3976. 
(128) ARA RK nr. 45195. In dit cljmboek staan do cljnscn vnn Lnndt'\l!'nl, Dmn~cn. 

Gent en MartakC'rke. 
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De abdij \·an Drongen betaald( voor hun goed te Bareh·elde 2 p. 14 s. 

5 Y2 d. cijns. 

\Ve trt>ffen ook veel cijnsen in de Poeldendries, terwijl er nog ver

spreide cijnsen voorkomen in de omgeving van de Varendries. van de 

Kapelledries en in de wijk Vierekenen. Globaal genomen kunnen we zeg

gen dat d~ mt>este cijnsen geconcentreerd zijn te Noordhout op Landegem, 

te Bareh·eldc op Drongen en in het grt'nsgebied langs de Dooman

straat ( 128
). 

In beide gemeenten heeft de graaf slechts een klein stuk van de 

bodem kunnen wrcijnsen : met de 18 s. van Barlevelde er bij gerekend 

krijgen we voor beide gemeenten slechts een totale som van 10 p. 15 s. 

5 % d. in 1289. Gerekend met een gemiddelde cijns van 1 s. pet bunder 

,·erkrijgen een opperdakte van circa 220 hunder of bijna 300 ha. Dat is 

dus maar een heperkt deel van de bodem van Lrmdegem en Drongen. 

waar veel meer oudere kultuurgrond aanwezig is. die vóór de dertiende 
0 b k (130). eeuw m ge rui · was genomen 

2. Gen/ en Mariakerke 

In 1289 inde de graaf te i'Ierem ( = Î'1ariakerke) een cijns van 4 p. 

17 s. 6 d. Het grootste deel van dit bedrag nl. 2 p. 16 s. 6 d. werd it1 

1572 betaald door jonkheer Anthonis De Stoppelaere voor zijn heerlijk

heid van Schaubroek te :-, Iariakerke. Er zijn ook enkele cijnsen le vinden 

te Kalegem en langs (de strate van Ghenl naer Westbeke>. 

In de stad Gent had de graaf veel percelen vercijnsd gelegen rond 

het Gravenkasteel. in de Geldmunt en in de l-loogslmal. In 1289 hedroeg 

de totale cijns reeds 22 p. I s. 7 d. Later komen er nog de cijnsen bij van 

huizt~n gelegen nahij de Zandpoort en de Posteernestraai ~~n in Sint

Pieters-Aaigem ( 131
). Deze stadscijnsen slaan in tegens! elling met d(' 

andere cijnsen die allen op het plalleland zijn J:lclegcn. Oe percelen le 

Genl wculP-n vNkocht om huizf~n op te ]>Ouwen en waren natunrlijJ, Hiel 

bestemd voor dt· lancllmuw. liet heelrag van cle cijns lag trouwens tamPlijk 

hong 11!. van 2 ~. lot 2 p. I )I' vcrcijnsing van elP percclm roncl hel l.mvf'n-

( 129) Dit g<'bi",J rnoolt" t!""f utl vnn het ho~ d)otncAt> dal wellicht ,Joor de grnaf 

In de tiende eeuw II"ÜAurr~<·crd wrrd ten nndd" vnn dr Stnt Bnnfsal,dtj. A. VER. 
IIULST. !Je Stnt FlrJ(J/•abcltJ, p. 242-2-14. 

(I 30) L. STOCK MAN. {),. Brt"u<·n um1 lwlt<-r. Atv! nr. 20 ( 1969) p. 1 31· t 31. T" 
Land<•l/f!ffi h1111"n l!f vr.r•dttll"ndc koul<•rs lnn11~J..,,.n do oude W<'ll Gnnl Brug~<·. 

(IJl) ARA RK nr. 7837 rek. WH-1485 fo 1 r". 
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kasteel moel dus ook gebeurd zijn in de eerste helft van de dertiende 

eeuw. 

3. Zonnegern 

In de Nieuvve brieven komt er een post voor van 76 halsters haver

rente die gesitueerd wordt (in parochia de Vliederzele>. Volgens het 

cijnsboek van 1572 blijken die haverrenten te liggen op het grondgebied 

van Zonnegem d.i. ten zuidm van Vlierzele. \ Ve vinden die renten hoofd

zakelijk op het KetelvP!d, op het Langeveld en in de 1\:atlenbroek. Voor 

hun goed te Diepenborne was het begijnhof ter Hooie 25 halsters haver 

en 16 cl. cijns verschuldigd aan de brieven van Assenede pn de Vier am

bachten ( 132
). 

De haverrente van Zonnegem is de enige cijns die in natura bepaald 

is. Oergelijke cijnsen horen eigenlijk meer thuis in de twaalfde eeuw, maar 

daar ze betrekking hebben op heidepercelen is het mogelijk dat ze in de 

dertiende eeuw ontslaan zijn. 

4. Nazareth 

Volacns de rekening van 1289 bedroeg de lotale cijns op Scheld<"

vefd 83 p. 13 s. 5 d. I leL Scheldeveld wordt in die rekening gelocaliseerd 

(in officiis Curtracensi, Aldenardensi, Gandensi>. Volgen~ het cijnsboek 

van 1572 I iggen die cijnst'n op hel grondgebied van de huidige parochh's 

I )e Pin te. Nazareth en Ooike ( 13
'
1
). 

In 12·10 had de Bijloke-ahdij 113 hunder woeste grond op het 

Scheldeveld gekregen van gravin ]\ largareta ( 131
). Binnen dit gebied 

richlle de ahdij een grote hoeve op, het goed <te Vraulruynen> in de 

I loogstraaL Ook het goed te Groeninge, het goed Ie Biezen. het goed te 

Axel en het goerl te Lucht waren cijnsplichtig aan de briev<'n van Asst'· 

nede en de Vier u.mhachten. I )e armemlis Yan de Sint 0Jiklaaskerk van 

Genl hetaaide meer dan 3 Y2 p. cijns voor zijn lwzittingen te Nazareth. 

Ook het Rijke gasthuis van Gent lwzat grond('n op het Scheldt>velcl die 

cijnsplichtig waren. liet hospitaal van D<'inze lwtaalcl(' 36 s. voor em 

<eerll> van 20 hunrler gelegen naast het gof'd <ten hoghen Gote>. Rond 

riP fermf'fie van het klein lwgijnhof van Gent Pn hc>l PoldPr~Mrl komen 

ook talrijke rijnSPil voor. Een cijns van 2Q s. drukte op 31 lnmrlt•r lancl. 

( 132) ARA RK nr. 45195 f• 31 r<> tot 48 v". 

(133) ARA RK nr. 45199. 

( 134) Stadsarchief G<'nl fonds BIJ lok<' oorkondt• nr. 7. 
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bos en heide gelegen te Ze,·ergem <inden T outef'ays». Verder treffen we 

verspreide cijnsen aan in de I'-landelstraat, in de Pontstraat en langsheen 

de Gentweg. 

I )e gemiddeldt> cijns op het Scheldeveld mag op 1 sch. per bunder 

reschat worden : de zusters van de Byloke betaaldèn 6 d. per bunder, 

terwijl ander cijnsplichtigen 2 s. per bunder betaalden. De ongeveer 84 p. 

cijns nm het Scheldewiel zou dnn overeenkomen met 1ó80 bunder of 

ongew•er 2200 ha. Oi! is reeds een belangrijk stuk van heL Scheldeveld. 

In de parochie Ooike komen ook nog enkele cijnsen voor · in de Pont

straat. in de \ 'arnestraat en (1e I'-1olenstraat (1 35
). 

BESLUIT 

\'oor de ontvangst van de cijnsen voortkomend van de woeste gronden, 

wrkocht tijdens d~ regering van gravin Johanna, werden er twee reke

ningen opgesteld : de eerste rekening beval de cijnsen van de woeste 

gronden uit de kasseirij Gent en uil de Vier Ambachten en de lweedf' 

rekening bevat de cijnsen van de woeste gronden uit dP kasseirij Brugge. 

Beide rekeningen hadden omstrePks 1250 hun dPfinitieve vorm gekregen 

Tussen 1250 en 1280 kwam er nog een derde rekening tol stancl. die de 

ontvangst Vdn clivPrse cijnsen groepeerde. Deze drie rekeningen samen 

zullen de Eerste brieven vormen. 

Voor dt> ontvangst van J~ cijnsen van de moergronden en van de 

poldf'rs in de ambachten A:owl en Hulst kwamen de Middele Brieven tot 

stand. Kanunnik llendrik van Badeh:rhem was wellicht de eerste ontvanger 

van de Eerste briewn en de 0-'J ;ddele hrl i even. 

Tussen 1260 en 1300 richt de grnaf een nieuw ontvangsthnreau op 

voor hel innen van de cijnsen van de pold<'rs van GroPde, en van de 

rijnsen van rl1· mcwrgronder1 uit het amharht Aarclenhurg, 11it d1• kfur1~ vnn 

\Vatervlie~ t·n nog uit andl>f(' plaatsen. I )it ontvangstbureau werd tJ,... 
Nieuwe• bricv1·n genoemcl. 

l<onrl 1300 wordc·n d1· Eerste hrievPn, cle MiJdele brieven e11 de 

0lieuwc l>rievc·n w~rcnigrl lol t•en groot onlvangsthmc>ntl : de hrievPn van 

/\sst·nerll~ PO r!P Vier Arnlmchtcn. Voor ht'L heheer van die hrievPn stelt 

dt· gmaf een afzctlmrt· rlt·riciJS·0nlvanger Hllll. 

f )p opCCIIVolgc,rHit· n·b·nirll!<'ll weerspiegt•lpn zeer got>t! til' tijdsom

~lnncligh,•tll'fl : 1·1·n normal•· onlvanJ:!sl lijt!Pns tl•· rustige periot!Pn en ver-

( J"'i'i) AI<A I<K nr. 1'i I <J'j f" 19 r" •·n vnl~t••n•ln. 
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lies aan cijns door oorlog en overstromingen. Vooral in de vijftiende eeuw 

lag de nello-opbrengst zeer hoog die de 2.000 p. benaderde. Nadien zal de 

netlo-ontvangst geleidelijk aan verminderen door de overstromingen en 

door het afkopen van de cijnsen tot rond 1500 p. juist voor de godsdienst

troebelen. Deze tendens zal zich sterk doorzetten tijdens de periode van 

de ops·tand legen Spanje. Nadien komt er nog een zeker herstel dat we 

echter niet goed kunnen volgen bij gebrek aan rekeningen van na 1626. 

ln de keuren van Eeklo-Lembeke en Kaprijke lag het kerngebied 

van de brieven van Assenede en de Vier Ambachten. Praktisch iille 

percelen grond in dit gebied waren belast met een cijns ten voordele van 

die brieven. Nergens zijn de cijnsen zo talrijk als in die drie parochies. 

I-let verkavelen en het vercijnsen van hel grafelijk domein Aalschoot 

ligt wellicht aan de basis van het ontstaan van de brieven van Assenede 

en de Vier Ambachten. Te Maldegem, te Adegem, te Oost-Eeklo. te 

Sint-Laureins en in het westelijk deel van Bassevelde was ook een belang

rijk deel van de bodem vercijnsd geworden. 

Rond dit zwaarlepuni liggen gebieden waar nog heel veel cijnsen 

voorkomen : te Sint-Jan-in-Eremo, te Watervhet, te Sleidinge en te 

Lovendegem binnen de keu re. te Waarschoot binnen de keure en het 

ambacht. te Zomergem en Ie OostwinkeL Ook ten noorden van het 

kanaal Gent-Brugge liggen veel cijnsen te Aalter, te Knesselare en te 

Ursel. Aan de rand van het Buiskampveld en gedeeltelijk hinnen dit veld 

zijn de cijnsen reeds veel minder talrijk : dat gebied is het randgehit>d 

van de briPven van Assenede en de Vier Ambachten. 

Binnen de Vier Ambachten zijn vooral Basseve!dP. ErhTelde-Kluizen. 

Zeizate en Oost-Eeklo belangrijk. De rijnsen zijn ook nog talrijk te ,L\sse

nede, \Vinkel t·n Wacihteheke. In de amhach!Pn Axel en \luist is de 

verspreiding van cle cijnsen hepPrkl tot enkele rnoergt'hieden en poldt>rs. 

Binnen het ~cheldevPicl Ie Nazareth en Ie Dl' Pinle komen ook 

vePI rijnsen voor. Tc Zonncgcm liggen de enige renten in natura Pn lP 

Gent ht·hhen de djnsen belrekking op percelen bestemd voor woning

bouw. DiP hdde laatste cijnsen valll'n een heelje uit de loon Pn horf'n 

eigenlijk niet thuis in <Ie brieven vun Assenede en de Vier :\mharhlen. 

EnkelP ar!PIIijke heren uil het l\!C'eljesland hehhcn door het in 

cijns nenwn van grote oppervlakten hl'ide de basis gelegd \'llll C'<'n uilgC'

slrekl domein. Onder hen zijn de heN van ]\ luldegem. de heer \'Uil 

\Vessq.!<"lll, de heer van Knesselare en <Ie he('}' vnn dt' \Vot•stijne t!t
voornaarnsle en d0 hedrijvigslc qeweC'sl. Ook enkel!' ahdijen <'ll hnspitalt'n 

hPhllPn zich terclt•gt• ingPspntulen om hun donwin lP \'t•rgrnlen. Voorn! 

de Sini-Bnnfsahclij, dt• nhtlijPn \'1111 TPr Dnl'sl. Tt•r Duilwn PI\ \'1\Jl Ons!-
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Eeklo. het Sint-.Janshospitaal uit Brugge, het hospitaal 4:comtesse> uit 

Rijsel en de Lazarie uit Gent waren zeer actief in het l'feetjesland. 

\'oor het aantrekken van de kolonisten of <hospites> hebben de 

daamse gravinnen een aantal nieuwe keuren uitgevaardigd : in 1240 

de keuren van Eeklo-Lembeke en Kaprijke; in 1242 de nieuwe keure 

,-an \Vaten·liet en de nieuwe keure van de Vier Ambachten ; in 1248 

of 1268 de keure van Desteldonk-Sleidinge. Andere gebieden werden 

ingeschakeld in reeds bestaande ambachten, zoals dat van ivlaldegem en 

Zomergem. 

Een ontginningsbeweging van dergelijke omvang had ook zijn weer

slag op de parochiale structuur. Bisschop Walter van Marvis doet in 

1242 zijn welbekende rondgang in onze streek voor het afbakenen van 

nieuwe parochies. Ook de parochies OostwinkeL \Vaarschoot en Naza

reth komen door zijn toedoen tot stand. 

De brieven van Assenede en de Vier Ambachten zijn niet alleen 

belangrijk als wafehjke financiële instelling, maar ook als bron voor de 

ontginningsgeschiedenis van bijna alle gemeenten van het Meetjesland. 

Het uitzicht \'an de bodem en het landschap van het Meetjesland heeft 

in de dertiende eeuw een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. De studie 

van de brieven van Assenede en de Vier Ambachten heeft het rn.ogelijk 

gemaakt daar een meer concreet beeld van te schetsen. 

Luk STOCKMAN 
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BIJLAGE 1 

Rekening van Dirk van Assenede van de inkomsten van de woeste 

gronden opgemaakt in het jaar 1289. 

Arrl1ie/ ['(In het Sint fanshospitaal Ie Brugw'. Doos Vorio, rol nr. 8. 

Computatio Dirkini de Hassnede de reditihus wastionrum facta 

anno domini ~ ICC L'\_'\X novo. 

In officio gandensi et in quatuor officiis de redditihus was!inamm 

In Bassevelde redd. summa 168 p. 

Item ibidem de novo redd. summa 22 p. 3 s. 

In Hassnede redd. summa 62 p. 12 s. 

Item ibidem de novo redd. summa 21 p. 5 s. 

In Artevelde redd. summa 40 p. 3 s. 

Item ibidem de novo redd. summa 16 s. 

In Oorensele Clusa redd. summa 51 p. 8 s. 

Item ibidem de nova redd. summa 34 s. 

In Mendonc redd. summa 26 p. 8 s. 

Item 1bidem de novo rcdd. summa 58 s. 

In Ifte redd. summa 6 p. 

Item ibidem de novo red cl. summa 

Circa castrum ~andensPm reel cl. summa 20 p. 15 s. 

Item ibidem de novo redd. summa 26 s. 

In Merem red cl. summa 4 p. 17 s. 

In Northout Landenghem r·~dd. summa 8 p. 7 s. 

Item ibidem de novo redd. sumrnn 30 s. 

Item t-x hospilihus Gahriehs redd summa 34 s. 

In Barle rPdd. summa 18 s. 

In Everghern, Slr·clrnghcm. LovendPnghem n·rld. summa 56 p. 

Item ;b;d,·m cJ,. novo n:rlcl. summa 31 s. 

In &>lsebroch. in l.tJvc·nrlr·nghern hroc:h rt·cld. summa 75 p. 7 s. 

In Somerghem ft~dcl. summn 81 [J. 8 s. 

In Somerghem cle terra AnclrPr~ r•·clcl. summa 2'5 p. 

Item ihidr·m rJ,. IIOVO wrfcl. su rn rn n 27 p. 

In l hmslwb· rc~rlrl. summa 3 p. 18 s. 

Item ibidr·m rl · 110\'CJ rt·clrl. sttrnrnit 1 1 s. 

I ra flcJI:Itr~rt f~ y•.lr·dr~ ft:clrl. SIIITllllfl 69 p. 11 s. 
ll.f~rn Jbictr:HJ ,J,. IIOVO ff'rlcl. Sllllllllll 7 p. 13 s. 

A9 

33 Y2 d. 

3 d. 

6 d. 

5 d. 

6 d. 

11 d. 

11 d. 

11 Y2 d. 

6 d. 

2 Y2 d. 

13 d. 

17 d. 

7 d. 

6 d. 

3 Y2 d. 

2 cl. 
6 d. 

32 cl. 
4 Y2 d. 

8 d. 

35 d. 

2 d. 

2 Y2 d. 



In officiis Curtracensi, Aldenardensi, 

Gandensi super Sceldevelt 

Item ibidem de novo 

Apud Brugas, Poke, Winghine 

In officio Rrugensi 

redd. summa 

redd. summa 

redd. summa 

51 p. 

32 p. 

9 p. 

3 s. 

10 s. 

16 ~. 

3 d. 
2 d. 
6 d. 

In Maldeghem. Adenghem 

Item ,bidem de novo 

redd. summa 172 p. 11 s. 9 Y2 cl. 

In Ravenseoel de pralo et masura 

Pro roedielate in prato casteliani 

Pro meelietale apud Oudevelde 

In Ürsle 

Item ibidem pro meelietale casteilani 

Item ibidem de novo 

In Odelem et Knesselare 

Item ibidem de novo 

In Bemem 

Item 1bidem de novo 

Apud Gids 

Apud Swevensele 

Apud Ziessele 

Item ibidem de novo 

In novo Eclo 

Item ibidem de novo 

In Capric 

Item ibidem de novo 

Item de windasio de Artevelde hoc anno 

Item de windnsio de Roehout hoc anno 

redd. 

redd. 

redd. 

redd. 

redd. 

redd. 

rf'dct. 

redd. 

redd. 

redd. 

redd. 

redd. 

redd. 

redd. 

f('dd. 

redd. 

rf'dd. 

rede!. 

redd. 

summa 

summa 

summa 

summa 

summa 

summa 

summa 

summa 

summa 

summa 

summa 

summa 

summa 

summa 

summa 

summa 

summa 

summa 

summa 

27 p. 7 s. 

100 s. 

3 p. 6 s. 

30 s. 

28 p. 10 s. 

33 s. 

21 s. 

19 p. 11 s. 

4 p. 15 s. 
-') .J- s. 

9 p. 18 s. 

18 s. 

13 s. 

11p. 12s. 

12 s. 

196 p. 5 s. 

36 p. 2 s. 

111 p. 8 s. 

50 s. 

nichil 

20 s. 

De relivio super SceldeveiL in officio Gandensi hoc anno cum Johanne 

In Somerghem. I ,o\'mdenghem, Sledighem. lfte de l~y:::lunC' 16 p. 

Item de novo reddilu apud Üesteclo redd. summa 3 p. 

Item ibidem de abhale de I.....aude de wastina sua redd. summa !Ï p. 

hem de abbate de Lawle pro 10 boneriis rnori a pud 

W achtenbeke 

Item de eodem abbate pro uno bonerio mori 

Item apucl Bochout de feoclo llugonis de Borch reddito in 

manu domini comilis et dielus comes dedil ad. annmtm 

cC'nsum quamlihel mensmmn pro 12 1!. cle 12 111. I loc PS! 

Item in I lassnC'dP PX Vf'nclilione Johannis magislri el npucl 

19 s. 
~ s. 

12 s. 

9 d. 

7 Y2 
--1 d. 

9 Y2 

10 Y2 

10 Y2 

2 Y2 
11 d. 

7 Y2 

4 d. 

3 Y2 

1 Y2 

9 d. 
6 d. 

6 d. 

10 d. 
6 cl. 

Gundavurn 30 ~. 9 d. 

90 

d. 

d. 

cl. 
d. 

d. 

d. 

d. 

d. 



Item in Hassnede pro 17 boneriis mori leprosornm. lwginarum 

Pt hospitalis sancti Johannis de Ganda\'O pro quolibet bonerio 

2 d. Hoc est 

Item de Godefrido clerico pro tribus mensuris terre bannite 

Item ex uetdijch Johannis Jonghen juxta Botersande 

Item de remensuralione apud Odelre et Lede 

Item de abbate de Does pro 20 boneriis mori juxta Groda 

Item de abbate de Bodelo de moro de Lepa de 164 virgis in 

atitudine frontis de unaquaque virga crescendende duplica

tur 4 d. Hoc est 

.tem ibidem de eodem abbate de 50 boneriis mori superius 

norurn pn:·dictum pro quolibet bonerio d. Hoc est 

Item ibidem de eodem abbate de 45 Y2 boneriis wastine pro 

:Juohbet bonerio 1 d. Hoc est 

tem de eodem abbate de 100 boneriis et quatuor mensmis 

.erre jacentis juxta havene de Hulst pro quolïbet bonerio 

2 d. Hoc est 

Item de abbate de Dunis de 20 boneriis terre et wastine et 

:Ie una mensura et 75 virgis pro quolïbet bonerio 1 d. Hoc 

~st 

tem de abbalissa de Haghe in parrochia de Axele et Oesten

)lide pro 80 boneriis terre arabihs et pasture pro quohbet 

)Onerio 2 d. Hoc est 

tem ibidem de eadem abbatissa pro 50 honeriis wastine pro 

1uohbet bonerio 2 d. Hoc est 

tem ibidem de eadem abbatissa de 112 boneriis Y2 mensura 

nori cum fundo. pro quolibet bonerio 2 d. Hoc est 

tem ibidem de eadem abhatissa pro 25 virgis mori cum fundo 

)CO qualibet virga 2 d. Hoc. est 

tem de domino Henrico Evelbaren in parrochia de Hassnede 

)CO duobus honeriis mori 

tem pro domino Petro Rijnvisch presbilro pro uno honerio 

nor i 

tem ihidt·m I lul.!fiiW ;-.,1onc pro 11110 hnnerio mori 

~tem ibidem prn I lyldt>hrant Evelhnren pro duobus honeri!s 

nor i 

lt(:m dr: A[,:xawlro filio Philippi filii Alexandri in pnrrochia 

·Ie Axelt~ el Pc:rllnrne pro '31 "j rnensuris I errP., rro rrunliLct 

·nenwril 1 d. I ir1c est 

lt.cm rlr: quoclarn novo moro el wnslina jaccnle juxla J ,f'pe rit· 

reuturn mem u ris. de qua I ilwL rrll'nsura I rl. I loc esl 

34 d. 

18 d. 

2 s. 

10 s. 5 V2 d. 

20 d. 

54 s . 8 d. 

4 s. 2 d. 

3 s. 9 V2 d. 

16 s. 11 d. 

20 Y2 d. 

13 s. 4 d. 

8 s. 4 d. 

18 s. 8 Y2 d. 

4 s. 2 d. 

12 d. 

6 d. 

6 d. 

12 d. 

26 ~- d. 

8 s. 4 J. 
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Inde datum ex brevibus officiorum Gandensis el Brugensis 

Capellanie beginarum in Gandavo 

Abbatie de l\1arca pro terra \Valteri clerici 

Abbatie de Barlenduech 

Pro feodo Bernardi clerici 

Pro defectu mansure Sigeri Camificis 

Pro mansuris vacuis ante castrum Gandensem 

Item ibidem pro decem mansuris cambuslis 

Item datum ex brevibus officii brugensis 

Pro perditione reddituum hrevium officiomm Gandensis el 

Brugensis 

Super abbatem de Tronchinio 

Super hospitalem lnsule pro capellania beginarum lnsule 

Item super idem hospitalem pro redditu prepositi lnsule assi

gnato super idem hospitalem 

Item super idem hospitalem in officio de Maleleghem 

quitatum in perpeluum pro camera clericomm juxta aulam 

comitis apud lnsulam 

ltem super idem hospitalem super Sceldevelt qnilatum in per

petuum pro camera clericorum jux1ta aulam comitis apud 

lnsulam 

Pro redditu comitisse de Curtraco ad vitam 

Super dominum Gerardurn de Steenhues de feodo stw 

Super terris bannitis et vacuis 

Super abbatissam de Biloca quilatum in perpetuum per domi

nurn camitem 

Super canonicos ~ande Pharaildis pro ammo reclditu 

Super fralres onlinis sandi Willelmi juxta Biervliet quitalum 

in perpetuum per dominum camitem de reclditibus snis 

Item super illicos de quibus terra vacua est et indicaln in 

manu domini comitis 

Receplori pro servilio 

Item solvitur domino Sigero de Belle per Iitteras I lenrici 

clerici sui 

Item solvilm rlomino Sigero de Belle per lil! eras I Ienrici 

Item solvitur Sigero de Belle per litteras I-lenrici 
Item solvitur Sigero de Belle per htteras Henrici 
Item solvilur Sigero de Belle per litteras I Ienrici 
Item solvilur Sigero de BPIIe per I ilteras I Ienrici 
Item solvilur Sigero de BdiP per I illerns I Ienrici 
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10 p. 

100 s. 

100 s. 

50 s. 

34 s. 

55 s. 

3 p. 10 s. 6 cl. 

24 p. 3 s. 8 d. 
4 p. 12 S. 3 d. 
8 p. 

50 s. 

5 p. 2 s. 

6 s. 9 d. 
-0 ,)_ p. 8 d. 

36 s. 

4 p. 5 s. 11 cl. 

8 p. 1·1 s. 9 cl. 
7 p. 12 s. 

24 !'. 9 Y2 cl. 

6 p. 3 s. 5 cl. 
·10 p. 

55 p. 2 s. 

7-1 p. ·1 !'\. 8 d. 
200 p. 

25!1 p. 10 s_ 

2()l) p. 

180 p. 
f(" p. 



Item soh-itur fratri Eustatio monacho de Cameroen 

Item eidem tratri Eustatio soh·itur 

Item soh·itur eidem fratri Eustatio 

Item soh-itur eidem fratri Eustatio 

:::-omputatio Oirkini de Hassnede de redditibus mori et terre 

n nfficiis de Hulst et Axele facta anno domini ]'vJCC LXXX 

10\"0 

Ex nO\·a polra de Scoude de 92 mensuris terre, de qualihct 

mensura 8 s. Hoc est 36 p. 16 s. Hoc anno nichil quia Dans 

Eustatius fecit dieare de veteri Scoude. 

Ex villa de Hulst de mansuris 

De abbatia de Cameroen 2 marche que valent 

De novo redditu mori in officio de Axele 

De novo redditu mori in officio de Hulst 

De redditu de Stripe de 112 V2 mensmis 50 virgis terre, de 

1ualibet mensura -1 s. Hoc est 

De theoloneo de Hugherslues hoc anno 

~eceptori pro servitio 

40 p. 

1 p. 

55 p. 

100 p. 

1 1 j). 5 s. 

3 p. 18 d. 

3 p. 6 s. 8 d. 

21 p. 6 s. 10 d. 

21 p. 7 s. 6 d. 

22 p. 10 s. 8 d. 

11 p. 

10 p. 

93 



BI.ILAGE !I 

Rekening van Bartolomeus van Bassevelde, klerk. van de inkomsten 

van de woeste gronden, van de moer van Aardenburg. Watervliet en 

Grof'de; opgemaakt in hel jaar 1294. 

Algemeen Rijksorchie f Brussel Rolrekenin[1cn nr. 534. 

Compulatio Bertelomei clerici de Bassevelde de redditibus wastinarum 

de moro de Rodenborch. Watervliet et Groda extra breve ratiocinii qui 

tenuit Willelmus de Zuenkerke. Facta Brugis anno 1'1 CC nonagesimo 

quario feria secunda ante 1'1addelene. 

Computatio redditdms de Groeda cum nova polra qui dicavit 

ahhas sancti Pelri Gandensis cujus somma est 

Computatio mori cum appendiciis mori et wastine de Roden

borch. cujus summa est ex velcri redditu 50 p. 4 d. 

Item ibidem ex novo 7 p. 7 s. 7 cl. 
Totum hoc 

Item summa veteris mori et wastine de Watervliet cum 80 

virgis et 60 virgis 19 p. 19 s. 9 d. 

Item ibidem de novo 3 p. 9 s. 7 d. 

hem ex Smouthoech 6 p. 12 d. 

Summa ex \Vaten·liet ex novo el veleri cum Smouthoech 

29 p. 10 s. 4 d. 
Inde datum fralrihus Williminis 10 p. m perpctuum Sic 

remanet 

Item in Langherrlenhorch pro 12 boneriis wasline 

Item summa n·drlituum waslinarum venditmum per fralrcm 

Willelmum de Rodelo el Balduinum tie Zomerghcm 

In offïciio Brugcnsi. Gandensi, Cortrachensi, Aldennrdcnsi 

cum rcrnensural ione was! ine 32 p. 14 s. 6 Y2 d. 

Inde reddilurn domine de Courtraco pro assignnnwnto suo 

5 p. 40 d. 
Inde diminuendum pro dd'cclu rcddi!uum 77 s. 10 cl. 
Sic remanet 

Item summa reddituum tcrre de Diepenborne in parrochin de 

VliedcrzclP averre 76 halst. pro halsL. 25 d. 
Summa 

Item iLidt>rn in rlPnnriis 

Item pro duobus capanibus 

170 p. 12 s. 8 % d. 

57 p. 7 s. 11 d. 

19 p 10 s. 4 d. 
60 s. 

24 p. 13 s. 4 % d. 

7 p. \8 s. 4 d. 
16 ~. 7 d. 

12 d. 



Item ibidem pro heriditate terre de qua debent annuatim 

Item ibidem pro dimidietate unius bonerii terre; hoc anno 

nichil quia non erat seminaturn 

Item ex wnditione magistri Johannis de monte sancti Eligii 

de remensuratione mori de Rodenborch, W alerviiet et Edo 

Item ex hospitihus \Villelmi Sdeihouts 

Item de pastura ex Uetdyc juxta Groedam; nichil jacet insu

per polran• dP Groda. 

ltem de remensuratione super abbatem de Nineve pro 50 

bonerii~ 

Item de rnoro qui dicitur Busers mate nichil. 

Item ex \Villiminis 

Item ex wnditione rnagistri Johannis in l'vlaldinghem, Capric. 

Edo, Bassevelde. Bochout et Assenede de wastinis 

Item ex ,·endilione rnagistri Johannis de moro super Riselvere 

et ante domun !'-1argarete de Gate et ante Werrem 

Item de Lamberto Talnare pro 42 boneriis mor i 

Item de venditione rnagistri Johannis in mim1tis peciis de moro 

et wastina 

Item ex venditione et remensuratione rnagistri Johannis de 

moro et wastina 

Item apud VersPiare pro 27 capanibus et una gallina 

Item pro abbate sancti Andree pro Willelmo Bertolf pro 15 

boneriis wastine 

Item de \Valtero GOf•drijc 

Item de dommo de GhistPila pro tribus honcriis mori 

Item de magislro l\1ichaelr~ pro duobus honeriis mori. 

;\!;ch;J quia frater Eustachius wnrlidil in venditione sua. 

Item de somrilHlS minorihus in Brugis de quinque honeriis mori 

Item de sororihus minorihus in Ypra de duobis honeriis mori 

Item de \Valtero Vlasinman el socii~ pro sept cm el rlimirlio 

boneriis wastine wpertis per rf'mf'nsurationcm in 80 virgis et 

()() virgis 

Item r~crlr•<~ia rlr· I ,cmlwkf' pm trilHlS PI climiduo honeriis 

wasline 

Item '"X venrlil ionc rnagistri Johannis 

Item dr: n·liviis hor anno 

Item 1·x venrlit ionc Cl ais rlr· Z([(·nkPrkc 

ltt:m r·x vendrtinrw l~olwrti rif' Bnrgis rit· trrris !JHnnilis f'! viis 

dhtrictis 

9 p. 

3 p. 

5 p. 

3 p. 

8 p. 

21 d. 

46 s. 11 V2 d. 
25 s. 

25 s. 

14 s. 

3 s. 

3 s. 

15 s. 

13 SL 

7 s. 

6 s. 

20 s. 

15 s. 

IJ s. 

15 s. 
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20 d. 

9 d. 

11 d. 

18 Y2 

10 d. 

6 d. 

17 d. 

27 d. 

45 d. 
18 d. 

4 Y2 

21 d. 

3 cl. 
11 (I. 

2 cl. 

d. 

d. 



Item de Nicolao de Puteo de upstal apud LemLerghe 

5 Y2 mensur!:' 

Item de Lamsin Placelant quinque boncria mori 

Item de \ \'illelrno de Zuenkerke 2 boneria mori 

Item de fratrihus Willirninis pro duobus boneriis mori datis 

t-cisdem in elernosinam per dommam comitissam 

Item de fratribus Willirninis pro 25 mensmis terre jacentis in 

parochia de Hamere, de qualibel mensura 1 d. Hoc est 

Item in Rod\·nborch pro duobus boneriis et duabus rnensuris 

93 virgis rnori qui fuerunl rnagistri Hugonis de Oesthorch 

Item ex venditione fralris Eustachii de moro de Rodenborch 

el ]\ laldinghem 

Item ex venditione fratris de moro de Hassenede 

Item ex vencÜlione fratris cle wastina et viis distradis i11 

Zoemcring-hem, \Voestwincle. Bochout et Sledinghcm 

Item wper hospitale de Alclenarde pro uno bonerio terre emp

lo l'rga domimun Willelmum Bloc 

Item super idem hospitale ex venditione domini \ Villelmi Bloc 

pro uno jornale el dimictio terre in parochia de Bevere 

Item de Johanne de Plache de quadem mansura juxta ca~trum 

Gandensem. annuatim 

Item ex venditione fratris Eustachii de rnow de Rodenborch 

pro Johanne filio Renardi 6 boneria mori 

Item de abbate de Vaucheles quinque boneria mori 

Item de abbate de Loes 6 boneria. I memura wasline de 

bonerio 2 d. !loc est 

Item ex venditione fratris Eustachii in 1-lassenede el \Ver

seoel de moro cl wastina 

Item de polra super Grodarn quarn dicavit dominus Ghernr

dus l\1oer et socii 278 mensure. De mensura ~ d. !loc e~l 

Item ex vendilione fratris Eustachii in W crscoet pro Jo

hanne de ZevPncote 20 boneria wasline 

I tem ex venditieme fralris Euslachii in Assenede pro Dicrkino 

rlerico I honarium rnori 

Item pro Philippo filio Dierkini clerici 1 bonarium mori 

Item pro llenrico clerico dicto Bertin dimklium bonerium 

Item pro abhate de CamerMn 10 boneria mori 

Item ex vmditione fratris Eustachii in Hassenecle (•t \V er

~coel et uliis eliversis locis 
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9 s. 

10 p. 4 5. 

26 s. 

4 s. 

3 s. 

4 s. 

29 s. 

46 s. 

10 s. 

5 s. 

3 p. 15 s. 

11 d. 

45 d. 
18 d. 

18 d. 

25 d. 

7 d. 

2 Y2 d. 
9 d. 

11 d. 

4 d. 

2 d. 

6 d. 
45 d. 

12 Y2 d. 

7 Y2 d. 

·I J. 

6 d. 
6 d. 
3 d. 

3 d. 



Item ö yenditione fratris Eustachii in \Versco<"l pro domino 

Heinrico de R ystune pro bO honeriis wa~tine 

Item ex ,·enditione fratris Eustachii de moro de Rodenborch 

Item de moris \Villiminorum datis eisdem in puram demo

sinam per dominam comitissam et dominum comitem. Nichil 

qui'l alibi computatur. 

Item ex ,·enditione fratris Eustachii in officio rle Hassenede 

de moro et wastina 

Item ex venditione fratris Eustachil in Watervliet, Biervliet 

Item ex venditione fratris Eustachii in Watervliet, Biervliet, 

C apr ie et Ardenborch de moro 

Item ex \·enclitione fratris Eustachii in Waten•liet, Biervliet 

Item in officio d<' Aldenarde pro Amoldo Cridepenninc, 

Amoldo Rapost. Egidio Colreman pro 57 boneriis terre an

nuatim 

Item ex ,·enditione fratris Eustachii super morurn de Zelsate 

pro abbate de Cameroen 9 boneria mori 

Item ex ,·enditione fratris Eustachii de moro de Erdenburch 

pro abbate de Cam<"roen 2 boneria mori 

Item ex venditione fralris Eustachii de moro de Ardenburch 

pro domino \\' altero Reisin 4 bon er ia mori 

Item ex venditione fratris Eustachii pro domino Gherardo 

;\ loro duo honeria mor i 

Item pro fratre Petro de Sacce 6 honeriil., 2 mensuras 5 vir

(!as mori 

Item ex \'enditione fratris Eustachii de rnoro de Zelsate pro 

domo leprosmum Gandensum ó honeria mori 

Item ~x venditirJHc fratris Euslachii pro ultra memuralione 

pro domo lt·prosorom in Gandensc Y2 boncriurn 90 virgns 

ffifJfl 

Item o•x venditione fratris Eustdrhii pro heghinis sancle Eli

_.,ahf th in G,sndr·nsP pro ultrn mensurntinne Y2 boncriurn 33 

virgas mori 

Item r·x vewlilionc [r;dris EIISlachii in Watervliet pro Wdl;. 

rnin1s pro 7 hor~eriis 2 rnensuris 1) virl!iS wnst inc rPpert is per 

r•·m•·n~uralion(,ffi, rl•· LrHwrio 2 rl. I lor ~~~t 

lt1,m Jr,h<tnnc cJ,. Waslma ·1 f",ncria Wilsline. 1lr· horll'rio ó rl. 

I f,,,.. ,..t 2 '· cJ,. Soikin rlr· Co11rlr·horch q11o~ honcrin rlorninll~ 

r·ornh ~ibi riniJl pro injmio sihi facto srdin·l 

fndrt!IO w,JI,.Irrlltlll ,,,. BorJ,.j,, sil,; al,lato. 

7 

pro moro per 

30 s. 

10 s. 

13 s. 

11 s. 

35 s. 

26 s. 

3 s. 

4 s. 

3 s. 

5 s. 

3 s. 

6 d. 

4 d. 

4 Y2 d. 

!/2 d. 

7 Y2 d. 

6 d. 

18 d. 

18 d. 

3 Y2 cl. 

15 1/2 d. 



Item ex vendit ione fralris Euslachiii a pud Moeneckerede et 

Damme de \Villelmo J"v1oer de 10 mensuris lerre 72 virgis. 

de mensura 2 d. I-loc est 

Item ex venditione fralris Eustachii de Crombekersmoere dr-, 

8 boneriis. de bonerio 3 d. Hoc est 

Item ex venditione fratris Eustachii de moro de Rodenborch 

pro domino Sigero de Belle 4 boneria 13 'l2 virgas mon 

Item ex venditione fralris Eustachii in Werscoet de strata 

Item ex venditione fratris Eustachii in Tiedenghem. Marle

beke 

Item de Letino de Vv'eide 4 bonaria mori 

Item de Johanne filio Goswin de Dale 1f2 mensuram 23 

virgas ; 2 d. in officio dAloest in parochia de \Voubrechteghem 

Item ex venditione fratris Euslachii pro domino Bernardo de

cano de Messine quinque bonaria mori 

Item ex venditione fratris Eustachii pro Clais Jodemaer quin

que bonaria mori 

Item ex venditione fratris Enstachii super mornm de Arden

borch 

Item ex venditione fratris Eustachii in Elsf'nghen. Addinghem. 

Werscoet 

item ex venditione fratris Eustachii super momm de Hasse

nede 

Item ex venelitinne fratris Eustachii in officio de Hulst pro 

abbate de Does 25 1f2 bonaria 

Item ex venditione fralris Eustachii in \Vaten·liel 

Item ex venditione fratris Enstachii in Waten·het 

Item ex venditione fralris Enstachii in Jfte in mimilis pPCÎÎS 

Item ex venelitinne fralris Enstachii pro ahhate de Dunis de 

25 bonariis 106 virgis mori et wastine jacentis juxta Hulst 

in Csaevelinghe. de quolihet honario 3 d. 

Item ex venditione fratris Eustachii pro Errembaucl \Vilc!P 
de quinque honariis wasline jacentis in parochia de ZPdPI

f?hem de bonaria 1 d. I-loc est 

Item ex vendilione fralris Eustachii super morurn cle liasse

nede el in W erscoet el in aliis vnriis locis 

Item ex venclitione fralris Eustachii apucl Lede juxta Gan
davum 

Item ex venditione fralris Eusta.chii rtP moro de Lf'pfl Pt 
Assenede et a.lihi 
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2 s. 

3 s. 

3 s. 

14 s. 

13 s. 

30 s. 

12 s. 

6 s. 

4 s. 

5 s. 

20 1f2 d. 

Y2 cl. 

3 d. 

8 d. 

45 d. 

45 d. 

3 Y2 d. 

8 d. 

7 Y2 cl. 

9 cl. 

2 Y2 d. 
1 Y2 cl. 

10 d. 

6 s. 3 Y2 d. 

20 d. 

-1 p. 12 s. 

12 s. 

22 s. 7 cl. 



Item ex wnditione fratris Euslachii super Zeisale et in aliis 

loc is 

Item ex venditione fratris Eustachii pro Johanne filio domini 

.'\.mulf1 de polra de 68 \·irgis in latitudine frontis de unaquaque 

\·irga 2 d. Hoc est 

Item juxta cmcl'm dl' Axele ex venditione fratris Eustachii 

Item de Hugone Rruenkin de quadam mensura apud Hulst 

Item de quatuor bonaria mori qui fuerunt super Pietrum de 

Sacco 

Item de quinquc bonaria mori qui fuerunt abbate de Wer

kine 

Somma recepti 366 p. 18 s. 3 d. 

Inde reddit super noYarn polram de Groda pro perdicione 

~) s. 

11 s. 

7 s. 

5 s. 

terrarum extra dieurn \·idelicet pro 68 mensuris terre 17 p. 

Item reddit super fratres sancti \ Villelmi juxta Biervliet qui-

tatur eis in perpetuum 

Item receptori pro servitio suo 

Somma 42 p. 9 s. 2 Y2 d. 

Item datum domino Jacoho rte Dense rcceptori flandrie per 

littera~ Johannis de T ornacho 

Item datum eidPm domino per litteras Jacobi Luscharts 

Item datum Pidem domino per litteras Johannis de T ornacho 

Item datum eidPm domino apud Gandavum 35 p. quas n·

cepit cash·lanus rle Pctint:fhcm 

Somma 322 p. 4 s. 9 d. 

Sornme de~ tout Ie dat 364 p. 13 s. 11 Y2 d. Ensi dc·meure 

44 s. 3 Y2 d. sommei en son comple del an apres. 

29 s. 

24 p. 

75 p. 4 s. 

108 p. 

10..J p. 
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6 Y2 d. 

4 d. 

8 d. 

4 d. 

45 d. 

9 d. 



HULACE 1!1 

Rekening van Gille Le Foulon. ontvanger van de brieven van Assf'

nede, over het jaar 1389, neergelegd in de redeninge van 1390 le Rijsel. 

Algemeen Rijksarchief Rekenkamer nr. 7834. 

Compte Gille Ie Foulon receveur pour mon tres redoubte seigneur 

monsieur Ie duc de Bourgogne, conte de Flandres des briefs dAssenedf'. 

des receptes et mises des diz briefs de lan quatre vins et neuf rendu a la 

reninghe a Ldle l'an qualre vins el dix 

Reeepte es mestiers de Gand et qualre mestiers de mours et de wasti

nes des premiers briefs 

En Bassevelde 168 p. 2 s. 

Eneare de nouvel 22 p. 3 s. 

En Assenede 62 p. 12 s. 

Eneare de nouvel 21 p. 5 s. 

En Artevelde 40 p. 4 s. 

Eneare de nouvel 16 s. 

En Doriselle 51 p. 8 s. 

Eneare de nouvel 34 s. 

En Mendonc 26 p. 8 s. 

Eneare de nouvel 58 s. 

En Hijfte 6 p. 13 s. 

Eneare de nouvel 

Devant Ie ehastel de Gand 20 p. 15 s. 

Eneare de nouvel 26 s. 

En Meren 4 p. 17 s. 

En Noordhout Landegheem 8 p. 7 s. 

Eneare de nouvel 30 s. 

Des hosles Gahriel 34 s. 

De Barle 18 s. 

En Everghem. SIPdinghem el I ,ovmdeghem 56 p. 2 s. 

Eneare de nouvel 31 s. 

En Lovendeghem et Bf'lsehrouc 75 p. 7 s. 

En lomerghem 81 p. 8 s. 

Eneare de la lerre Andrieu 25 p. 

Eneore de nouvel 1')-_, p. 2 s. 

En I-lanslwque 3 p. 18 !1. 

Eneore de nouvel 1 t !1. 

100 

9 Y2 d. 

3 d. 

6 d. 

5 d. 

11 d. 

11 d. 
11 Y2 d. 
6 d. 

2 Y2 d. 

17 d. 
..., d. . 
6 d. 
3 Y2 d. 
2 d. 
6 d. 

8 d. 
-1 Y:.! d. 

8 tl. 

11 d. 

2 d. 



En Haltn' et Ruusled~ 
Encore de nouYel 

Es mestiers de Cand. Courtmy. d'Audenerde el Sceldevelt 

Encore de nouYel 

En BuL•camp. Poukes et \Vinghene 

Es mestiers de Bruges 

En ;., Ialdeghem 

Encore de nom·el 

Som me 885 p. 14 s. 10 d. 

Encore en Ravenscote des pres et masures 

Pour !a moitie du pre Ie chasteiiain 

Encore pour la moitie du pre Ie chasteiiain 

Pour la moitie du pre d'Onevelde 

En l 1rsele 

Encore de nouvel 

En Odelem et Knesselare 

Encore de nouvel 

En Bemem 

Eneort de nouvel 

En Hesch 

En Zwevesele 

En Ziessele 

Encore de nouvel 

En Noefedo 

Encore de nouvel 

En Capric 

Encore rle nouvel 

Dou windast• d'Artvelrle 

Dou windast· tie Bouchoult~ 

Som me 637 p. 2 s. 11 Y2 d. 

U1·s n·licf~ sur Sn·lciPvclrlf' Wlllf Cf•ste annc 
Enc:on· clc, nnrJvr·l en W cs.tedo 

IJ,~ l'ai,J,aie cl1, Los pour 122 lmnnicrs rlr· wast i nes 

f-:nc:orc d1· L.J,lwic cl,. I ,os pour 10 hor IIliers elf• mom 

Encnrc dt· l'<ti,JJilie cl,. I .os pour rmg J,rm11icr 

En How·houle dr· 12 mesurr~~ clt· f;ef qui fur•·nl ll,ron rl•· j,. 

Hourr·h dwHwr•l'l iJ rr•nst• la rnr•sllr<' 12 cl. monlr· 

69 p. 

7 p. 

51 p. 

32 p. 

9 p. 

172 p. 

27 p. 

5 p. 

3 p. 

28 p. 

19 p. 

4 p. 

9 p. 

11 p. 

1Q6 p. 

)6 p. 

111 p. 

3 p. 

3 p. 

(j p. 

1 1 s. 

13 s. 

3 s. 

10 s. 

16 s. 

11 s. 

7 s. 

6 s. 

33 s. 

30 s. 

10 s. 

21 ~-

11 s. 
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Eneare du vendage maistre Jehan du mont St Eloy en Asse

nede et Gand 

Eneore en Assenede des heghirws. malades et lospital Sainl 

Jehan de Gand 17 bonniers de mour. ehascun bannier 2 d. 

monte 

De Juffroy Ie clere de quater mesurf'S de terre bannie 

De Huon Ie clere et Jehan Ie Jovenne neant. car la mer tient 

la lerre 

De terre remesuree en Oedelem et en Lede 

De I' abbaie de Ie Does de 20 bonniers de mour daies Ie 

Groede 

De I'abbaie de Roudelo du mour de Lepe 164 verges ou ehief 

la verge 4 d. monte 

Eneore dicelle abaye de 50 bonniers de mour de chascun 

bonnier 1 d. monte 

Encore dicelle ahaye pour 45 honniers et demi de wastines 

ehaseun bonnier 1 d. monte 

Eneare dieelle ahbaie pour 104 honniers de terre gisani delez 

Hulst pour Ie bannier 2 cl. monte 

De l'abhaie de Dunes de 20 bonniers une mesure 70 vergt's 

de terre el wasline chaseun bannier 1 d. monte 

De l'abhaie en Ie Haghe en la parroche d'Axelle el Beosten 

Bliden de 80 bonniers de terre et de pastmes chascun bon

nier 2 d. monle 

Eneare dieelle ahbaye de 50 honniers elf' wast inf' chaseun 

honnier 2 cl. monte 

Eneare dieelle ahhaye de 112 honniers d<'mi mesure elf' mour 

avec les fons pour chascun honnier 2 cl. monle 

Eneore dicf'llf' ahhaye pour 2'5 verges de mour avf'c lP fons 

a 2 cl. pour verge monle 

De messire lleinry Everhare en la parroehe d'Assenede cle 2 

hormiers de mour 

De I luon Ie J'vloisnc rlun hemnier de mom 

De sire Piere l~ijnviseh preslrP d'un bonnier rtP mour 

De Hildebranrl Everbnre de deux bonniers de mom 

De AlixandrP filz PhelippC' Alixnndr<> t'n In prochC' .1'.'\xellt> 

Pl de Peerhoome 313 rncsmPs dC' !Nre pour chnscun rnPsurt• 

1 d. rnonle 

Eneore de nouv<'l cle wnsl i nes dalt•z Lepe contenRnl 100 nw

sures au pris .lP 1 cl. elP la mesurr• monlc 

Encores es hriefs elP ?:onwrdwm pom IPschnngp fnil n \Vnt 

tier I lauwel clr· 12 p. 1:1 s. qtiP lP dil \Vntlit'r t!Pvoit n mon-
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segneur sur ces briefs d'Assenede contenant 13 p. que \Vat

tier avoit hiretablement sur les grans briefs de Bruges pour 

eest eschange 

Eneare pour rente relrouvee 

Som me 26 p. 8 s. 1 Y2 d. 

Somme de ces trois parties des premiers briefs 1549 p. 5 s. 

11 d. 

De ceste recepte a on a rabatre les parties qui sensuient 

Premiers pour les parties des rentes anx mestiers de Gand et 

de Bmges 24 p. 3 s. 8 d. 

De ce retrouve en pluseurs lieux par petiles parties 3 p. 4 s. 

8 d. 
Item encore relrouve en divers lieux 44 s. 

Ainsi demeure pour ce rabat 

Item pour les terres bannies et vuides 

Item pour les terres vuides adiugies en la main du conte 

Encore pour autres lerres qui sont en la main du conte 51 s. 

Desquelles terres Jehan de Leke fïlz Comelis de Ursele a 

pris a cense hiretahle 10 mesures gisans sur Ie hruyere sur Ie 
grant chemin qui va d'Ursele a Edo et en fait viviers au pris 

de 12 d. par an Ie mesure a paier au jour de la saint Remi. 

Ainsi derneme de ce rahat 

Item pour rentes perdues donl on ne peut lrouver les terres 

sur quoy les renles gisent ne les noms des personnes qui sonl 

escrips au compie cy-apres perdues a touiours 

Item p0ur terres piecas laissies pour les renles donl. on lrouve 

bien les terres Pl sont les pieces el sommes cserips au compte 

cy-apn·s .nonlc 7 p. ó s. 2 d. 
Oe ce a on n·trouve sur la lerr·~ que fu Andricu I" Clerc 
qui gist 1·ntn· Eclo 1·1 la maison Pieron rle I ,ille 24 ·~;2 d. 
Encore r1·tronve r-n ArtP-vl'lrle, Pctighem d Lemlwke 2'1 s. 

3 Y2 d. 
Encore rdrouve J8 S. 2 rl. l.liSHlJS l'fl plusellfS liP!IX 

Ainsi dcmeml' pnur ce raiHll 

Item lui raiHtlon pnur 24 bonnicrs 1l1~ l>ruycrP lfliC m<'ssire 

fleinry l1· l~usiPn· jadiz snuloit IPnir gisani au mi'slier rJ,. 
Malde~hern t•l srHJI vaçues ,., nc lr·s v,.ult nub a rNtsir 

6 s. 

26 s. 

18 p. 16 s. 

4 p. 5 s. 

6 p. 3 s. 

41 s. 

13 p. 19 s. 

4 d. 

11 d. 
6 d. 

5 p. 20 d. 

3li s. 

10'3 



Item doil on eneare rabatre des briefs de BassPvelde pour la 

lerre noye 

Item de \Valervliet. Sainl Nicolay, Saint .Jan et Smouthonc 

pour ce que les terres y sont parcillement noyes 

Eneare au mombrief d'Assenede de la terre qui est mise en 

la main de monsegneur 

Item pour la terre de ZiesseiP qui est en la main de monsei-

31 p. 

63 p. 8 d. 

4 p. 10 s 

gneur 3 p. 

Item doit on rabatre pour la lerre noyee en la paroche Saint 

Jehan de Ie Wastine qui noya l'an 82 15 p. 

Somme 116 p. 10 s. 8 d. 

Eneare lui a on rabatre les parlies qui sensuienl quittes par 

les conles de Flandres ainsi qu'il appert par le!l ~riefs de 

sa recepte 

Premiers pou1 I'abbaye de l\1arq dit Groeninghe quitte par 

Ie cantesse .lehanne es briefs de Everghem et elP Sledinghe 

Item pour I' abbaye de i\ I oorslede dil Wevelghem quitte par 

Ie con te es briefs de ]\ lendonc 

Item pour Ie fief Bernnerd Ie Clerc es briefs de l'-1endonc Pt 

de Winkle 

Item es meismes briefs pour Ie maison Sohier Ie 1\lachecler 

Item es meismes briefs pour les masmes \'uides entour Ie 

chastel de Gand 

[tem es meismes briefs pour les masures vuides entre Ie dit 

chastel dont les maisons furent arses 

Item es meismes hriefs de la rente environ Ie dit chastel pour 

lospital Guillawne \\'cnemare quittie perpcluf'lment par mon

segneur Loys conte Ie pere 

Item pom I' ahhaye de Tronchines es brief s dl' l 1rst'le quit le 

par Ie conte anchiennement 

Item es hriefs ci'.Asst:>nede pour lospital de LiliP pour In C'ha

pelle ciPs heghines a Lille quittie pnr Ie conte 

Item es hriefs de Malde[.lhem pour ce meismc hospita! pom 

la rente du provost cle Lille quittie par Je conte 

!tem es meismes hriefs pour Ie dit hospitnl pour la chnmhn· 

des clercs dPiez la sule quittie pur la conte 

Item es briefs de Sceldevelde quittie cncore aux di7 elPrs pour 

ycelle chambre 

Item es briefs dt" /.onwrghcm pour lt' fief nwssirc Gimrd ciP 
Steenhum q11ittie par lt• ronte 
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Item es briefs de Dorisele et Sceldeveld et pour autres terres 

quitties a l'abbaye de Bïloque par Ie conte 

Item e,; briefs de Bassevelde et de Capric qmtte au x freres 

saint Guillaume delez Biervliet 

Item pour leschange que monseigneur de Flandres fist au 

seigneur de Nïw!le. dont mon dit seigenur reprent une plus 

8 p. 

grant somme de deniers ainsi qu'il peut apparoir es renenghes 7 p. 

Item es briefs de t-laldeghem pour Ie seigneur de l'v1aldeghem 

qui devoit a ces briefs 102 p. 1-t s. Soloit en rebatrc au rece-

veur la dite somme laque!Ie Ie dit sPignem de ~1aldegem avoit 

achetez en temps passP. Et IPs povoit monsegneur de Flan-

dres rachater. Et ainsi Ie a fait. Si ne Ie rabat on plus et ]p 

rechoit on du dit sPigneur de t-laldeghem 

Item es briefs de Ursele de Ie Groede Pt denviron pour mes

sire Girard Ie t-lor soiloit on rabatre au receveur de ces briefs 

41 p. 7 s. 5 d. que Ie dit messire Girard avoit rachetes B\_ 

les povoit monsegneur de Flandres rachater pour 600 p. tout 

a une fois. Si fu toute la terre du dit messire Girard four

faite et confisquie a monseigneur de FJandres pour ce qu'il 

tua me5sire Jehan T ant chevalier dont il fu bannis a lousiours 

de meurdre pourqouy iceJiui mon dit segneur tienl la terre 

en ses rnains et depuis Ie donna a monsegneur Ie Haze son 

filz bastard hiretahlement sur certaine condicion. Et parmi ce 

qu'il paiast a chascun an les diz 41 p. 7 s. 5 d. a ces briefs 

et toutes aulres rharges qui sur Ie terre estoient. Si Ie paie 

dP pre~ent. Et ainsi ne lP rahaton plus yniiP sommP au dit 

receveur 

Item au dit ri'Cf'Veur rle sPs hriefs pour ses gaiges 

SommP 100 p. 17 s. Y2 d. 

Tous ces rahas 217 p. 7 s. 8 Y2 cl. 

Ainsi dnit il ,J,. rPs Lriefs riPssusdis 1 3)1 p. 18 s. 2 Y2 cl. 

Item prJIJr larnu· clc· )A p. 1fJ s. romple cy-devanl c•n fehlt~s 

l'l .J si"Jnt rc·rc·u t•n forte· rnonaic a value a fc·hles I (j p. -1 s. 

7 "· 

40 p. 

14 s. 9 d. 

24 s. 9 Y2 d. 

1U'i 



Compte du dit GiJle des moiens briefs des lerres, mours et 

renles es mestiers de I luist et d'Axelle fait aux lieu et an 

dessus dis 

De vieux Seoudet 

Des masures en la ville de I-luist 

De I' abhaye de Cambron de deux mars d' argent valent 

eeste annee 

De la nouvelle rente du mour d'Axelle 

De la nouvelle rente du mour au meslier de Hulst 

De la rente de Stripe de 112 mesures 50 verges de terre pour 

ehaseune mesure 4 s. monte 

De la nouvelle rente de Seaudee de 32 mesure~ et trois quar

lers de terre pour ehascune mesure 8 d. monte 

Eneare pour 63 mesmes el demie de terre pour chascune 

mesure 8 s. 6 d. monte 

Ou tonlieu de Hughersluus pour eest an 

Encore de Huon Volrestrate et rle Guillaume Otterlinc 2 

bonniers de wastine 

Encore a Guillaume rle fief 8 honniers 86 verges 

Encore a Cuillaume de fief ponr lui el ~on compai!T1on 8 

bonniers 

Item Ghiselin Ie C'lier 2 hormiers 

Item .laquemin Ie CrielectstickerP dt>ux honniers d dPmie Hi 

verges 

Item ]aques Seinquel 7 hotmiers 2 mesnres -10 vergf's 

Item Boudewiin Ie Celier 2 honniers 

Item Watlier Ie TeghelarP 2 honni<:>rs 

Item Jehan Ie Sceppere 2 honniers 

Item Guillaume cle Thielt 

Item I leinry Otterline 8 honniers 

Item ~ont relrouves eerlaines tern's au meslier de 1 luist cn

viron la parroche de Ossenesse les quelz Pauwels Lt>en

rnecht licnt ponr 41 p. par an n pnier a deux tC'rmes. As~a
voir n mi-mars f'l a la Saint .lehan et les souloit rccC'voir nH's

~ire Guy cle Flanclres avec mtlres renles clont Ie~ tcrres sont 

noyes. Et pour ce ne Ie redwit plus illeucques mais pn,nt 

a prc~enl toute sa rente snr tous les hriefs a eause dnhoml 

aimi que r<'s livres contienent plus a plain. Dt' ce ft'CCII pour 

demi-mnrs 88 et la Saint .lehan 89 

Et demi mnrs PI In Snint Jehnn clPrrniris pnsst•z ; riPns rt'CCtt 

106 

11 p. 

3 p. 

8 p. 

21 p. 

21 p. 

22 p. 

13 p. 

26 p. 

6 p 

·l I p. 

5 s. 

18 d. 

16 s. 

6 s. 10 d. 
7 s. 6 d. 

10 s. 8 d. 

2 s. 

19 s. 9 cl. 

12 d. 
4 s. cl. 

·1 s. 

12 d. 

5 d. 
I)~ 
-.) Y2 d. 
12 cl. 
18 cl. 
12 cl. 
12 d. 

4 s. 



pour ce que Ie dit censier ne \'ouloit paicr que febbie mon

naie 

Som me 176 p. 1 o s. 2 Y2 d. 

De ce rabat on pour les gaiges du receveur 10 p 

Ainsi doit il pour ces presents briefs 166 p. 10 s. 2 Y2 d. 

Item pour lacrue 51 p. 10 s. 4 Y2 d. compte cy-devant en 

Febles et il sont receu en forte monnaie a valeu a feble 21 p. 

9 s. -1 d. 
Aïnsi doit il 187 p. 19 s. 6 Y2 d. 

Item doit il des premiers briefs cy-devant 1348 p. 2 s. 9 Y2 d. 

Ainsi doit il de ces deux bnefs cy-devant 1536 p. 2 s. 3 Y2 d. 

Compte du dit Gille des nouveaulz briefs des rentes, mours 

E!t wastines es offices de Bruges, Gand. Ardembourch. Cour

tray et d'Audenerde fait au lïeu el an dessus dit 

Premiers des rentes de le Groede avec Ie nouvel polre que 

l'abbe de Saint Pierre de Gand fist dicquier 

Eneare des mours et wa5tines d'Ardembourch de vendage 

Eneare en ce meisme lieu de nouvel vendage 

Des vieux mours et wastines en Watervliet avec les 80 et 

50 verges 

En ce meisme lieu de nouvel vendage 

En Smouthouc 

Eneare en langardembourc de 12 bonniers de wastines 

Item du vendage sire Guiiiame de Boudeloo es offices rle 

Gand. Bruges, Courtray el d'Audenerde avec les mours mon-

;dgneur de Ie W astine 

Item des rentes rl'avoine en la terre rl~ Diepenhrouc Pt en 

Vlieder/.ele de 76 halsters et trois mudrll'kines d' avoinc et 

Ie;; quatre murlrlekins font Ie halstre au pris rle 5 s. Je hal~tre 
monte 

Item en ce roeisme lieu 16 s. 7 rl. et rleux capons nu pris 

rle 18 d. )p r:apon 

Item au rlil lieu pom Ir· rlrnit rle monsPignPur rlP vPnrlnuc 

pom c~st an 

Encore Pn er~ meisrnc licu pour rlr~rni lmnnicr rlc terrr• 

Enrr,re clu vcraclagc ,[,. rnaistrr· leiHm ,[,. 1'1nnt ~t Eloy cl11 

rnr,ur rf'Arclcrnhourr·h. clc· Wnt•·rvliet ,., ci'Erlo 

Enrrm~ dr•q hostr·o; Cuillrlln•· ~lr·yhout 
Enrrm· rl11 rnour nppelf,. sBuscr~ mnte 

170 p. 12 s. 

50 p. 

7 p. 7 s. 

19 p. 19 s. 

3 p. 9 s. 

6 p. 

3 p. 

32 p. 14 s. 

19 p. 3 s. 

18 s. 

·1 s. 

11 s. 

46 s. 

2'1 s. 
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Des pastmes de Hughevliete ;neant car il furent dicquiez en 

la Gro<'de 

Eneare du mesurage sur l'abhaie de Nieneve de 50 bonniers 

Eneare de freres Saint Guillame 

Eneare du vendage du dit maistre Jehan en !'vlaldeghem, Ca

pric, Bochaute et en Assenede des wastines 

Eneare de son vendage sur Rijsselvere et devant la maison 

Margheriete Gathe et devant Werhem 

Eneare dè son vendage a Lambsin Ie Tolnare 42 bonniers 

Eneare de son vendage en pluseurs pieces et lieux rte mours 

et wastines 

Eneare du mesurage de mours el de wastines 

Eneare en Vorselare de 27 capons et 1 geline 

Eneare de l'abLaie de Saint Anrtrieu de Guillame Kerchof 

de 15 bonniers 

Eneare de W a Uier Godoye 

Encorc de monseigneur de Ghistelle de 3 honniers de mour 

De maistrc Miehiel de 2 bonniers; neanl car Dans \Vistacc 

les vendi dans son vendage 

Eneare des freres meneurs de Brnges de 5 bonniers de mom 

Encore des freres meneurs d'Y ppre de deux bonniers de mour 

Eneare de Wautier Biassimman et ses compagnons 7 bon

niers et demi de woestine qui furent trouve par rem<'sur<'r aux 

80 et aux 60 verges 

Encore de l' eg] i se de Lembeque de 3 bonniers Pt demi wasti

nes 

Eneare du vendage elicellui maistre Jehan 

Eneare du vendage Clais de Zuenkerke 

Eneare de Rohert de Rmges de la terre bannie el des rentt's 

Encore elP Nicole de Puis de .'3 mesures Pt ctPmi dt> rpgel en 

Lemberghe 

Eneare dP Lornlnwrd PlacPiand rle 5 honniers de mour 

Eneare de Guillame ?:uenkerke de 2 honniers dt' mom 

Eneare des freres Saint Guillame elf' deux honnicrs lPsquch 

madame la cantesse leur donna 

Encore des rl;z fren·s ciP 2'3 mPsttrPs de tem• gisani <>n In 

parroche cle I lamere 

Encorc en Ardemhourch 12 hormiers 2 mesurf's 82 ver~cs cle 

mour qui fmenl a rnaislre I luon cl'Oosthourch 

Eneare du vendage l)nns \Vislncc en ~1nldedwm f'l en Ar 
dcmbourch 
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Encore du \·endage du mour d'Assenede 

Encore du wndage Dans \\'istace des mes en Zomergheem 

::-n \\'estwincle. 5ledinghe ende Bouchoute 

Encore de lospital d'Audenarde d'un bonnier achaté de sire 

:::;uillame Bloc 

Encore du meisme hospita! de vendage sire Guillaume Bloc 

::>our une mesure de !erre gisant en Ia parroche de Bevre 

=:ncore de Jehan de Ia Place d'une masure dencoste Ie chastel 

le Gand 

=:ncore du ,·endage Dans \\'istace du mour Jehan Reymarre 

5 bonniers 

=:ncore de I'abbaie de \'au celles de 5 bonniers de mour 

=:ncore de l'abbaye de Los de 6 bonniers 1 mesure de wastine 

=:ncore de son vendage des mours et wastines en Assenede et 

!n \V aerscot 

=:ncore du polre de Groede. Iequel me~sire Girard Ie l\lor 

·t ses compaingnons firent dicquier contenant 276 mesmes 

le terre monte 
- de :.ncore 

10 bonniers 

:.ncore de 

>On nier 

::ncore de 

:.ncore de 

:.ncore de 

Jiers 

son 

son 

son 

son 

son 

vendage a Jehan de ZevPncote en \ Vaerscol 

vendage en Assenede a Dierquin Ie Clerc 

vendage a Jehan Dierquin 1 honnier 

vendage a Heinry Bertin ciPrc demi bonnier 

vendage a l'abbaye de Cambron de 10 bon-

:ncore de son \'endage en Waerscol et en autres divers liPJ.IX 

:nrore de son vendage en Waerscot a messire Heinry de 
~yslene dt:- 60 honniers de wasline 

·.nrore de son vendagf' du mour d'Ardemhourch 

:ncr,re de mour que les conte et contesse donocrent ; neanl 

:ar on en compte ai!IPurs 

:.ncore du vendage ~~n Wistace en !'office d'Asscncde de 

nour el wastines 

:ncorc rl1~ son vr·nrlage en Watervliet el en Biervliet 

·~rorc,re el~~ son vcnd a ge t•n \ Vatervl iel, Hiervlict. Capric el 

'\rrJ,.mf,ourr:h 

·.on,w rJ,~ son vcnrlal{e a Watervliet d Biervliet 

·.r.r:r•rr~ rJ,. sor1 venelage t•n l'officr~ cl'/\urlc~nurrln rlr~ Ernoul 

-::rrrr!r:nning, Er11nlll l~aphooft f'l C;IIP C:oopmnn de 57 l10n 

lier; d(· terre 
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Eneare de son vendage sur Ie mour de Zeizate a l'abbaye de 

Cambron 9 bonniers de mour 

Eneare de son vendage sur Ie mour d'Ardenbourch a l'ab

baye de Cambron 2 bonniers de mour 

Encore de son vendage du mour mess i re Wal tier Repkin 4 

bonniers 

Encore de son vendage a messire Giraerd Ie Moor 2 bonniers 

Encore de son vendage de frere Pieron du Zac de 6 bonniers 

2 mesures 5 verges et cicmie 

Encore de son vendage aux malades de Gand de 6 bonniers 

de mour 

Encore de son vendage aux malades de Gand de remesuragc 

demi bannier 90 verges monte 

Encore de son vendage aux beghines de Sainle Elizabeth de 

Gand de remesurer demi bannier 23 verges 

Eneare de son vendage aux beghines de Sainte Elizabeth de 

Gand 

Eneare a Jehan de Ie W astine ·1 bonniers de wastine 3 s. 

neant car monseigneur Ie conte Ie donna a Soykin de Ie Cou

deborne pour tort que freres Guillames lui avoit fait 

Encore du vendage Dans Wistace en f\ lonekereede en temps 

Guillarne Ie i' lor I 0 mesures 70 verges de terre 

Encore de son vendage a Crombeque 8 bonniers de mour 

Encore de son vendage sur Ie mom d'Ardembourch au sei

gneur de Badlel qualre bonniers 13 verges et demie 

Eneare de sor1 vendage en \ Vaerscot des rues 

Encore de son vendage en Adeghem et l'Iorkre 

Encore de son vendage a messire Crespien de Snelleghem 

qua I re barmiers 

Encore de son venrlage a frere Gossuin cle OadP cicmie me

snres 13 verges 

Eneare de son vendage m !'office cl' A lost en la pnrroche de 
Wobrechtegem 

Encore de Bemaerd df' J'Vlessines elP 5 hormiers de mour 

Encore de son vendage sur Ie mour d'AssPnede 

Encorc J!~ son vPndage sur Ie mour ci'Ardf'mhourch 

Encorc cJc. son vendage en Elzighern, Ticlighem et \V nerscol 

Encore de son vendoge e11 !office de Hulst o l'abhoie de Ie 

DoPs de 25 Y2 hotmiers 

Encorc de son vendage en \VntPrvliC'l el BiNvliet 
Encore de son vendage 

Encorc elP son VPll!lage en !luist cl en plu~eur~ pnrroclws 
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·1 s. 

3 s. 

5 s. 

3 s. 

2 s. 

3 s. 

4 s. 

30 s. 

1-1 s. 

13 s. 

·~ s. 
() s 

-t ~. 

5 s. 

6 d. 

18 d. 

18 d. 

3 Y2 d. 

15 Y2 d. 

3 V2 d. 

20 V2 d. 

1 d. 
3 d. 
8 d. 

2 d. 

45 d. 
•15 d. 

7 Y2 d. 
3 ~1 d. 
8 d. 

9 cl. 
~ 1~ t!. 

H, ,_ d. 
10 ti. 



Encore de son ·;endage a I'abbaye de Dunes de 25 bonniers 

I 06 verghes de mour et wastine en la parroche de Hulst 

Encore de son vendage a Romboud le \Vilde en la parroche 

de Zedelghem de 20 bonniers de wastine 

Encore de son vendage sur Ie mour d'Assenede et en plu

spurs heux 

Encore de son wndage en la parroche de Lede dencoste Gand 

Encore de son vendage sur Ie mour de Ie Lepe. d'Assenede 

et d'ailleurs 

Encore de son vendage en Zeizate et ailleurs 

Encore de son vendage a messire Arnoud du Pouire 

Encore de son vendage devant Ie Croix 

Encore de son vendage a Huon Branquin 1 mesure a Hulst 

Encore de quatre bonniers de mour qui furent a frere Pierre 

du Sac 

Encore 5 bonniers de mour qui furent a I' abesse de \Verkene 

Encore de son vendage a W achtbeque a messire Jehan Brise

teste 17 bonniers 2 mesmes 53 verges 

Encore de son vendage a messire Jehan de !\1eessines den

coste Hulst 36 bonniers I mesure 90 verges de waslines qu! 

furent donnes a diverses gens le bonnier 3 J. monte 

Encore de son vendage en Axelle 4 honniers 15 verges 

Encore de son vendage en Assenede 3 hormiers 104 verges 

Encore de son vendage sur Ie mour de Watervliet 3 bon

niers et demi 

Encore de son vendage sur Ie mour d'Ardembourch 52 bon

niers 

Encore de son vendage a Hu on de Ie Volrestrate e;; qunl re 

mesliers 169 hormiers et demie que mour que wastine chascun 

honnier 6 J. monte 

Enrore a Jehan I fcrtsherghe. Pierrc llcldrholle. VerrleiJPrghl', 

I fuon dt> la Picr1: 187 honniers PI chascun honnier 6 d. monle 

Item Anthoi11e Mr·lanx 1•! Wachtlwque ·10 hormiers 

F.ncore a Pierr· llr·ldf'holll' d Jaql!es 11,. lleri-;Lerghe 7·1 hon 

niers, Jf' honrlier (j cl. rnonte 

Enr.:ore r/1· ~on venrlagp en /\ssl'nccle ril' "i l>ormif'rs )(jO vN

r./"S 

Enr:rJTf: rlr· ~imon Ir· ~leyC'fl' C) hormiers 

Enmre rlr· son Vf'nrlnge a lr·han rl<• la Picrf' cl .lehnn rlr Ir· 
I Pl~r: 1 lmnrtier 

J·:nr:nre rlr· Ballrl1·wir• Pasenris (j hormiers 

4 p. 

4 p. 

·I p. 

6 s. 

12 s. 

12 s. 

22 s. 

9 s. 

11 s. 

7 s. 

5 s. 

8 s. 

•) s. 

2 s. 

2 s. 

39 s. 

4 s. 

13 s. 

20 s. 

37 s. 

-1 s. 

3 s. 
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3 lf2 d. 

20 d. 

7 d. 

6 lf2 d. 

4 d. 
8 d. 

4 d. 
45 d. 

10 Y2 d. 

lf2 d. 
1 d. 

18 lf2 d. 

7 lf2 d. 

9 ~/2 d. 

9 d. 

20 cl. 
6 d. 

6 d. 



t:ncore dP Jehan Pascaris 4 bonnicrs 

Encore de son vendage 20 bonniers 

Encore a Ghiselin Pascaris 12 bonniers en Eeclo 

Encore a Jehan de la Place qui demeure devanl Ir~ chastel 

de Gand pour une place qu'il remaisonna 

Encore en Herzele en lloston de Ie Blovette pour demi bon

nier de terre banni 

Encore des reliefs nouveaulx de eest an 

Somme de ces nouveaulx briefs 406 p. 7 s. 11 V2 cl. 

Des quelz nouveaulx briefs on doit rabatre au dit receveur 

les parties qui sensuient 

Premiers du nouvel polre delez Groede qw fu hors du dijc 

contenant 68 mesures 

Item des freres sainl Guillame delez Biervliet que ma dame 

la cantesse leur donna perpetuellement 

Eneare pour 31 bonniers de bmyeres gisans en Deurle les 

quelz un chapellain de saint Nicolay de Gand soloil tenir 

et les a laisse wasles en la main du contc et sont garennes 

Eneare en ce meisme lieu pour 6 honniers et demi et demie 

mesure de bruyeres que Ie dit chapellain souloit tenir el sont 

garennes 

Item pour madame de Warstine d'un vivier 

Item lui rabaton que la terre de Dense soloit paier n ces 

briefs 

Item pour une mesure de tcrre a Hul~t que feu Huon Rru

ninc souloit tenir el est hoirs clu dyc 

Eneare pour aulres parlies de rentes de ct>s nom•paulx hriefs 

es offices de f)mges, Courtmy, Audenarde Pt de Gancl 

Au dit receveur pom ses gaiges 

Somrne de ces rahas des diz nouve<mlx hriefs 48 p. 11 s. 

4 V2 d. 

Ainsi doit il rle ct•s darrains l>riefs 357 p. !6 s. 7 cl. 

Item doit i! des aulres dcux bricfs cy-devanl 1536 p. 2 <;. 

3 V2 d. 

Tout ce qu'il cloit 1893 p. 18 s. 10 V2 d. 
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17 p. 

1·1 p. 

2 s. 

10 s. 

6 s. 

16 s. 

) s. 

40 s. 

29 s. 

31 s. 

3 s. 

20 s. 

5 s. 

5 s. 

6 d. 

2 V2 d. 

4 d. 

57 s. 10 cl. 



Date de tous ces briefs des assignamens hiretables qui sont 

sur yceulx 

Et prt>mieremenl a I'abbaye de Boudelo les quelz elle prent 

hiretablement sm la recepte des diz briefs au lerme de Ia 

saint Remt de chascun an ainsi qu'il appert par quitance don

nee soubz Ie seel frere Gossuin de Ie \ Yingaerde moisne et 

cellier de la di te abbaie Ie 28e jour de Juillet I' an 90 

.-\ messire Guy fïiz messire Guy Ie Bastard a cause de 300 p. 

par. qu'il prent hiretabiement chascun an sur la receple des 

diz briefs. assaYoir au Noel 200 p. et a Ia Saint Jehan 100 p. 

et ce pour Ie terme du Noei I' an 89, ainsi il appert par sa 

quitance donnee Ie 4e jour d'avril I'an 90 

Aïnsi lui est deu pour Ie saïnt Jehan 89 100 p. ll en est paye 

au compte ensievant 

A I' eglise de Sa int Elizabeth de Ga nel pour 10 p. quelle a 

chascun an sur ces briefs de cincq annees qu'on devoit a ·~lle 
darrierages. ainsi qu'il appert par quitance de Elizabeth dP 
Ie \\'alle maislresse du couvenl de la elite eglise donnee Ie 

20e jour juing I' an dessus dit 

A ma dame YesYe de feu messire Jehan de :-.1onyn a cause 

de son douaire el de la rente hiretable que messire Jehan de 

Poukes par la ~urcession de feu messire Jehan lienl annuelie

ment ,;ur ces briefs pour les termes du Noel l'an 89 et Ia sainl 

Iehan clerrain passe par assignamenl cte 50 p. par Ie dit mes

~ire .Jehan de Poukes a la dite dame fail ainsi que par sa 

quitanct' •lonnee Ie 41~ jour d'aoust l'an 90 renrlue a cour! 

peut appt>roir 

Au prnvost "'' chapelle rle Sainl Pharahaul de Gand pour IPs 
'Jbi.:; d.- pluseurs conles pour l'an feni. l'an 89 7 p. 12 s. non 

paie et leur este deu df~ I' annee 88 7 p. 10 s. Ainsi leur doil 

ou 1 'j p. 2 ~- Jl sont pa ie de ces deux ans n11 camplel en~. 
A l'abhaie rlr> Petighem 40 p. 4 s. 8 Y2 d. par an ; neanl paic 

rPsl an paic rJ,. clcux ans au compte errsicvanl. 

Item cJ,.g 12 p. par ilfl quc rnowwiJ.!rreur tl'i\xelle souloil prt•rHirt· 

•ur cr~s IJricf~ pour rel01rr rl'un ficf qu'il lient du conlc elP 
llrJJlande ; ncau cnr rncKsirc Gossuin Ie Wilde comrnc rPCI'

veur rJ,. Flandw~ pour fors Ir·~ rachata l'an 68 

Item rf,~ !a rente rprc fes frcws Guillarn · ciales BicrviieL ,;ou 

loir~ut rmr ;w prr•nrlrr· sur lt·s dix l1ril'f: ncanl. P01rr CP lfll!' 

lr·!l lc~rrc~ sur f~·,qtrclf"~ ilz furcnl assiJ.!ncs sont picca noyt•s 

•·f pcrrl•w~ PO la rner 

" 

30 p . 

200 p. 

10 p. 

100 fJ. 
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Somme des rentes hiretables 340 p. 

Date des assignamens a vie sur ces diz briefs 

Premiers a messire Phelippe Ie Jovene chevalier de 12 p. gr. 

par an qui valent 144 p. qu'il prent par an a la vie de lui. 

de ma dame sa femme et messire Phelippe son fih sur les 

diz briefs a deux termes en I' an, assavoir a Noel et a la Saint 

Jehan. Et ce pour les termes de la Saint Jehan et Noel I' an 

89. Ainsi qu'il appert par deux quitances qu'il donna. I' une 

Ie 15e jour d'Octobre et l'autre Ie 28e jour de Decembre au 

dit an 12 p. de gr. valent 

A Hannequin T ollin lequel prent chascun an sur les diz 

briefs a vie a deux termes ; assavoir au Noel et a la Saint 

Jehan. Et ce pour les termes de Noel 89 et la Saint Jehan 

90. Ainsi qu'il appert par sa quilance donnee Ie 4e jour de 

Juillet au dit an de 90 

Som me 170 p. 

Somme toute des mises 510 p. 

Ooit le receveur 1383 p. 18 s. 10 Y2 d .. qui ~onl renduz par 

Ie secent compte 

P. de la T anerie, receveur de Flandres en ordinaire et quite 

cy Auditum. 15a die Augusli 1390 

114 

144 p. 

26 p. 



Cijnsen betaald door de heren van Knesselare, Praet, l\1aldegem. 

\ \' oestijne en \ \' essegem en door lngclram Hauweel. 

De heer van 1\nesselare betaalt 105 s. \'Oor 150 b. of 18 d./h. 

De heer van Praet betaalt 55 s. voor 37 b. of 8 Y2 d./b. 

De heer \'an 01aldegem betaalt 40 p. 18 cl. voor 200 b. of 4 s./h. 

De heer Yan l'laldegem betaalt 3 p. voor 40 b. of 18 d./b. 

De heer van 0laldegem betaalt 42 p. 6 cl. voor 1011 b. 2 g of 16 d./b. 

De heer van ]\ laldegem betaalt 23 s. voor 22 b. of 1 s./b. 

De heer van i'-laldegem betaa!L 20 s voor 20 b. of 1 s./b. 

De heer van ]\ laldegem betaalt 14 p. voor 217 b. of 1 s. 3 V2 d./b. 

De heer van elP \\'oestijne betaalt 11 p. 6 d. voor 147 h. of 18 d./b. 

De heer van de Woestijne betaa!L 32 p. 5 s. voor 640 b. of 1 s./b. 

De heer van \Vessegem hetaalt 54 s. voor 33 h. of 20 d./h. 

De heer ,·an \\'essegem betaalt 8 p. 2 s. voor 108 b. of 18 d./b. 

lngelram Hauweel hetaalt 116 s. voor 160 b. of 8 Y2 d./L. 

115 



BIJLAGE V 

DATUM 

1219 

juli 1220 

juli 1228 

juli 1233 

juli 1233 

juli 1233 

sept. 1237 

dec. 1239 

oogst 1240 

feb. 1241 

oogst 1241 

nov. 1241 

dec. 1241 

feb. 1242 

oogst 1242 

1242 

1243 

1243 en 1251 

? 

VOORWERP 

300 g. woeste grond uit het moer 

van Aardenburg 

12 h. woeste grond te Assenede 

..JO h. woeste grond 

250 b. woeste grond te Aalschoot 

250 b. woeste grond te Aalschoot 

250 6. woeste grond te Aalschoot 

1 Y2 dagwand woeste grond te 

Bevere-bij-Ou denaarde 

11 6. Y2 g. woeste grond in het am

bacht l.lzendijke 

3 h. woeste grond in het ambacht 

Aardenburg 

37 b.woeste grond te Aalschoot 

6 b. moergrond te War hem 

9 b. weide en woeste grond te "f\1ale 

32 b. woeste grond te Burkel 

56 h. 1 g. woeste grond te Aalschoot 

50 h. woeste grond te Aalschoot 

24 h. moergrond m 24 b. woeste 

grond in de Smouthoek 

ó b. moergrond in de SmouthOf'k 

17 b. moergroncl langsheen rlP Elmare 

73 h. woeste grond op ctt· ~rms \'an 

Ursel en ]\ lald<'!!em 

17 Y2 h. woeste groncl lP Pet <'gem 

353 h. te Rurkf,J 
5 Y2 moergrond te Waarschoot 

20 h. wo<'ste grond te .'\rtlschoot 

EIGENAAR of KOPER 

abdij Ter Doest 

priester Hugo 

abdij Oost-Eeklo 

7 
Rijkaard van \'!essegem, \Villem 

Landmeter t:-n gezellen. 

twaalf personen uit Bmgge, etc 

hospilaal van Oud<'nnarde 

Boudewijn de Costtr. I-lugo Lang

heen en Thankard Cupin 

Thankerd Cupin 

:f\ Targareta. weduwe ,·an \Villem 

Bnme. Thomas Nicolaus en 

Lamkinus 

abdij Spermalie 

Egidius van Breedene 

Paulus 1\.alhr 

Leprozerij van Gent 

abdij Oost-Eeklo 

Goswijn van Roe~elare 

abdij Ter Does! 

nhctij Drongm 

ahdii Spermalie 

(I) Chronica cl carlulnrtum monnslNii de Dunts, p. 515. 

(2) TI I. LUYKX. Grat•in /olwnna, p. 544-545. 

(3) RAG Fonds Ahdtj vnn Oosl EPklo. oorkonct<' vnn 1228 

(4) L. STOCKI\1AN. Nou prof>l<'mcn {H11r<'/f~ndo Aalsclaool, :\l\1 nr. 18 ( IQt'i:") 

p. 140. 

(5) L. STOCKJ'v1AN. lhtclcm. p. 141. 

(6) Ell. l. STRU13lîE. Egidius l'an lJroPciNaC', p. 311. 

(7) TH. LUYKX. Gmvln /olaanna, p. 5:"6-577. 

(8) Chronicn (1( cortulnrium monnslNII de Dunls, p. 57:::!. 

(9) Til. l.UYI\X. Grcwln /o/wnnu, p. 5~t>·5A7. 

( 10) E~. l. STRli11BE. Eutclius t•on f!,.,."'"''"'· p. 305. 
( 11) E11. I. STIH JBHP. F",,/;,.,. """ ll ...... L.... .. ~ .. 



LIJST VAN DE \'ERKOC!-ITE GRONDEN MET DE CIJNSEN 

GDIACIITIGDE VERKOPER PRIJS CIJNS 

gravin Johanna schenking 5 d./gemel 

gravin Johanna schenking 18 d./bunder 

? ? vrijstlling van 100 s. 

clericus Eli as en Jan van Rijsel 1220 p. 2 s./bunder 

graaf F errand en gravin Johanna 1220 p. 2 s./bunder 

? 1220 p. 2 s./bunder 

\Villem Bloc schenking 2 d. 

clericus Eiïas en \Villem Bloc ? 18 d./bunder 

clericus Elias en \Villem Bloc i48 p. 2 s./bunder 

clericus Eli as en \Villem Bloc ? ? 

clericus Eli as en Willem Bloc ? 18 d./bunder 

clericus Eli as en \Villem Bloc ? 18 d./bunder 

clericus Eli as en \Villem Bloc 400 p. 10 p. per jaar 

clericus Eli as en \Villem Bloc 130 p. 70 s. per jaar 

clericus Eli as en \Villem Bloc ? 3 d./hunrler 

7 7 

graaf Thomas en gravin Johanna 1800 p. 6 d./hundt>r 

Alarrlus de I lole ()() p. 6 cl./bunder 

w.ll.·m Bloc ··n cl··rin1S !·:lias 7 2 s./hnndPr 

(13) RAG fond• RIJk·· Gnat!JIJI•. nnrkoncl<• van 12-11. 
( 14) RA(; Fonds oLrlij Oo•t-Er·klo, oorkonrlr· von 1242. 

I I 'i) I~Afi Rnorl van VlnnnriNen nr. 871 I, coplc uit de zcsllcndr ••r>uw. 

I tr,) J I. I JE SMET. Corf!u• Cimmieurn J1frJndrlt•, Torrw I, .p (>10. De cijns J,~,Jro<·u 

v•·rmrwrlr•ft)k I o./hundr·r. wnnl vnfur·n• rJ" '"k<'nlnu van 128<) schnlrf rf,. urnvin 

4 p. 1'2 •· 4 rf. cljm kwijt nnn rl" pr,.fnnl van Drongen. 

( 17) Chrnnlcn "' cnrlufnrlun• rnnno•LNil ,J~ I Jun Is, p. ':i76-577. 

I 18) J J. I >E S:v!ET. c",,"' Clmmtr.um Planrlrtc, p. lito. In t2">t "'~' grnvln r>1nr~u
r•·tn dil otuk voor ~lch op, zodnt w" rnonlen nnnnrtn<'n <Int AlnrJ de llo],, dil 

•Iu~ l•-n onr•·d•l•· voor ziJn rol(lron r.,k.·nlng vNkor.ht h., .. ft. 
I 19) l':v I. STRUI\1\f·:. Eotrftu• """ fj".,.rf,.",., p. 3'ili·3'i7. Vofu,.m .... n oorkondt• van 

~r11v11, Mnr~tH<·lo. opucat"frl In 1262, nn fwrnwlln~ van het LotroHrn atuk. 

cijns 

( 2) 

(3) 

(4) 
( 5) 

(e) 

(1) 

(8) 

(ID) 

( 11) 

(12) 

( 13) 

(14) 

(15) 

( 17) 

( 18) 

(IV) 



J)IJLAGE VI 

Lijst van de grafelijke ontvangers van de brieven van Assenede en 

de \'ier ambachten 

Eerste en middele brieven Nieuwe brieven 

1243 llenricus de Badelinghem 

1271 clericus Dierekins 1277 Henris 

1277 Dyerekins de l-Iassen ede 1278 Henri li cl ers 

1281 Dierekins 1281 maistre Henri h cl ers 

1289 Dirkinus de Assenede 

1294 Bertolomeus de Bassevelde 

1295 .lakemon de Don ze 1295 Bartelmeu de Bassevelde 

1296 Jakemon de Don ze 1296 Bartelmeu de Bassevelde 

Brieven van Assenede en de Vier Ambachten 

1301 Gilion de Baillueil 

1305 Weduwe 

Guiliaume de I losteis 

1306 .lehan de CalPmont 

1309 Jehan de Calemont 

1311 Jehan de Calemont 

1315 Colart de Marchiennes 

1316 Colart de l'larchiennes 

1317 Nicholon de l'1archies 

1327 Nicholon de Marchics 

1351 Jaquemon dP li l1aufosse 

136<1 Jaquemon de li Raufosse 

1365 .laquemon de li RaufossP 

13fi7-1370 Larnbcecht Vromhout 

1371-1377 Lambrecht 

de \Vaghenaw 

1378-1381 Joos Poytc 

1385-1395 Gillis Ie Foulon 

1396 Jchan l'1Pdele 

1397-1412 Wouter Cniveel 

1413-1415 l~olancl du Bois 
1416-1 <l I 8 .laques de I ,a In' 

14 I 9-1·122 Casin C'hamiJlt> 
1-123- I ·157 .laqttPs lP ~mil NP 

118 

1458-1467 Olivier Ie Smitere 

1468-1476 .laques Douche 

1477-1481 Gillis Neyt 

1482-1484 Jarob Boudins 

1485-1491 Gillis Neyl 

1492-1-194 Andrieu Neyl 

1495-1503 Victor 

de KetelhouterP 

1.504-15. . Lieven Leyns 

15 .. -15'26 .Jan I leyman 

1527-1548 RoPland \ 'an 

]\ larrke 

1 "i-10-1571 Joos C'nhhnt>rt 
1572-160-1 Nicolas LauliP 

160'1-1ó26 .Jan l\lyl<'nHm 

1óó2 f'rnns Kiehns 

1730 .loos Got>thals 
17(i() D. GoPthnls 
1782 f'mns HnrqaPrl 



BIJLA.GE VII 

Berekende netto-opbrengst Yan de brieven van Assenede en de Vier 

Ambachten. 

Jaar opbrengst Jaar opbrengst 

1.289 1467 p. 8 s. 11 d. (Eerste en middele brieven) 

1294 324 p. 9 s. Y2 d. (Nieuwe brieven) 

1295 1762 p. 8 s. 7 d. 1392 1853 p. 12 s. 3 Y2 d. 
1296 1740 p. 8 s. 3 d. 1393 1851 p. 18 s. 3 Y2 d. 
1301 1085 p. 8 s. 3 d. 1394 1851 p. 19 s. 3 Y2 d. 
1305 1772 p. 7 s. 4 Y2 d. 1395 1852 p. 19 s. 3 % d. 
1306 1784 p. 5 s. 2 V2 d. 1396 1852 p. 19 s. 3 ~/2 d. 
1309 1765 p. 7 s. 2 d. 1397 1804 p. 9 s. 4 Y2 d. 
1311 1767 p. 7 s. 7 d. 1398 1804 p. 9 s. 4 Y2 d. 
1315 1769 p. 5 s. 3 d. 1399 1804 p. 9 s. 4 Y2 d. 
1316 1767 p. 18 s. Y2 d. 1400 1809 p. 15 s. 4 Y2 d. 
1317 1804 p. 10 V:! d. 1401 1816 p. 5 s. 7 Y2 d. 
1327 1777 p. 10 s. 8 Y2 d. 1402 1813 p. 11 s. 7 % d. 
1364 1606 p. 6 d. 1403 1816 p. 5 s. 7 Y2 d. 
1365 1607 p. 

1367 1747 p. 

1368 1741 p. 

10 Y2 d. 
4 s. 6 Y2 cl. 
2 s. 11 rl. 

1369 1748 p. 12 s. ó V2 rl. 
1370 1729 p. 11 s. '5 rl. 
1371 1737 p. IC) s. 4 rl. 
1)72 1742 p. 17 s. 7 Y2 rl. 
1373 1788 p. 1 ó rl. 
1374 17C)ó p. (j s. 7 cl. 
137'5 1790 p. () s. C) V2 rl. 
137ó 10'53 p. ló ct. 
1)77 170Fl p. Ó s. '5 rl. 
1)78 1701 p. A ~- 2 cl. 
1)7C) 17ó2 p. 1 ~- ') cl. 
1)81 1222 p. 17 s. I rf. 
1)8fj 1810 p. '1 ~. 

1)87 1810 p. "i q 

1)88 1810 fl. '1 q_ 

1 )WJ 1 8")'1 p. 'i q. 

1 YIO 1 A71 p. 7 q, 10 Jh rl. 
1)1)1 18'ï'i p. 12 s. 1 V:> rl. 

1404 1811 p. 1 s. 7 Y2 cl. 

1405 1807 p. 4 s. 10 V2 d 
1406 1809 p. 13 s. 3 d. 
1407 1812 p. 11 s. 3 rl. 
1408 1776 p. 11 s. V2 d. 
1409 1788 p. 9 s. 8 V2 d. 
1410 1795 p. 11 s. 4 d. 
14 I 1 1820 p. 17 s. 5 ~; d. 
I 4 12 1 792 p. 1 7 s. 5 1/2 rl. 
14 13 1702 p. 17 s. 5 V2 rl. 
141·1 1792 p. 17 s. s V2 cl. 
14 I '5 Hi02 p. I) s. 10 V2 rl. 
1411) 1704 p. 8 s. 2 V2 d. 
1•117 170<1 p. 8 s. 2 Y.'1 rl 
1 <11 A 170·1 p. A s. 2 ~~ rl. 
1110 170-1 p. 8 s. 2 Y.! rl. 
1-121 1810 p. 11 s. V2 rl. 
1-122 1 A21 p. 1·1 s. ·1 v2 rf. 
1 <12) 1 A20 p. 1 s. 5 rl. 
1·12•1 1 A"iO p. 7 s. 'i rl. 

1·12'5 I A"i·1 p. "i s. 11 rl. 

1 19 



Jaar ophrengst 

1426 t835 p. t4 s. 9 v2 d. 
1427 1834 p. 8 s. 2 d. 
1428 1841 p. 4 s. 3 d. 
1429 

1430 

1431 

1432 

1433 

143..:1 

1435 

1436 

1437 

1438 

1439 

1..:140 

1441 

1442 

1443 

1444 

1445 

1446 

1447 

1448 

1440 

1450 

1451 

1452 

1453 

1454 

1835 p. 5 s. V2 d. 
1877 p. 9 s. 9 V2 d. 
1869 p. 11 s. 1 V2 d. 
1886 p. 16 s. 9 d. 
1899 p. 17 s. 11 d. 
1900 p. 17 s. 11 d. 
1894 p. 16 s. 7 d. 
1939 p. 7 d. 
1915 p. 12 s. V2 d. 
1917 p. 2 s. V2 d. 
1913 p. 5 s. 4 d. 
1915 p. 13 s. ..:J d. 
1923 p. 6 s. 1 cl. 
1921 p. 18 s. cl. 
1908 p. 19 s. 5 V2 d. 
1009 p. 10 s. 3 v2 cl. 
1011 p. 7 s. 8 cl. 
1921 p. 4 Ç. 9 V:! cl. 
1917 p. 10 s. 

1913 p. 19 ~. 

1 9 12 p. 17 s. 

1013 p. 17 ~. 

1 895 p. 15 s. 

1895 p. 15 s. 

v2 cl. 
6 cl. 
6 J. 
(i d 
8 cl. 
8 cl. 

1012 p. 11 s. 6 (1. 
1012 p. 3 s. 6 cl. 

1455 101·1 p, 0 s. 7 v2 cl. 
1·156 1017 p. 12 s. 4 1/2 cl. 
1·157 1017 p. 12 s. ·1 v~ cl. 
1 ·158 1915 p. 0 s. 6 cl. 
1·159 1017 n. 12 s. ·1 V2 J. 
1·160 101) r. 15 s. 7 V2 cl. 
1·161 1013 p. 15 s. 7 V2 rf. 
1·162 101) p. 15 s. 7 V2 rl. 
1·163 1015 p. (j s. 

1·111·1 1015 p. (i s. 

1 ·ló5 1 fJ22 p. 1 s. I '12 cl. 

120 

Jaar opbrengst 

1466 1924 p. 4 s. 7 d. 
1467 1924 p. 12 s. 7 d. 
1468 1998 p. 16 s. 7 d. 
1469 2004 p. 15 s. 10 V2 d. 
1470 1967 p. 1 s. V2 d. 
1471 1965 p. 14 s. 8 V2 d. 
1472 1965 p. 17 s. d. 
1473 1970 p. 5 s. d. 
1474 1970 p. 5 s. cl. 
1475 1965 p. 19 s. d. 
1476 1967 p. 9 s. cl. 
1477 1893 p. 7 s. s v~ d. 
1478 t893 p. 7 s. 5 v2 r1. 
1479 1889 p. 10 s. 10 d. 
1480 1897 p. 4 s. 4 d. 
1..:t81 1916 p. 12 s. 11 V2 d. 
1482 1910 p. 9 s. 11 d. 
1483 1907 p. 3 s. ·I ct. 
I 48..:J I 9 I 1 p. 15 s. 6 V2 rl. 
1485 1007 p. 18 s. q '12 J. 
1486 1 0 1 3 p. 11 s. 6 % J 
1487 1885 p. 1s s. 6 V2 J. 
1488 1822 p. 11 s. 11 cl. 

1-189 1650 p. 7 s. 6 d. 
1·-100 

1401 

1402 

1 ·103 

I -10·1 

1 ·105 

1-106 

1-107 

1408 

1·100 

1500 

1501 

1502 

1710 p. 12 s. 

1305 p. 7 ~. 

1 fi8ó p. C) ~. 

1715 p. 1-l <. 

1632 p. 10 s. 

1818 P. 18 s 

1810 p. 11 <. 

1705 p. 12 s. 

180) Jl. 5 s. 

1800 n. 8 s. 

1808 p. 18 ~. 

1820 p. 8 ~. 

18·1·1 p. 1 5 s. 

1 v2 d. 
7 d. 
5 d. 
5 V2 d. 
-1 '12 J 
0 v~ J. 
2 1,(, (l. 
2 'l2 cl. 
8 V.2 <l 
5 V.:> J. 
'i v2 J 
8 v2 (1. 
2 cl. 

1503 182o p. 8 ~. 8 v2 d. 
150·1 18()-1 p. 8 ~. R 1/~ ,1. 
l'iO'i IRR·I p. lil s. 2 1·~ d. 



Jaar 

150b 

1507 

1508 

1509 

1514 

1515 

1516 

1517 

1518 

1519 

1520 

1521 

1522 

1523 

1524 

1525 

1526 

1527 

1528 

1529 

1530 

1531 

1532 

1533 

1534 

1S35 

1'53ó 

1'5)7 

1'538 

1S3Q 

1S40 

1'141 

1'142 

1S·1"i 

1 'i-1·1 

opbrengst 

1892 p. 16 s. 11 Yl d. 

1854 p. 12 s. 8 Y2 J. 
1 761 p. 17 s. 7 Y2 d. 

1760 p. 18 s. 4 Yi d. 

1764 p. 4 s. 8 d. 

1805 p. 12 s. 4 d. 

1754p. 2s.11d. 

1722 p. 9 s. 10 d. 

1766 p. 19 s. Y2 d. 

1770 p. 12 s. 4 d. 
1752 p. 13 s. 7 Y2 d. 

1764 p. 18 s. Y-2 d. 

1761 p. 19 s. 10 Y2 d. 
1778 p. 17 s. 1 d. 

1762 p. 1'5 s. 3 1h d. 

1767 p. 15 s. 3 d. 

1772 p. 17 s. 7 Y2 d. 
1675 p. 1 1 s. 11 Y2 cl. 
1681 p. 13 s. 11 d. 
1680 p. 15 s. 11 d. 
1 m2 r. 6 s. 3 v2 d. 
1698 p. 2 ~- 6 d. 
1667 p. 5 s. 

1666 p. 15 s. 

16()<) p. 6 s. 

1ó71 p. 17 s. 

1óó1 p. 12 s. 

1/2 rl. 
11 d. 
11 d. 
ó d. 
·1 v2 rl. 

1ó'58 p. 5 s. 11 rl. 

ló7) p. 12 s. 4 Y2 rl. 
Hi7) p. 14 s. 9 Y2 rl. 
I ó7) p. 16 s. 2 % rl. 

1ó71 p. 12 s. 1 Y2 ri. 
1 ó7) p. 1 '3 s. 11 1j2 rJ. 
1fi7"i p. IA ~. 

1720 p. 1 s. ) ri. 

Jaar 

1545 

1546 

1547 

1548 

1549 

1550 

1551 

1552 

1553 

1554 

1555 

1556 

1557 

1558 

1559 

1560 

1561 

1562 

1563 

1564 

1565 

1566 

1567 

15ó8 

1560 

1'570 

1571 

1572 

1573 

1574 

157'5 

1'57ó 

1'177 

1'178 

1'170 

l'iAO 

opbrengst 

1662 p. 

1662 p. 

1660 p. 

9 s. 11 d. 
9 s. 11 d. 
2 s. 9 d. 

1660 p. 1·1 s. 

1663 p. 

1661 p. 

1663 p. 

1668 p. 

2 s. 

s. 

1 s. 

1678 p. 11 s. 

1678 p. 11 s. 

1684 p. 14 s. 

d. 
d. 
d. 

V2 d. 
% d. 

d. 
d. 

2 Y2 d. 
1691 p. 15 s. 6 

1656 p. 12 s. 11 

% d. 
d. 

1658 p. 15 s. 

1665 p. 19 s. 

1665 p. 19 s. 

1656 p. 13 s. 

1661 p. 13 s. 

1657 p. 6 s. 

1657 p. ó s. 

1486 p. 4 s. 

1479 p. 2 s. 

1479 p. 2 s. 

1475 p. 5 s. 

1471 p. 8 s. 

1480 p. 12 s. 

1480 p. 12 s. 

1471 p. 5 s. 

1425 p. 4 ~. 

1·192 p. 

1492 p. IJs. 

I <181 p. 4 s. 

14ó4 p. 15 s. 

5 cl. 
9 Y2 cl. 
9 Y2 d. 

Y2 d. 
Y2 d. 

2 V2 d. 
2 Y2 cl. 

5 1/2 d. 
11 d. 
1 I cl. 

2 Y2 d. 
s Y2 d. 
5 1f2 d. 
'5 Y2 rl. 
2 rl. 

2 cl. 

10 d. 
3 Y2 rl. 

Y2 rl. 

3 rl. 
I I 17 p. A s. 10 Y2 J 
1122 p. A s. '5 1/2 rl. 

1122 p. 8 s. "i Y2 rl. 

n,. LovPnslaanrlf• ~ornmr•n slilllll ll<'rl!ens in riP rPkenillJ!C'Il. 7.(' Wl'rrll'n 

\'f'rkrf'(!r•n rloor voiJr dk jaitr rlr· nc•llo-ophn·nl!~l lP J,NekPnPn. EvenltlePI 

werd rr·kr·ninll C!Pho11rlf'n rnr·l rif' .~OIIllll<'ll cliP in laiPrP n•kr•nini!Pil wPrrlPn 

kwijl l!"srholrlen nf rrll'l rlr· vr•rlor••n l!tWIIH' rijnsr•n rlir• !;)prhts lniPr in 

rf·kr·nirll-! werd,.n 1./PLrarht. Op rlif' manier l)('nnriNt·n wr· :tr·c•r slr•rk ,J.. 
wr·rkr·l~tkr· opJ,r,•fll.!~t pr·r Jaar. 
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BIJLAGE IX 

Bewaarde cijnsboeken uil 1531 en 1572 

1. Hulst 
2. Axel 
3. Assenede- d'oude 
o.l. Assenede- 't nieuwe 
5. Ertvelde 
6. Doornzele en Winkel 
7. Bassevelde 
8. Kaprijke 
9. Aardenburg 

10. Eeklo I 
11. Eeklo 11 
12. Ommeloper 
13. ~ laldegem 
14. Si11t Laureins l 
15. Sint Laureins 11 
16. Polderhoek 
17. Sint Janshock 
18. Brugse Vrije I 
19. Brugse Vrije 11 
20. \Vaarschoot I 
21. Waarschool 11 
22. Lovcndegem- en Jklzcbroek 
23. Asterhoek 
24. Petegem en Tidt 
25. Nazareth 
26. Oudburg 

126 

1531 ARA RK 45186 

1531 ARA RK 45181 

1531 ARA RK 45181 

1531 ARA 1\K 45191 

1531 AI~A RK 45184 

1531 AI~A RK 45190 

1 531 Rijsel B 3973 

1531 ARA I~K 45193 

1531 ARA RK 45198 

1531 ARA RK 45203 

1531 ARA 1\K ~15203 

1531 ARA RK 45208 

1531 ARA f\K ·IS 185 

1531 ARA l~K 45188 

1531 ARA I~K 45205 

1531 Al~A l~K 45206 

1531 ARA RK o.l5206 

1531 AIV\ l~K ~15196 

1531 ARA 1\K ·15183 

1531 ARA 1\K 45201 

1531 AI\A RK 45190 

1572 Rijsel B 3972 

1572 ARA RK 45187 

1572 ARA RK 45182 

1572 ARA RK 45181~511 

1572 ARA RK 45191-45tc 

1572 ARA RK 45184 

1572 ARA RK 45190 

1572 Rijsel B 3974 

1572 ARA RK 45193 

1572 ARA RK 45194 

1572 ARA RK 45194 

1572 ARA RK 45198 

1572 Rijsel B 3975 

1572 ARA RK 45204 

1572 ARA RK 45209 

1572 ARA RK -45202 

1572 Rijsel B 3976 

1572 ARA RK 45189 

1572 A.I\A RK 45207 

1572 :\RA I~K -45207 

1572 ARA 1\K 45197 

1572 ARA RK ·15183 

1572 ARA RK 45201 

1572 AR:\ RK -45200 

1572 ARA RK 45195 



EEN DAPPER STRIJDER TEGEN DE CHOLERA : 

\'AN HET AKADI::r--IISCH ZIEKENHUIS NAAR DE SENAAT 

Elke wisseling van staatsregime ziet begaafde jongeren zich ~poor

slags naar de voorgrond dringen. Voor 't regime is het mees'tal een zegen, 

zodat het nij spoedig vaste voel kan krijgen en stand houden. 

Indien dan een beunhaas de geboden gelegenheid te baal neemt 

om zich m de \'Oorste gelederen le nestelen, duurt het gewoonlijk niet 

lang voordat hij uitgerangeerd wordt, door zijn meerderen of door zijn 

eigen onbenulligheid. 

Tot de eerste groep behoort de medicus Joseph Guillaume de 

Block ( 1 }. die kort na zijn eindek~amen. in de jonge Gentse universiteit 

een docententaak toegewezen kreeg. en na de Omwenteling van 1830. 

door een gunstig samentreffen van de omstandigheden. in zijn funktie 

bevestigd werd. Dank zij zijn persoonlijke hoedanigheden bereikte hij zeer 

snel het culmen van het professorsambt. en na een goede twintig jaar truc! 

hij in het emeritaat. 

Krankte en verzwakkinJ:! waren niet vreemd aan dit vervroegd lerug

tredr·n. op achtenveertigjarige leeftijd. Maar het belette hem niel burge

meester te worrlf~n van zijn vf'rhlijfplaals, zich or het politieke pnd te 

begeven, en te Brussel gedurende zeven jaar een mandaal vnn senator 

waar te nemen. 

Guillaume de Block werd te !!alle, in een van <Ie ou<lste Belgische 

fa mil i es geboren ('~). Vader was burgemeester. 7-ï;n mi<l<lelbare studie 

vollmtcht hij Ie C~ent, eerst in een rrivate onderwijsinrichting, het lnstiltntt 

r )e Moor, later Îfl het Koninklijk Athenewn. Spoedig vielPil dr· bijzondere 

lwgaafrlhcdr·n van rlr· jongeling in hel oog, Pfl werd hem opgedragen, 

namen.; Zijn klasgenOff'n, rif' rlankoratie lc hourl<'ll op de piPrhli(.!P J)fijS

llll<lr·ling van 182-1. liet hecltc : -rl~hctoric<·s alunllli!S .losephns de nlock. 

( 1) G"wuonhjk md zijn twr·•·•lc nnrun, Guillnum•J, nrm(l••dutd. 

l2) IJ. rle CEULENEER van BOUWEL. Nollee {Jic,urap/Itquc sur G. los. do Dlock, 
Antwcrp•·n. Bu.cf.monn 1865 ( rnd porlrct). 
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llaknsis ... oratione calamo proprio elahorala. oslendit matheseos praestan

liarn.> I )e pennevrucht van de retorikaleerling is voor het rwgeslacht niet 

bewaard gebleven ( 3 ). 

De Block werd. voor 1824-1825, als student in de medicijnen te Gent 

ingeschr<'ven onder nummer 672 ( ·l). Door besluit van het <Collegie der 

Curatoren» van 16 november 1825 wordt hem als <beursicn, 100 gulden 

loegekend ( 5 ). Op 1--1 september 1826 verkJiaarl professor Verheerk. 

deken van de Geneeskundige Fakulteit : doseph de Block verdiend 

onder alle opziglen de voortzetting zijner heurze zoo door naarstigheid en 

vlij I als door goed gedrag en voortgank in zijne studies) ( fi). 

I )riem aal verdedigde de Biock de eer van zijn Al ma i' later in een 

wedstrijd lusse:1 de staatsuniversiteiten van het Verenigd 1\.oninknjk. 

Driemaal was hij de laureaat : in 1826 le Utrecht met een verhandeling 

over de herniae ; in 1827 le Groningen met een verhandeling O\'ér de 

patologie van de urleriën ; in 1828 te Gent zelf mei een studie over de 

wonden in hel algemeen en over de thoraxwonden in hel bijzonder. 

Onder het rekloraal vGn de juridische hoogleraar Pieter l_ammens 

verdedigde G. de Block op 11 oktober 1828 te I I uur in de Aula zijn 

akademisch proefschrift De \'ufnerum uniuerse el speciafirn TTwraci 
impactorurn Letlw!uate (1). Hel was het bijgewerkt onderwerp van zijn 

te Gent bekroonde verhandding. I lij kreeg maxima cum laude 18
). 

I let proefschrift onlleedt op een syslematische wijze de horslwonden 

en de slerfle waarvan zij de oorzaak zijn. liet is minder een studie op de 

patologie dan op de gerechtelijke lm·dracht van het trauma gt>richt. 

Soher haalt zij het essentiële kenmerk van de opgelopen letsels uil het 

kontingenie le nJOrschijn. en brengt hel al dan niet i11 oorzakelijk verhand 

mel de daaruit volgende door!. 

liet moes! de forensische geneeskunde. door hel \\'egwiedt'n van vePI 

hinrlerenrl onkruid ten gopde komen. I' laar hol'\\'PI dat proef~chrift rit' 

nuteur later aan een leProprlracht in dt> gerech1telijke ~e11eeskunde hit•lp. 

nam zijn medische aktivileil Inch een andt>rt' richting· hij wstigde zich 

Ie Cenl en ging in de praktijk. 

( 3) Prosrn•ktus <'11 lc•·rprof)fwnmo Pan /1 <'I 1\unink/ijk 1\ollcrw t'WI Gt•nJ 1824. 

(·I) Archief Un. Gent, reglsl<'r 8 (I). 

(5) Arch. RUG n·11· 3B2. 

(<i) Arch. RUG 4AI (3100). 

(7) Gnndnvi. 1' . .1. vnn Hyckt'}.!t'lll 1828. 

(SJ I I. d·· CEUI.I3NEER. Op. cit. 12. 
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In september 1830 brak te Brussel de Belgische Omwenteling uit, 

Pn naar zijn akadt>mische panegyrist (\I) aanstipt. moel De Block er ·~en 

aandt>el in gehad ht>bhen. l )p bt>rot>ring en de rt>gimewisseling hezordPn 

op ll) maart 1831 aan de nog geen drie jaar afgestudeerde medicus een 

lektoraal 111 de genee~kunde. Onder het llollandse rPgime had het uni

,.Prsileilscuralorium ,·oor hem een professoraal in de fvsiologie op het oog, 

doch de lt>ktor kreeg de interne geneeskunde toegewezen, mel al de rechten 

en voorrechten van een gewoon hoogleraar. 

:~ * * 

In november 1831 zou het akademisch leven \'an Guillaume de 

Block toch een andere wending nemen. In Engeland was de cholera uit

gebroken. Avontuur of offen·aardigheid. De Hlock waagt aan de Regering 

toelating om naar Groot-Brittanje te mogen vertrekken. I lij beriep zich 

op een verleden. te Groningen. \vaar hij als student in rle bestrijding van 

een besmettelijke epidemie. een aktieve rol had gespeeld. De Regering 

l:ct hem niet gaan. 

!-let jaar daarop zou de jonge medicus de grote kans vaq zijn leven 

krijl,!en. In mei 1832 brak de cholera Ie Genl zelf uil. Van meel af aan, 

en in volle overgave, wierp De Block zich in de strijd legen rle epidemie. 

die \Teselijke verwoestingen overal in het land aanrichtte. Zo vinrl ik in 

een statisliekje dat Halle, de geboorteplaats van G. de Block. op een 

hf•,·olkifll.! van 2000 inwrmers 300 sterfgevallen op één zomer telde ( 1''). 

\'oor (Ie nood slaand irnprovizeerde het Gentse stadsbestuur inder

haa~t een afdeling voor rlr· \'Przorging van (Ie cholerapatiënten in het oude 

kapucijneliklooster en henoemdt I )e Block aan het hoofd. Tezt·lfderlijd 

werd hem een fu11ktie van hulpgenee~heer hij cle af(leling interne genees

kunde in dt· Bï;lokc: toegewezen. 

Op rlat nieuwe Mlwi(lsvel(l heeft l )p Hlock Pr alles aan gewaagd. 

I liJ srhreef zirhzelf een dul,h~-1 cfrwl Ier nakoming voor : .Je ziektekundt· 

van d1• cholera hcstuciPwn. en op clie rnanier rl<· palii;nlen fH .. hulpzaam 

ZIJfl. 

I)!' r hol1·ra Pplrlf'rnie \'illl 18)2-18)) heeft hel nHnZiJn !,!cgPv<·n iiHil 

tallr,; ... ,. klinisrhc verhmrdPiingcn. l )C' rnccsl lwkcndt· mPrlici hehl,l'll t•r hun 

JH:rr aan I!<'Wijrl. ln de ons omgevende landen waar de [:.!CS1·l wot·rlrll'. was 

hel niet anrl1•rs. l )ie l!eschrifl<·n waren voor veiPn f111n lH'siP welerJschap

pelijkc pa11rlr·n. (>ok vnor (~uillaurrH• dl' Block. llern wa~ het niet Ie clnl'n 

•·f•IJ ~y~ti'IJIHiisdlf' lliii'NJZI~IIIIll.! ovl'r het \'1•rloop van rlc• ziekte of van 

i'J J I< BOl >I >AEI~T. l.du·r Mr·m"rt"ft, c;,.",, 1 ''' >. ·l'i'2. 

( lo) I' I VIHI ESSCIIEN. I J11 C/,"f,;m ,\{",.{'"'· llru ..... l fHj) !Cl. 
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de vigerende teorieën, en zo een staaltje van boekengeleerdheid te geven, 

doch alleen zijn eigen terapeutische metode te verdedigen en te propageren. 

Deze metode maakte hij bekend in een brochure die in 1833 ver

scheen ( 11
). Niet meer dan dertig bladzijden. Met grote stelligheid schrijft 

De Block : «Î'Ia position m'a permis d'ohserver les résultats obtenus par 

les divers moyens employés pendant l'épidémie qui a sévi it Gand en 

1832. Jai été assez heureux pour employer unc méthode qui, sans être 

nouvelle, m'a constamment réussi dans ma pratique, et que de brillants 

succès onl couronné dans les hópilaux ou elle fut employée. Actuelle

ment que ce fléau vient nous menacer de nouveau, je crois que mon état 

de médecin m'oblige de faire connaitre à mes confrères et au public ces 

moyens curalifs. 

11 n'y a que l'intime conviction, acquise par moi, que Ie traitement 

imliqué ei-dessous est Ie seul sur lequel on puisse campter avec confiance. 

qui ait pu me résoudre à publier ces observations. Je suis entré dans beau

coup de détails. parceque je veux rendre complète. autant que possible. 

Ja connaissance des moyens de guérison rJu' on doit mettn· en u sage contre 

cette terrible maladie» ( 12
). I-let is tamelijk apodiktisch uitgedrukt. 

\Vaar in bestond de terapie van G. de Block 7 Hoofdzakelijk in het 

eklektisch gebruik van één m<'dikamenl. best weergegeven in volgend 

voorschrifl : Ree : Aq. menthae piperit. vier ons ; aether sulphuric. alcoolis 

één drachme ; syr. diacod. één ons. Volgens de omstandigheden, tegen de 

cliarroe Arabische gom, of een dekokt van colombowortel ; tegen het 

braken. een polio Riviere ( 1:
1
). Grote nadruk wordt gelegd op de ver

warming van de paliënt door middel van inwikkelingen in nanellm doeken. 

met kamferolie of terpentijn gedrenkt. 

I let [:!ehecl is een eemoudige hPhancleling, doch dP bijhorendt' ver

zorging eist vef•l van de verplegenden. die vierentwintig uur in 't garef.'l 

moelen zijn om op elk ogenblik de passf.'nde maatn--gd'-'n te nemen. 

I )e Blocks metode gaf aanleiding tot lwtwisting. lijfers van gene

zing of sterfte worden door hem niet nangegf.'vf.'n. lid is een tekort in zijn 

lwtoog, en men zou zich daar heelentendage niet hij nl'erlq.!gen. In dP 

rlerde uitgaaf. rlie in 1849 verscheen tot'l1 een nieuwe chol,•mgolf owr 

( 11) J. G. de BLOCK. Sur Ie Trail~mPnl du Cfwléru-Morl>u.<, Gent IS33. tft-rde uili:RV!' 

Genl 1849 ; NcdPrlnndsc vertnlinJ!, Ov<'l' de Cfw/eru-/llorbu.<, Gt•nt IS·IQ. 

( 12) Op. cit. 5-6. 

(13) Op. cil. 12-22. 
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het land sptw!de en hij zijn brochure ook in Nederlandse vertaling ( 14
) 

liet dmkken. was het tekort aan precieze gegevens niet bijgewerkt. 

De postume wetenschappelijke kritiek. anderhah·e eeuw na de feilen, 

moet het migende op De Blocks metode aanmerken. Zij bood het voor

dt>t>l de pas af h• snijden aan de drastische lerapieën die in zwanl[ waren, 

in het bijzonder het aanleggen van massa's bloedzuigers volgens Broussais, 

die met zijn gezag. tegen alle ziekten slechts dat éne voorschrift als het 

enig goede imponeerde. 

Of de c.olie van pepermunt» waarlijk het specifieke en heroïsche 

geneesmiddel van de cholera is, zoals De Block beweert, is een zinloze 

\Taag voor de geneesheer van I 972 die over vaccins, serums en antibiotica 

beschikt. De bijval die De Block oogstte met dit naar het huidig oordeel 

lamelijk onschuldige medikament. maar met de intensieve m rationele 

wrpleging die er mee gepaard ging, was reëel. Het komt de geneesheer 

van vandaag voor dat de pepermuntmetode veel goeds inhield, en voor 

de patiënten heilzamer zal gewe-esl zijn dan de omhalige behandelingen. 

die het door de cholera aangetaste organisme nog meer op de proef stel

den. 

Ook Professor Jozef Kluyskens, jaren lang de medische paus te Gent 

en die over alles zijn zeg had. pleegde zijn cholera-monografie ()ue/ques 

ré/fc,xions sur fa nature et Ie trai~emen/ du rhof{im-morbus épiclémique cle 

f'lnde ("').Daarin kiest hij resoluut partij voor de zachtere metode waar

in de pepermunt omlE'f al haar medikamenteuze vormen de voorkeur 

geniet. De naam van De Hlock is in die brochure niel Ie vinden. di~ van 

een tiental anderPn wc{ ondf'f meer van Rroussais die met zijn ontijdige 

hlcwrllatingen veel onheil herokkendt~. 

I )e monoJ.!rafie \·an De Block vond weerklank. De auteur zond 

)()()() eksPmplan·n naar d<' :-.finislPr nm Binnenlandse Zaken. die ze liet 

bezorgen hij alle geneesheren. provincie- en gern<>t~nlcheslun:n van het 

lancl. Ook in Ncrlt~rlanrl werd ZP gunstig on! haalt! Pn çzinl-!en meer dan 

rluizcncl t·~kst·mplarcn hun weg. 

liet lij(lt geen lwijl't·l clat rle cholt·raiH'slrij(ling, mel de pen en rnel 

cf,. claarl. Vitn sionden aan ,[,. signaluur was van I)!' Blocks medisch!' pcr

sofJnlijkheicl. Uit niets !,lijkt dat hij ooil door wat and,·rs is opgevniiPn, 

al I(JfJfl I( Botlrl;wrt zijn grolc werkkracht. zijn IHtitengewoon geheugen. 

zijn (Jpvallr·rrcl,. l'fiHiilic. ·;iJn vlug oonl!•t•l. zijn cluidt•li;ke voor<lracht. aiiPs 

( 11) ()ver "'' C/tof,.",.)l./",/,u!, 1•1•· ullfl. C,·nl I H-1'1. E .. n •·kM·Inplunr vnn doz" vmlnlinp 

w•·rtl door ,J,. uult·ur <OJlfl'''llarwn 111'11 ,1 .. l'vluf'lsclwppy vnn vlu .. msrlw l<'lll•rocfcninll 

,J,. Iu•· I I• uun><ll lu·t Volk t .. ( ;,.n,l. - I),. Hlo .. k. •. Un. 1\tl,l. Ge nl. T<~ 8')<). 
I I 'i) I lk11yn. (j,.nl IFJ:n. 
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wal een ~oed klinisch hoogleraar le stade komt en siert. De panegyrist zal 

het uil de eerste hron vernomen. of voor een deel ervaren hebben ( 16
). 

Al die voortreffelijke kwaliteiten hebben geen ander spoor dan een audi

tieve herinnering bij zijn lijdgenoten en kollega's nagelaten. 

Bij Koninklijk Besluit van 8 november 1834 werd De Block extra

ordinarius benoemd, met leeropdracht patologie en terapie van de interne 

ziekten. later de interne kliniek. Een lijdlang doceerde hij de gerechtelijke 

geneeskunde, de hisloria medica, de materia medica en de hygi~ne. Üp 

20 september 184 I werd hij lol ordinarius bevorderd. De in 1834 gere

organizeerde Leuvense universiteit richtte lot hem het verzoek het onder

wijs van de interne geneeskunde op zich te nemen. Ondanks de aanlok

kelijke vooorstellen, bleef De Block liever te Gent. Andere jonge geleer

den gingen op het verzoek in, o.m. de zoöloog Pi eter J. van Beneden ( n). 

'vVegens ziekte moest G. de Block zijn akademische taak dikwijls 

onderbreken, in 1839, in 1853 zelfs voor drie jaar. Hij was voor 1852-

1853 deken van zijn fakulteit. In 1854 werd hem op zijn verzoek het 

emerilaal toegestaan. Onderlussen was hij, zo goed of zo kwaad het ging, 

in velerlei medische kommissies en jury's werkzaam. In 1855 werd hij 

lid van de Belgische Akademie van Geneeskunde. ]\let P.J. van Esschen. 

een medeheraut in de cholerabestrijding ( 18
). en met de Luikse hoog

leraar Philippe Leshroussarl, was hij in 1834 een \'an de slichters van 

J.'Observa.leur Médrcal Beige ( 111
). Zijn medewerking lwrmtte meer op 

het lenen van zijn naam dan op zijn bijdragen. Deze laatste beperken zirh 

lol een studie over de tarlarus stihialus voor de behandeling \'an de 

longonlsl eking, en tol een melodrama! ische toe! ichting hij V csalius en diens 

betekenis als medische figuur in de \'aderlandse geschkdt'nis ( 20
). 

* * * 
Guillattmt' de Block was een schatrijk man. /.:qn t'chtgenote bracht 

een grote bruidschal aan landerijen en immohiliè'n nwde. %ij lwwoonden 

te Cent een herenhuis in de Lange Steenstraal (nu nummer 75). doch 

hrachlen een groot deel van het jaar op hun kasteel te Bo('khoule. Ylak 

in heL dorp cl oor. I )e hoog.lpraar was in de he\'olkingsrt·gislers \'élll het 

Oostvlaamse polderdorp ingeschrt,\'t'll. liet sldl!P hem in stunt aldaar el'n 

hestuurlijk amhl le vervullen. 

( 16) Op. cil. 453. 

( 17) lliogl'<lpftie Nnlimtu/e, cll 2b. 1!-!·1. 

( 18) I )u Clwléro-Mm·f,us usiul•quc, Bntsst•l 1833, 180 blz. 

( 1!)) A I )ECIIJ\I\1BRE, I ltclion. t'r!C)'r/. :_-;,., Mé,-1. I sNit', cll. ~h, 7'·1. 

{20) OL.~PI'l'<lit•w' l\léJic. llr·hw 183'1. 11·1. 315. 
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In 1850 werd hij dijkgraaf van de Rode Polders. en in 1855 lid van 

de \'i%erijschap op de Schelde en de Zeeuwse wateren. De Regering 

maakte van zijn diensten gebruik voor het opste1len van het Grenstraktaat. 

voor de regeling van dt> afwatering van de polders en van de visrechten. 

Hij was vootzitter Yan de lsalwllawatering met sluis. ctie meer clan twee

duizend hektare landbouwgronct in haar beheer had. In de vruchtbaar

maling van dat met kronische verdrinking bedreigde grensgebied ~peelde 
hij een voorname rol. 

De medische hoogleraar was een administrator geworden en vervulde 

een schranctere taak in allerlei fiduciaire beschikkingen. In zijn bevoe:Jd

heid had zowel de Necterlandse als de Belgische overheid vertrouwen. 

7ijn weg was wel sterk \·an de universitaire kateder afgeweken. 

Op dezelfde weg zou zijn aktiviteit een nog bredere vlucht nemen. 

Van 1844 tot 1855 was hij lid van de Provincieraad Oost-Vlaanderen. 

Daar ook liet hij zich gelden voor het uitbouwen van de tellurische infra

~truktuur in het arrondissement Eeklo. waarvan hij de politieke exponent 

wa,; : van alle aj.!rarische ondernemingen was hij de spil. De wegenaanleg 

tussen zijn Boekhaute en de omliggende gemeenten nam hij hijzondPr ter 

harte. het droeg bij tot de ekonomische ontsluiting en de valorizatie Viln 

f'en rijke maar sluimerende landstreek. 

In 1855 werd hij tot burgemeester van Boekhaute benoemd. ~tadat hij 

vanaf 18'10 schepen was geweest. Eigenaardig was het dat de R~ering 
G. rle Block na 1857 niet lol burgemeester herbenoemcte. hoewel hij lot 

gemeenlPraadslid \'Prkozen was. Het ambt bleef openstaan, en werd vijf 

jaar lang door hem als loco-burgemeesl er waargenomen. tol aan zijn 

overlijdPn in 1862. I lel heette dat hij een Ie onafhankelijk man was en. 

in die lijd, zekew rolitieke stwvingen zich in zijn persoon toespitsten ( 
21

). 

\V as zijn rerutal ie als vlaamsgezind<' rlaar vreemd aan 7 

"' "' "' 
De Vf-•rkiezingen van 12 fllllt 185"i zonden G. riP Hlock naar dP 

Br·lcische ~enaat. I lij IP~clP rlc eccl af op 13 novc·mher ( 22
). 

I)(' parlt·m<.mlaire l,erlrijvicheirl van rit· verlef.!cnwoorrli~er uil hel 

lrwmnalil-! kit•sarronrlisSC'/TJ('IJI Eeklo, lwwoog zich op !n(•t•r rlan (•én w·hif'(l. 

Voor rl,. clri!' opcenvolf.!enrl!' jaren 18'111, 18"i7, 18'18 was hij V<'rsl.lg

~ever (J\'Pr r1,. lwwolinj.! van BinnPnlanrlsp ZakPn clic o.m. voor 18'11J, 

7.101.1Ti.01 fr lwclrcwg ( 2a). Ook nvt·r l,ijkwcliPIC'n rapporiPcrrlt· hij ( 2
'
1

}. 

121) IJ ,J,. n:tJJ.ENFEI( o". rit. 27. 

I ..U) /'rrr/. 1/rmrl. ~,.,.. I wv;, 3. 

l:n) /'."/. ""'"/. :-;,., .. H rn~o~orl lfi'i'•· H1 J~(!O. 
I:.H) //,11/. I' I ,f,.,,.mfwr 11-l'i'i. I) . 
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Voor de militaire uilrusting van het land heeft De Block altijd op de 

bres gestaan. I lij pleitte voor paarden en wagens ten gerieve van de ge

neeskundige dienst le veldt, (2 5
). De veredPling van het ruilerijpaard. 

door de inhrPng van Arabisch hiOPd in dP stoeterijen van het leger. maakte 

hem entoesiast. Zijn vergelijking tussen het Engelse luxepaard en het Ara

bische oorlogspaani deed alle oren spitsen ( 26
). Hij zette zijn parlemen

taire kollega's aan een heelrag van 50.000 fr voor een Arabische hengst 

gm·d te keuren. en had graag de BPlgische Konsul te Beiroet naar de in

heemse markten gezonden gezien. om aankopen te doen ten behoeve \"an 

de jaarlijkse remonte. 

I let houwen van eer, fortengordel rond Antwerpen zette De Block 

in vuur en vlam van patriottische geestdrift ; hij schonk zijn positieve stem 

aan het wetsontwerp. legen dat van partijgenoten in : hij vertrouwt de 

minister niet. zegt hij, maar in deze aangelPgenheid wil hii zijn goedkeuring 

niP! onthoudPn ( 27
). 

Het jaar daarop pleit hij opnieuw voor de herwaardering van het 

ambt \'an de militaire ger1eesheer. I let leger heeft alles le winnen met de 

aanwervingsvool\vaFtrden aantrekkelijker te maken. de kansen op promotie 

te vcrhogen en de salnriëring te verbeteren ( 28
). !lij staat rk oprichtnig 

van een zeemacht voor, lol hescherming van onzp handPisvloot en uit 

vadPrlandse trots. I lij viel met zijn lussenkomst de Hertog van Brabant 

bij. die in de Senaat d<>zPifde snaar betokhlde ( 29
). 

Voor de ekonomische voorziening van de streek die hem naar Bmssel 

gezonden had. trad De Block hij <·lke geiPgenheid in hd gelicl. Tm einde 

dt> wildstroperij legen Ie gaan. lwpleit hij het instellen van premif'S aan 

vdd- en jachtwacht ers ( 311
). \V armeer rle financiering van Kf'mpenst' 

kanalf'n ter hesprPking knmt. \'t>rheft hij de slem om voor het kanaal v<m 

Zr·lzalc (d.i. het huidig I popoldbnaal) een lans te hreken; al wat men 

voor rl<' Kempen inroept. f .. !<'ldt in veel stNken~ mate voor de poldt'rs \'i\11 

Oo~t-\'launclen•rJ, wunr meer rlnn 80.000 hektar<' zeN vruchtbare ~rond. 
!,!een IHJrrc zamlgrontl zoals in dt' J\pmpen. op onmidtlt-llijke !!CI'onrlmaking 

ligl Ie wachten. I )ie tusst>nkomsl worril gehonorPerrl met het got•rlvin<lt'n 

van dt· 1\ lini~ters vnn Openllllre \Verken l'll Finand<'n ( 31
). 

(25) Jl,;cl. 20 mnort 18!37. 133. 

(2ó) 1/.;d. 10 mnnrl 18!36, 95-96. 

(27) f>"rf. /Ion.!. SPil, (i ;eplrmlwr 1859. 

(28) Jl,;tf. 2(] juni 1860, 152. 

(2CJ) JI,;.J. 21 mnnrt 18ól, 113. 

(30) Jl,;d. 2·1 mnnrt 1857, I (>I. 

( 31) Pnr/. 1/nnd. s .. n. 21i lc·hmnrl 11'\'iCJ, 10·1 ; 
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Op dezelfde dag haalt hij zijn slag I huis ten gunste van de drink

watervoorziening in zijn arrondissement. en maakt hij een krediet van 

twee miljoen los voor het aanleggen van buurtwegen en het saneren van 

waterzieke gronden ( ~ 2 ). Het jaar nadien waagt hij we1ken tegen de 

owrstromingen te Eeklo door het bespoedigen van de afwerking van het 

SchipdonkkanaaL en tt'wns voor de verbetering van de Nieuwpoortse 

han·n. \ \' anneer de herhaalde overstromingen van de Zenne te Brussel 

bt>sproken worden. onthoudt De Block zijn stem niet. want de volksge

zondheid staat op het spel ( 33
). De stad Eeklo was sinds jaren verwaar

loo~d. zij had haar arrondisst'men~skommissaris verloren, benevens het 

infrastruktureel kontakt met het Zeeuws hinterland door het trekken van 

de staatsgrens. zij bezat slechts een spoorverbinding met Gent; De Block 

bekomt de doortrekking van die spoorlijn tot Brugge ( 34
) ten einde het 

~ feetjesland voor vele ekonomische schadeposten te vergoeden. 

Wanneer de gemeentesekretarissen de strijd voor de verhoging van 

hun al te schraal jaarpensioentje van 60 fr aanbinden. slaat De Block 

aan hun zijde. ook als zij zeggen : liever geen wet dan een slechte wet ( 35
). 

Het landhouwkundig ondenvijs geniet zijn volle steun. en hij is tegen de 

on·rbrenging van dt> landhouw,;chool van Torhout naar Gemhloux ( 36
). 

Als geneesheer was De Block in het Belgische Parlement één oor en 

één mond wanneer de akademische en professionele belangen van zijn 

kollega's aan d,. 0rrle waren. zeer in het hijzonder in de materies van 

universitair onderwijs. De wel op de uitoefening van de geneeskunde van 

1818 was hem een doom in het oog, ze was verouderd en werd nooit 

aangepast. Naar zijn mening verkeerden de geneeshcrer, in een wettelijk 

minderwaardige po!'itie. omdat zij niet over een tuchtkollege beschikten 

door henzelf v1·rkozt•n. Dokters werden o.m. gestraft omelat zij de eeuwen

oude zwijgplicht gestand hieven : cle kwakzalvt>rs hadden schoon spel ; de 

striJd tegen dP epidemieën wercl te zwak gevoPrd en de armenzorg onvol

clol'ncle behartigd ; de 2700 artst•n van het lancl wärm aan willekeur 

overgelr~verrJ. Op die tema's borduurde De Hlock een rumoerige parle

ment ai re int erventic : hij werd gesl euncl cl oor Har on Sentin. een ;re er lnid

nu·htig profes~oraal koliPua uit Hrusst>l. mnt wie hij het 111 andere omslan

cligll!'cl,.n l•ijrlil nooit eens was ( a7
). liet n~sultaal was mager. liet door 

( 32) //,td. lor·. dl. ; 

I 33) //,tel. 30 juni I WiJ, lfil : 

( 'H) //,td. 30 rnr·l 18(, I, )IJ I. 

(y;) /'rul. 1/"nd. Sr•n. 31J juni lfit;rJ, IH'i 

( )(,} /Iu/. (, Juli I Hf>fJ, 23'.2 

I )7) llrtr/. J.(, llllliorl lll';7, 17fi ; 
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de twee vechthanen gevorderde rechtskollege kwam er pas door d~ wel 

van 25 juli 1938 en werd de Orde van Geneesheren : het andere kwarn 

>.!echts druppelgewijs uil de filter nm de minisleriëlP toegevingen. Vier 

jaar later hespeelt De Block deze I fde viool ( 18
}. 

I )e stof en de organizatie van de akademische eksamens was een 

dankhare kluif voor elP bekvechters uil Gent en Brussel. Het ging Pr in 

hoofdzaak om de appreciatie van sommige studievakken. of zij al dan 

niet eksamenvakken zouden zijn De Rlock WdS de mening toegedaan dat 

de patologische anatomie 1)\'. geen eksamenvak zou zijn, en dat het voor 

de aanslaande medicus volstond als hij een attest van bijwoning der kol

leges kon voorleggen. De hygiëne moest wel een eksamenvak zijn. De 

twee verdedigd"n hun standpunt op pateti:;che wijze : de amendementen 

van Seulin werden verworpen en de patologische anatomie bleef nog 

derlig jaar de assepoester van het medisch hoger onderwijs. Het geheel 

van de wel haalde het op de wet van ) april 1857 met 25 legen 18 ~tem

men. De Block stemde ja ( 39
). 

In het voorjaar van 1861 stond de wel op de akademische l"ksamens 

terug op de agendá. De Block spmk te dier gelegenheid de langste rede

voering uil die hij ooil in 't Parlement heeft gehouden ( 40
). Hij hrak op

nienw een lans voor de I(COliTS à certifical» wal Seulin bestreed. En daar 

de wel meer ongunstige wijzigingen beoogde dan goede, stemde De Block 

legen. 

Omstreeks dezelfde lijd was een strijd gerezen over de werkmPLodPn 

van de Geneeskundige Akademie. in die mate dat zplfs elP reden van haar 

hPslaan in twijfel werd gelrokkPn. Seulin en De Rlock. als twee gappers 

uil één zak. vergaten hun anlinom iPën en advizPerdPn gunstig voor Pen 

toelage van 4000 fr. om anlwoordt•n op prijsvragen uit Ie lokken. L'n dP 

uitgave vnn wetenschappelijlde werken Ie hetalen ( 41 
). \ Vanneer dt> 

f'-1inis1E'r rl<· opportuniteil van ~en kn,diel vm1 8000 fr tot honorPring van 

de IPden de" farrnakopee LPtwijfelcle. lwpleillt• Dt• Block ren gun~ligE' 

oplossing ("12
). 

J)<' konventiE' \'<til 30 augustus 1859 lussen Bt~lgië t'n NcdPrland voor 

cle wederkerige waarborg van cll" eigendomswchtcn van \\"Pienschappelijke 

en literair·~ werken vNkn'<-•g de algenwne go<'dkeuring van lwt parlt•menl. 

(38) Jf,id. 30 m<'i 18ól, 31·1. 

( 3<J} flor!. 1/nnrl. Sc•n. 2 <~pril 18r;:-. 21:- ; 

( ·10) J/,;c/. 23 mnnrl 18fl I . I 3:- : 

(·11) JIJ;d. ·I mnnrl 1858. 

(·12) Jl,;.f. 4 juli 18(>0. 129. 
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Dt> Block poogelP <'r 110k de kunstwerken (o.a. de muziek} bij te betrek

ken : elP [\ linbter wi1!1gde het verzoek in ("13
). 

* * * 
liet laatste en niet het minst belangrijke gebied waarop zich de 

politieke akti\·iteit van dokter De Block liet gelden. was dat van het 

flamingantisme. \\'ie zijn tussenkomsten in de Senaat van voór hondenl

Pntwaalf jaar leest. ontkomt niet aan de indruk dat zij in 1972 voor een 

groot part aktueel zouden zijn. omelat de rechtvaardigingsgronden van de 

\ 'laamse beweging nog om·erzwakt geldend zijn. 

Geen gelegenheid liet De Block voorbijgaan zonder de gelijke he

handeling van het Frans en het Nederlands in de verplichte taaieksamens 

Ie bepleiten. De vertaling van de bPruchte bladzijde uit het Latijn in het 

Frans. voor de kandielaten in de wijsbegeerte en de letteren, was een van

Zt>lfsprekendheid in zijn lijd; hij vroeg dat de recipiendus voortaan zou 

mogen kiezen tussen het Frans en het Nederlands. Er was veel teglen

stancl. maar de !'-l!nister vond het ten slotte goed. Oe Block kon ook he

komen, dat de apolekers en notarissen die zich in 't Vlaamse lam! wilden 

ve:-tigen. een taaleksamen moesten afleggen ( 44
). 

De riamingani De 11lock trad voorgoed in het strijdperk in 18ó0. 

met zijn steun Ie verlenen aan een verzoekschrift. uitgaand van de 

\'laamse BroedPrs uit Limburg te St Truiden. die maalregelen vroegen 

ten gunste van het Nederlands. De Minister van Binnenlandse Zaken 

wilrfp het dokument naar de· Kommissie laten verzenden met rle hedoeling 

het te begraven. De filock ]egde er zich niet bij neer, en verlangde te 

welen waarom gPiijkaardige verzoekschriPten altijd zonder resultaat hlijven. 

J )aarop een heen en weer getwist met een geprikkelde P.linister over de 

tema's : gPli;kheid voor alle B<~lgen, grieven van de Vlamingen. Vlamingen 

,-,·roorcleelrl znudt·r éPn wonrel te hegrijpen van wat Pr gezegrl werd. 

Nederlands-onkundige magistraten. Daarop minisl<>rii:'le weigering : hij wil 

l!een vNcl1·nkingen op ziJn lwiPicl lat en werpen. f'nz... Protest vanwege· 

rlc· ~1inislcr tegen rfe lwwering- van Dl' Blork; lwrlrPiging vnn cle Voor-

7iller h<>rn nog langer te latcr1 spn·kcn ; vr-rzo<·k all<· hell'rligc·nrll' uil

latinger• <Hhlerweg-r• lP lalPil ( t.~). TPn slollf' VI'TWC'rping- van IJP Block~ 

\'IJorslt·l r•r1 v•·rwijzing naar rf<· Kommissie zonriPr meer. Kortorn C'C!l op

wwring zrlill, rrll'll rliP nog allt· rla(.!en in het 11"lgisch<· Pnrlr·nwnl knn 

mPcrnakr·u. 

14)) l'm/. lfm11/. -"•·rL 21 f,.fmwrl I H'i'l : 

I +1) J/,11/. 2) munrl I Hl, I. I)'! : 

l1'i) /'m/ 1/11/Jif. S•·n. 2-1 f,.J,rllllfl IHiofJ, 111'1. 
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Een goede vier maand later een gelijksoortig ondeiWerp. bij de he

sprt>king van de hegrol ing van .lttstitie. De Hlock naagt de vertaling van 

de .'fo..Jonileur en van de Annales parlemenlain•s; hij hoopt dat niemand 

hezwaren zal opperPn ( 46
). Er wordPn wel bezwaren geopperd. de ene 

al ernsl iger dan de ander<', en de l\1inister denkt er niet aan een vertal in a 
". 

van die dokurnenten in overweging te nemen. Baron Dellafaiil(- vindt het 

bovendien overbodig, want niemand leest die Annales in het Parlement. 

en de weinigen die ze daarhuilen lezen kennen Frans. 

]\ faar I )e Block had tegelijkerlijd een andere taalgrief aangesneden. 

In zijn arrondissement. een gebied waar alleen het Nederlands de omgangs

Iaal is, worden de processen-verhaal door de rijkswachters en de tolbe

ambten uilsluitend in het Frans opgesteld. op bevei van hogerhand Zo 

iets vindt hij buitensporig. Hij heeft zich zeer goed ingelicht en kan de 

waarheid van wat hij zegt nadrukkelijk bevestigen. <C'est là une anomalie 

qui ne peul subsis Ier dans nos Flandres. J' attendrai sur ce point les 

explications de M. Ie Minisire de la Justice> ( 47
). 

Deze antwoordt rial hij niets afweet van Franse processen-verbaal 

in \'laanderen, en dat nooit een bevPl in die aard van het departement 

van justitie is uitgegaan, dat men van de kennis van het Nederlands geen 

voorwaarde tol aanvaarding bij de l~ijkswarht kan maken. want de re

krutering zou er nog moeilijker door worden dan ze ,d is. Oe Block trekt 

al de lremulanlen van zijn welsprekendheidsorgel en bezweert de ]\ linister. 

uil naam van de Vlamingen die in 1830 zo moedig geslrPctPn hebben voor 

de taalrechten van de franssprekendPn, verandPring in die wanloestand 

Ie hrengen. I fel is hoog lijd om eendrachtig te zijn, want diP Pendracht 

is noodzakelijker dan ooit. zegt hij. 

De !'vlinisler besloot de inleqJPllalie mei dP lwdenking dat IH'I heter 

is in Vlaanderen rijkswachbNs en douaniers te plaat~en die geen Neder

lands ver~laan. clan er vol~lrt·kt gene le zt>ndt>n (sic). 

Wanneer men het jaar \'an het gebeurde inarhlneemt l'n hij dl:' 

geschiPclenis van de Vlaam~e Heweging Ie rade gaat. twfl men in G. de 

Hlork een \'all clc· n·le \'laamst- !,!eneesherm die zich \'oor om \'olksnnti0-

nnal n·vPil hebhen ingt>spannen. Op diP hijclrnge \'an dl' artsen heeft 11..1. 
Eli as in zijn Gl'schiec/Pnis t.'nn cl(' \'/onmse GPdnclt/C' ("'R) nadmkhliik 

gewezen en wijzPlf hebben gppoogcl l'r Pen psychologische wrklnring \'Hl1 

Ie geven {'11
'). Op de plaats waar hij slonel heeft Dt' Block. gedrewn door 

(·ló) /l.id. 28 juni 1860. 165. 

( 17) toe. cil. 166. 

(48) De<'l 1. 120. 

(49) 1/nnclt•l. Zui./n,.tf. M1]. T. l.t•tt. Gl'sc/1. 1971, 117. 
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een gevoel van wal in de maatschappij en in de staatsgemeenschap recht 

en onrecht is. de bt>langcn van zijn volk op een uilstekende manier bt>

hartigd. 

Zijn moedige houding Yond weerklank in het land en veel Vlaamse 

,·erenigingen zondt>n hem adressen van dank en hulde ( 50
). 

\'oorts tonen een paar kleine feitjes aan dat de Eeklose senator zich 

aan de Vlaamse Beweging gelegen liet. een belangstelling die in den be

ginne meer een kulturel dan een politiek karakter droeg. 

Bij de inwijding van 1\.L. Ledegancks grafmonument op 27 augustus 

18-t:-'. was De Block ,·oorzitter van het komitee. en sprak hij bij c:het 

gedenkteken ter nagedachtenis van den uitmuntenden dichter Ledeganck. 

op zyn graf opgerigt, tot welks huldiging wy heden al de Nederlandsche 

\ • rienden om ons aangesloten zien> ( 51
}. 

In de briefwisseling van F.A. Snellaerl vonden wij een stuk. i.d. 

21 januari 1839. waarin Snellaert aan een Antwerpse vriend schrijft dat 

Dt> Block Hendrik Conscience op zijn kasteel te Boekhaute graag zou 

ont,·angen. De ~astheer zal waarschijnlijk zo sterk onder de indruk gekomen 

7ijn van de in 1838 verschenen De Leeuw van Vlaanderen, van de man 

die zijn volk leerde lezen, dat hij de auteur van naderbij wilde leren 

kennen. Of dPed professor De Block een heroep op zijn oud-leerling dokter 

Snellaert om de Boekhoutse ontmoeting le vergemakkelijken ? 
/let wa~ een hoeiend-lonend onderzoek het flamingantisch aspekt 

van G. rle Hlocks persoonlijkheid op le sport>n en wal uitvoeriger te 

belichten. I lij was geen luidruchtig en evenmin een romantisch vlaams

gezinde, maar men mag het zo stellen dat zijn lwdot>lingen loch verder 

reikten dan de inhoud van de lot~n vaak gehmikte spreuk nle Tael is 

gansch het Volb van Prudens van I )uyse ( 1837). Zij bestempelen De 

Hlock als een akademisch voorvechter van cle Vlaamse rrchtsei~ in hct 

Bdgii: van I R60. 

(~. elP Block was een vroom katoliek. een volgzaam clienaar van het 

I!Cestc·li;k gezag, /.ijn r.wloof heeft all ij cl Zijll rlaciPn lwzil'lcl. \VanneN de 
\'inren I i IISV<'fCII iginl.! voor <Hm<'nlwzcwk. i u 1 R)) Ie Pnrijlö cl oor Fréderic 

Onnarn r.restirhl. haar Wl'rking hier Ie lauelP hegon, Wil!ö I )e Blork een 

var. de· slicht<'rs Pil cJ,. VCJOf7iller van clc· ec•rsle CcnlsP nfclc·ling in 18·19. 

)(' Bw·khoulc ill lR'i) en Ie As•wneclc· i11 IR")1J. I lij maakte clec•l uil van 

('",n l 11. ,f,. CEUI.ENEEI( Up. r.ll. 2'J. 

('i I) u,.tf,.,J(J(•rlfl(/1'11 <'11 c,.,{,,.f,,,." ,,,, ,[,. ,",.,,f,ft(//11(/ Pnn l.l'rlt·rlllll<.{ ·~ G('([,."kll'f'k""· 
Gt·nl I &19. 
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de Derdt> Orcle van St-Franciscus en ondersteunde de armen zoals geen 

andere. De instelling van St-Pieterspenning in BPlgië was zijn werk. Groten 

en geringen declen een heroep op zijn beurs. elP eprslen om een groot

scheepse htdpverlening met suhstnnliële midclelen te kunnen financieren. 

(Je tweeden om leniging in hun berooidheid. 

G. de Rlock was gehuwd ( 11 juli 1838) met dame Virginie Sof ie 

Verstraete uil Boekhoule. enige erfdochter van eep advokaat. burge

meeste;·, oucl-lid van de Staten Generaal van het Koninkrijk dPr Neder

landen. !laar geslachtsboom vertoont meer dan één tak met enige rtochter<;, 

religieuzen en douairieres. mitsgaders tal van notabelen uit dorp en stad ( 52
). 

Hij was vader van een groot gezin ; van de veertien kinelPren ovt•r

leefden er negen. twee zoons en zeven dochters. Een van de zoons, .Jozef 

cle Block. was burgemeester te Boekhoule van 1875 tol 1912 (-'3
). 

Gegevens over de medische praktijk \'an Guillaume de Block zijn 

zeer schaars. Zijn biog-raaf zegt wel dat zij een van de dmkste van dP 

si ad was ( "4
). maar veel meer kan men daar niet over \'inden. AIIPs wijst 

er op dat hij nogal vroeg een regelmatige praklijk zal neergelegd hebben. 

7.ijn vele hezigheden en ambten. zijn wankele gezondheid. zijn wrhliïf 

op de builen waren niet van die aard dat zij hem 'tot een volle artsenprak

lijk in slaat zullen gesteld hebben. Wel is aan te nemen dnt men op hem 

een beroep deed als konsulterend arts. en meer nog ah gelegenheidsdokter. 

Na een maandenlange ziekte. met veel lichanwlijk lel:'d gepaard. 

overleed De Rlock in zijn Gentse woning Lange Steenslraat. in de nacht 

van 8 augustus 18(J2. De uilvnarl had plnats in St-Stefanush•rk op 13 <m

guslus 10.30 uur ( 55
). D<· overlijdt•nsakte werd te Rot>khoule op 13 st>ptem

her 18ö2 overgeschrevm ( 56
). Uil geen enkel detail van ziin lewnsrelaas 

kan men de anrd \'an zijn ziekte opmaken. doch steeds is er spraak van 

een zwaar en mm·dig geelragen lijden. I )p hurgenweslN Yan R<wkhoule 

werd in :~ijn gernet•nlc ter nnrclt' lwstelcl. Een imporwrencl j.!rafrnonurnenl 

is <·r nog Ie zien. 

* * * 
B<·houdens de strijd legen de cholera. \Vnnrin Guillaume de Rlock 

(l<tpper zijn mnn heeft geslaRn. is cle invloed \'Rn dit• medicus in medicis 

zelf. en in het bijzonder in de Gentse unÎ\'l'rsil<'i'l. van gePn ~lP !wtekenis 

gewf'f'sl. In elP ~oei<'•!& de 1'-lédecirw de Cand wanrvrm hij. op pupil'r, 

een V<Ul <I<· nwcl<'~lichlcrs was. speelde hij geen rol. Een donrlnslcnd,• 

(r;2) 11. Je CEULENEER vnn 130U\\'EL. Op. cil. ·16 .. 18. 

( ';3) l\ ledpdeling vnn lu•l gemc·Pnl<'lw~luur vnn !ltwk!wul!'. 

('"H) 11. de CEUI.ENEER, Op. cit. liO. 

('l'i) Par/. 1/nnc/. Sl'n. IA nu~u~lu~ 1862. 37A. 

( 'jll) l\ 1t·d<'~<'d<'<'ld dnnr '"'' Ct•mt•Pnlt•l>t•stuur. 
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wetenschappelijke akth·iteit heeft hij niet ontplooid. leerlingen heeft hij 

niet gevormd. 

Had hij in de nwdicijnen en in het hoogleraarsambt alles bereikt wat 

hem lustte. zodat hij n~rzadigd was en liever zijn aktiviteit naar een 

ander voor hem verlokl"f(>lijker terrein \'erlegde ? Naar mijn ;!evoelen ligt 

daar de voornaamste reden van zijn terugtreden uit de medische arena. 

Zijl• zwakke gezondheid was er wel voor iets tussen, maar het feil cht 

hij een zeer welgesteld man was. nl bepalend geweest zijn. \Vaarom zich 

afsloven in een hard beroep. als men het op een rustiger wijze kan doen, 

zonder aan de dag van morgen te moelen denken. als men een landgoed 

heeft te Boekhoute en een herenhuis te Gent ? 

I' laar Guillaume de Block was geen onnut of een vadsig koning. 

\\'as een \Teedzame eerzucht hem niet weemd, een heerszuchtig man was 

hij niet. Ergens een heel je op en verhoog plaats nemen, achteraan. lag 

hem wel. maar op de eerste rij zitten om overal gezien te worden. niet. 

De altruïstische motieven waarvan hij in zijn jonge jaren zo adekwaat en 

met de volle inzet van lijf en leden had hlijk gegeven, heeft hij in zijn 

latere. post universitaire levensjaren niet verloochend. 

* * * 
Het gaat niet op G. de Bllock al~ een introvert te bestempelen. hij 

5loot zijn gemoedsbewegingen niet in zich op. Oe drang om ze te venrit

wendigen was hem te sterk om ze te onderdrukken. 'll gehe!lfcle die 11iling 

in alle h<·scheidenheid. F.JPimo<,dig sprong hij in de bres voor de chol<>ra

l;jders. doch zijn welenschappelijk onderwijs was allt>s behalve demon

stratief; hij zelle het licht ondPr de korenmaat. maar zonder het aan dP 
!'tuden~nden te onthouden. 

Zijn rol als groolgroncliwziller was niet die van een polentaal die 

l!C\'r<·<·sd wordt, maar die van een nolwie laJI(lhecr di<' zich inspant l<'n 

f·rnd<· zijn onrl<·rhoriJ;(en Ie laten delen in eigen wdst ancl. 

/.1jn rarilas wa~ niet krenterig, maar s<'honk met cl•~ voll<' lepel. /.i)n 

soriaal-p()litiek rlienstl){'toon lwslonrl f'rin voor zijn mc<IPhurgers cl,. he..;( 

mrJgeliJke voorwaarden Ie hc·dingen. die l<wlat1·11 m<JI'slen h,m lwrot>ps

silw.tlie dfwié;nlr-r lf' ontplooic·n. 7.ijn vlanmsgr•zinrlhei,J was cl,· lwv,·sti

ViJtg van Cf'! I flit I ionalr· lrr,[s die zijn lanclgc•no'l en ZOit<len in staal stellen 

•·r klflllfrf't•l IIIJ\'t'llop Ie korrwn. 

/.rJJHI<·r Cu;/luunw .l<m·f .J,. Hlor·k lol c·c·n groot ITII'<Iirns te willc•JJ 

uilrtHïWII, of hem lol ec•n wool VlilitlllS VIHirVPChtc•r Ie prollHl\'Cfl'll, Llll 



men hem best ~:arakterizeren als een uitblinker onder de mei hun volk op 

leven en dood verbonden geneesheren. waaraan de negentiende eeuw in 

Vlaanderen zo rijk was. 

Dr. L. ELAUT (~ 7 ). 

(57) Dokurnenten en lnlichlhlRCn wNden mij vcr~lrekt door Dr. Jun 1\luysknns, over

kleinzoon vun J. G. Je lllock. wunrvoor ik hortelijk dunk. 

I..:J2 



REDERLIKERS TE EEKLO 

VAN DE <GHESELLEN VAN RHETORICA> TOT 

<EIKELS WORDEN BO!'v!EN, 

Enigszins later dan in heel wat andere Vlaamse steden en dorpen 

verschijnen te Eeklo de rederijkers en hun spelen. ~let name «:gezellen van 

retorica> \·indt men ze voor het eerst in de teksten vermeld in 1481-82 { 1 ). 

Tientallen jaren ,·roeger operePrden echter reeds toneelspelers in de stad. 

Een eerste vermelding vindt men in het schepenjaar 1445--46 e). Toen 

werd reeds het mirakelspel c:ÜnsPr Vrouwe van de Snee van Cameroene> 

opgevoerd. ( ~) en het is niet uilgesloten dat nog jaren voor 1445 Eeklose 

• ghesPIIerl> df' toneelkunst op de een of andere wijze beproefden en 

beol'fenden. liet mirakelspel van 1445 werd weldra gevolgd door andt>rE' 

.-ghetoj:!eiJ> en <ghespelen > als een .cColacien aengaende de zeven sacra

mentem. ( 1448) en de c:L~ende van het levPn van Sint-Sebastiaan> 

( I 4ó0). In 1460 werden er ook reeds c:waghenspelem vermeld. liet jaar 

nadien werd <ghetoocht Pn ges peelt:. de c: Verrissenesse van onsen I-leen 

(1,161) en nog een t:Geestelijk spel en esbatement>, (1461). ln 1462 

werd de d lislorie van T ohias> vertolkt, het jaar nadien c:de Legende van 

Sin te Katelijne ( 1463) en twee jaar later <de Legencle van Sint-Yincen

tius> ( 14ü'J). In I 466 wcrdPn t:zekre J.!hcestelicke figuere ende lwwijR van 

dPrJ houden tr~slementl.!> uitgebeeld, i11 clr! paasdagen van 1475 werd c:de 

l.e~cfi(Jr· van Sint- Joris> vertoond r•n in 119ó hel spel vun Sinle l\lariu 

(I) Stad•orchtcf Ec~lo IS.A.E.) A Van Ackcr. KopiJen van atad~rcken. 1481-83 p. 

3'J. z," A. IJ,. Vos. lnvr·ntnriJ n" 552-505. 

(2) SAJ-:. Rek. 1145-16 p. 11 19. 

(3) tb. 
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f\lagdalena ('
1

) t'll in 1471 werd <ghelooghd een gheestelic f'sbalement 

van der passie van onsen I i even heere> { 5 ). 

De meeste spelen hadden betrekking ~ot het stadsleven. tot de 

I ledige Vincenlius, patroon van de stad, tot Sinte Katelijne, patrones 

van de rederijkers. tol de beschermheiligen van de lokale schuttersgilden 

met name Sinl-.loris e1i Sint-Sebasliaan. liet vertoon 0f betoog had plaats 

in de keik of tijdens cle ommegang of processie. op het marktplein of in 

heit schepenhuis voor de tafel van de wethouders { 6 ). Fr werd meestal 

«betoogd en gespeeld:. op vastenavond. op de paasdagen. op Sint-\'in

centiusdag, ( 7 ) echter ook bij andere passende gelegenheden als in de 

kermistijd. op Sin te l\1aria Magdalenadag, op de eerste zondag van mei. ( s) 

hij gelegenheid van een groot landelijk schietspel zoals dit van 1-186. dat 

ingezet werd op 8 juni en eindigde op 28 juli, ( 9 ) van het bezoek van 

de vorst ( 1 Q) of van een bisschop ( 12
) of van het houden van een n;ou

vereine waerheid:. ( 11
). 

Er waren allerlei soorten van spelen : wagen- en tafelspelen, ( 13
) 

mirakel. passie en mysteriespelen, { 1'
1

) zinnespelen of moraliteiten ( 15
). 

I )aar kwamen hij esbattementen of blijspelen. zotternijen en refreinen 

feesten ( 16
). Een groot refreinfeest werd op touw gezet lol ere van Keizer 

Karel I ijdens zijn bezoek aan de stad in hel schepenjaar 1539--10. De 

(4) S.A.E. Rek. 144R-49 p. 15 - 1460-61 p. 14-18 - 1461-62 p. 16 en 1463-64 

p. 11-19- 1465-66 p. 13-15- 1562-63- p. 22 - 1496-9;- p. 24 . . \. Van Acker. 

Uilgegr·vcn stadsrek. 421 -509. 

(5) A. Van Acker. Ui tg. stadsrck. p. 492. llecl wal spelen wcrdl'n op dh·er,;e tijd

stippen vertoond. 

(6) S.A.E. Rek. 1499-1500 p. 31 - 1522-23 p. 14 - 152·1-25 p. i2 - 1531-32 p. 

20 - 1511-12 p. 22. 

(7) S.AE. Rek. 1·18:;-8fi p. 18 - 1496-97 p. 24 - 1-19'1-1500 !l· 31 ·- 1331-33 

p. 20 - 15?.7-2'> p. 16- 1460-61 p. 10- 1465-66 p. 11-E!. 

(tl) S.AE. RPk. 1480-87 p. 23·17 - 1531-3~ p. IQ. 

(9) Aan dil schietspel wnnrann rcrlc•rijkers dcelnntn<'n o.m. De 1\nprlib<' lk·rh•nislt•n 

met hun kenspr<'uk ,zps nl in 't lu·rlt·>. o,.,.Jnl'lll<'TS kwamen uit G.·nt. lqll'r. 

BruggP. Ax<'l. Sluis. Anrrl<'nhur~. Dnmmc. Ütull'nnnnle. l'l<'clwkn. 1\al>t, Brussel 

en Valmci<'nncs. L. Lnmpaerl. Gesch. \'. Et·klo p. ·12 ; S.AE. Rek. :485-86 p. 

3·1-35 ; Gt•denkbol'k Bisschop;wlijk C'olll'g<' Eeklo ( 18·10-19-.JO) p. 21 e.v. 

( 10) S.A.E. HA. l'l3Q-·10 p. 17, in rasu 1\t'izt•r Knn·l. 

(I I) S.A.E. RPk. 1 '>21-22 p. 30-31. Ook hlj lwl sluitPil van \'Tl'dt•svr•nlrog<'n ,,f ~WIP 
mililnire sucressc•n of nnrlerc nolionnll' gc•beur1t•niss!'n. ih. I 'i2·1-25 p. 12. Ook op 

vt'llP rlonrlc•nlaj:!. Caz<'llr• von Et•rloo 2 april 1893. 

( 12) S.A.E. 1562-(>3 p. 22. 

( 13) S.A.E. 
(1·1) S.A.E. 
( 15) S.A.E. 
(IG) S.A.E. 

144 

1<1ó0-ól 

1·145-·IG 

153tJ-·IO 

1539--10 

p. 

p. 

p. 

p. 

18 

1·1 

17. 

17 

--
-

1520-21 p. 12. 

1·171·72 p. 2·1. 

l'i2·1·2'> p. 12 - 1578-7<) p. 2~. 



ho!lldhrok was het specianl gecreëerde referein «Als d<~n oogst gheprezen> 

dat ._skeisers comste weerdich> was ( 17
). 

Dt- Eeklose cghesellen> trokken de stad uit om deel te nemen aan 

wedstrijden ( 1s) of hielden zeil prijskampen nf contacten met gasten uit 

Basst:>wlde. I )einze. Tielt. Gent. 1\.aprijke. Nevele e.a. ( 19
). Een bijzondere 

ontmot>ting had in dit verband plaats in het schepenjaar 1544-45 toen 

de Yier Gentse n:·derijkerskamers nl. de Fonteine. 5inte-Barbara. 5int-Agnele 

en ~I aria t'Eere spelen Yan sinne kwamen opvoeren ( 20
). 

Bestond er sinds omstreeks 1 ~81-82 met zekerheid een gezelschap van 

retorica don kreeg dit genootschap vrij laat en nl. in 15 )8-39 officiële er

kenning eri de naam Yan <camere» en). Verslapping van activiteit werd 

geconstateerd nadat ir.. het schepenjaar 1539-60 het placcaat werd uitge

,·aardigd waarhij de censuur op de spelen, vooral de refereinen werd in

ge,·oerd ( 22
). 

In hoever de Eeklose' rederijkerskamer ( 2 '
1

) door de ketterij werd he

smet is niet precies te bepalen. Toen de calvinisten zich mengden in het 

helf:"id van de stad en in het schepenjaar 1578-79 alle ontspanningsgroepen 

als zwaard spelers. 5tnt-\' alen I ijn e.a. wrstoken hieven van stadsstPtm 

omdat in rlie ht>wogen tijd hun «sotternieën> niet werden gewaardeerd ( ~~) 

hlt>\'en de Eeklose cghesellen van der jagherie> en de Eeklose rederijkers

kamer en de !'chuttersl!ilden l:'chl er v<>rder stadstoelagen genielten ( 25
). 

J )!t is echter nog geen lwwij,; dat de kamer calvinistisch was of de 

:.ekl ariërs genegen. Toen de spaansgezinden en F amese op 18 oktolwr 

(I:-) S.t\.E. 1531HO p. 17. 

( 181 Zo gingen ze spdcn op de kermis van Lembck.,. S.A.E. Rek. 1511-12 p. 16. Ook 
naar :VIaldc·u"rn. Bruugr· c·n .. lders. Gazelle van EPcloo 2 april 18'J3. 

f I'J) ~.A.E. I'HI-12 p. 13- 15<-1·1-45 p. 12- 1485-81) p. 31-35; Gozcllc Yon Eccloo 

2 april 18'.13. 

120) S.A.E. 154·1--15 p. 12; Gazdl<' vun E,·r:loo 2 npril IH93. 

121) S.A.E. 1531; 3'1 p. I 'i-I(, - 15·15--I(J p. 15. t'vlr·n noemrle ze naJi<'n ook nog 

<l!hcwllt·n van rhf'lorickc> r·n <rdorlsicn<•n>. 16. 1577-78 p. 19. In zijn Gcschicd .. nis 

va11 f-:r·klo nolt•l'fl 1 •. l.ampa•·rl dul er rt·r·d~ r·<'n Kamr·r Vflll Rlu·loricn 'P"lcn von 

•inrw opvol'fd" In rlr· XV•· rorouw. I )lt ;, l!cht<·r fout. ilr. p. 40. V"rk<'Nrl wus ook 

njro ;wnlt·kr·nrnll rllll. •·r lu-.r·n 1·-1 11 I <'11 I 'iOO nld 1/<''P''"I.I \V<'r<l l<' E"klo. Zl<· : 
S.A.E.I~··k. 11%.1J7 p. 2·1. 

(..!..!I S.A.E. I 'i1'J-r,o p. I 1. In lwl sr:hr·rwnjnnr I 'lf>'i-lr(, vrorsl"hr·•·ro lo• Ï:t·klu ook lwt 

plauual op rlr· < f""'fulllr·n r·n lillnrlf•"' borwxkln~ •. 1h. I 'i115-l•ll p. 14. 

1:.!3 I Allr· .ul,,;rfit'rlnll V/In ,j,. rr•rfr·rltkr·r. W<'rrl vrrn rrf rl" lll'rrH'rl<•n rloor ,1.. lwvo<'l!.lc· 

• omrnl•>llfl'"<'n 11"'' flf,<pl. llun '" llvll<'ll w•·nl rrl• • zollrornlj > j""t"mrwld. Al~<'llH'<'Il 
f{lfk•llfr htd 1\ru,.,.l_ f{r·Lr·nk.rrnN ">·1·1'10 j.-j~,oR. 

I .lil ·In rl•·•r•r lrrud,lr•IJ lrjl ny<•l r·n u~r·NI. <'M rrlhll'f 1/lwrurlh'NI >. tlr I ~78-71 1 I'· I 3. 

1..!1] \'un .rllr· lllll•p•rnnioll•l!rll•'fll'll f,(l'lloo! rlr· Kum<·r ,1,. hoou•lr· •kun nl. lfl p. S.i\.1~. 

l~··k. 1177 71; p. f'J. 
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1583 de stad van orangisten, calvinisten, wederdopers e.a. sektariërs hadden 

gezu ivt>rd werden de Eeklose rederij kers en jagersgezellen verder op vasten

avond door de stad gesteund ( 26
). In augustus 1585 werd de stad echter 

door anti-Spaanse troepen, uit Sluis aangerukt. lotaal geplunderd en uit

eengeslagen zodat. zo noleert de stadsrekening, c:de stede vag•Ie en onhe

woond geworden es» ( 27
). 

Voor vele jaren was van rederijkers eiJ rederijkerskunst geen ::prake 

meer. Ternauwernood verner~mt men in de tweede helft van de XVII" 

eeuw het heslaan van c:confreers van de rhetorique» die, helemaal onder 

kerkelijke voogdij gehouden, processies opluisteren door middel van sinne

beeldige voorstellingen. gezangen of door het uilgalmen van alleen-. twee

of driespraken. ln 1664 had met toestemming van de magistraat op de 

Markt een vertoning plaats ( 28
). En weer verliepen tie!1'tallen jaren tot de 

Tieltenaar Roeland Verpiele zich te Eeklo kwam vestigen en gesteund 

door enkele toneelliefhebbers de wet verzocht om de toelating een Kamer 

of Confrerie van Retorica op te richten met name H. Vincentius en mt>t 

de kenspreuk c:Nosce Ie ipsum» of .:Ken Uzelf>. Graaf Oella Faille. toen 

Heer van Eeklo, de wet en de pastoor gaven hun zegen ( 29
). Deze Kamer 

van Retorica bestond blijkbaar nog in 1748 ( 30
). Volgens August \'an 

Acker viel ze in 1766 uileen ( 31
). Dit is echter onjuist. In 1798 nam 

«Nosce Ie ipsum» te Lokeren deel aan een toneelwedstrijd die gewonnen 

werd door de Gentse Fonteinisten e2
). Ofwel kwam er dus in 1766 een 

scheuring in de Kamer en bleef de oude kern actief. zotlat • Ken U zelf> 

(26) S.A.E. R('k. 1583-84 p. 16 ,...... 1584-85 p. 19. 

(2ï) S.AE. RPk. 1585-8:· p. 3-11. Dat de Eeklose cah·inisten teen ze, voor Famcs!' 

bevreesd, uiltrokkPn nnnr ZPelnnd bun stad vernteldPn en In brand staken lw~ttlat 

geen nulhenlick bewijs. De vernieling geschiedde door orangl>tische troepen In 

1585. Schending Pn ''<'rni<'lin{! vnn kNkPiijkP llPhouwen wns nl geschll'd toPn de 

calvinisten-orangisten h"t stadsbcldd in hnndPn kregen. Zl!' A. D,, Vos. Gods

diPnslbPr. enz. in <AppPhjes v.h. IVIPPljPslnnd~ n° 12. 

(28) A.R. Bruss('l. RPI: Eeklo l<iM-65 fol. 1·1 : Gnzl'lte vnn Eecloo. 30 april tS93 ........ 

23 maart 1890. Op I i au11. 1664. 

(29) Gazelle vnn E.:·doo. 30 april 1893. Onder de ledl'n nwdestichlt•rs wnrc>n Frnns 

De MPy, JF. n(' Brnhnncb. Piclt•r Ht•fRI'f. Guillnunw Billiet. Sirnon l.nros, Pil'tl'r 

L)p Rlickt•, PiC'lN Vnn Dnmmt•. ih. D .. Knml'f krc•'ll op 3 d<'c. 1732 hnnr rc>~lt•nwnt 

J;(Plckend. Gazt'lte vnn EPcloo. 30 npril 1893. 

( 30) A. V on Ack<'r. MNkwc..rdigP Extrnclt•n uil J<' rt'solutiebo .. kPn... '·an E.,doo. 

Eecloo 1864 p. 45. 

(31) Gazelt<· v. &doo. 1•1 md 1893. 

(32) C. Scrrure. Vntblandsch l"luseum. GPnl 1863. V, 182. Het !ll'dPnkhrH·k vnn lwt 

Bissch. CoiiPRe notPeri .Int <Noscc te ipsum~ vt•rrlwl'!'ll <In lwt orknnn Ynn d ... 

Franse revolutil'~. o.c. p. 2·1. 
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mededong te Lokeren. ( 3 :
1

) ofwel was Pr van een ontbinding of scheuring 

in I ~öö eenvoudig geen sprake. Inmiddels was in 17-19 een toneelkern 

nm studenlten ontstaan in de Latijns«:> school van de Paters Reeolietten die 

in september <een baefmisspel:• opvoerde waarop de heer van Eeklo, 

de wethouders en het schepencollege \'an ]\ laldegem werden uitgenodigd. 

Op I september zou het spel Vt'rtoond worden aan de <mans en des 

andt>rendaags aan de Houwen» ( '1·
1
). Op 23 en 28 augustus 1764 werd 

door de studenten < Suzanna> opgevoerd ( 35
). !let geestelijke leven te 

Eeklo was !oen nog altijd onderworpen aan de wel en aan de kerk. Volgens 

een placcaat van 3 I augustus lö08 mocht te Eeklo niemand «een school 

houden tenzij met toelating van de pastoor en van de wethouders ( 36
). 

Op het toneel drukte nog steeds een edict van 5 april 1597 waarbij de 

pastoor. de wet of zijn officier \Verd aanbevolen te onderzoeken of de op 

Ie voeren toneelstukken strijdig waren mei de godsdienst en zo ja deze 

Ie verbieden (=17
). Van studententoneel is er nog immer sprake in 1790 toen 

in de stad het treurspel < Basethes en Emesla> werd opgevoerd ( 38
). 

Volgens August van Acker ontstond in 1766 een «corps redencunstenaers». 

die genaamd <de heerzuchtige en kunstminnende jonkhcyd>. geleid werd 

door zijn hoofdman Pieter-Antoon De Croucq en zijn leermeester-school-

( 33) liet .;ucces dat de • Fonteine> met < T razimus en Timagcnun te Lokeren behaalde 

werd gevolgd door een fantastisch onthaal van de FonteinistC'n te Gent. l-Iet stuk 

werd op verlOek van bisschop Lobkowitz in zijn kastcel te Lokrisli opnieuw ge

speeld op een speciaal opgetlmmNd theater. Ook het bl.!spcl <Gemaakte Rouw> 

wPrd <..pf?<'\'o<•rd. I )e l,isschop was persoonliJk aanwezig. Ook op het bal dut 's avonds 

plaats greep en waarhij een orkest van 17 muzikanten - priester Guyot speelde 

de timbalen - het feest opluisterde. In legcnslo!lling met hel vcrzet van of het 

remm<·n <loor rtc aeesl<·li)kh,.irl In vele st .. dcn <·n dorpen inzake ioncclvoorstelhng<•n 

werkte. zoal• men m<·rken kun, rle Gentse htsschop te Gent met alle mncht het 
lon<·ell<>\'f'O in ''" f.anrl. r )P. Vlag. l.ilwrunl-1 ),.mocratlsch hlod voor Vluumsch 

g,.fuii'. I'J jan. I'JIO. 

I Yl) A. V nn ;\cb·r o.c. p. IJ 'i. Sommiue l!eschir·d~chrijv<'fs rtt•len mede dat lwe<'muol 

'• Jnnro ,j,. •twl<·nl<·n \'1111 h,·f ( ·"lf~·u<' op h<'L toru•,.l vt•rsrh<'ncn en hij lwt einde 

von 1·<•1 .d,ooljnllr l'<'n l.illtjml' triJII"'It" 1•11 < I'O Vluums hli)spr•l opvocrdt•n. Voor 

dit 11''1/f'VI·n f,.·•lnilf 1/l'<•n uulltrntlcl lwwijs. Alfl'S !,.!rust op <'<'n \'cnnoc•den. G,.. 

rl<•nkf,,".k o.c. ·fl ; J., l.umpllNf. (;esdt. V. I·:,Oklo. p. I(J3. 

/3";) Op1wdrut.~<·n '""' .In• J·:.J. I J,.IJ" Fnill1·. Aunkomliuint~•ufr~th .. ~..ttt('l1l <Suznnnu 

OJ'j/l'dr .. u•·n (JIJfl .1. r ),.u.. F .• iiJ,. znl v•·rloorHI wordrn tloor lln •tudcntf'n vnn lwt 

r:oll•·ll<' rl•·r •l<·rl<· vun l·>doo. ( ;,.n,ft 171 o·l. 
( )(,) r;,.,J,.nlhod Bts.,·h Coll. o.r. )5. 

I 37) ( ;,m·l.f,. van E•••·loo. )0 april 18'J) 

()I;) r ),. Stml E<:doo. :27 I )1•(', I 11()Fj - 21-l febr. <'fl R llliiiiHlu• IAO(}. 
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meester Joannes Bapllsla Symynck ( 311
). De groep vergaderde vijftien jaar 

lang in een gelegenheidsiokaal nl. de herberg .:De Fortune>. Gesteund 

door de I leer van Eeklo werd in 1781 het toneelspel .:IYEdelmoedige en 

getrouwe liefde van Don PPdro, infant van Portugael en de :\gnete van 

Castro» opgevoerd in het auditorium van de stadsschouwburg .:geseyd 

't r:ollegie der sluctPtllen» ( 40
). Ook werd vertoond .:Het leven ende dood 

van den heyligen Wenceslaus, eerste koning der Bohemem ("11
). 

lietzelfde gennotschap hield in 1784 een tweede vertoning ( 42
) Op 

het einde van de XVIllc eeuw ontstond te Eeklo een dPrde toneelgezelschap 

met name «Eekels worden Bomen» ( 4
:'). dat mel «1-:dward 111>, treurspel 

in vijf bedrijven meedong in een wedstrijd te J'v1iddelburg in Vlaanderen 

in 1796. Deze maalschappij wetd in 1793 gesticht door een tient<d toneel

liefhebbers w.D. de Gentenaar Pieter Frans Oe Cock wiens ouder~ zich 

1n 1789 te Eeklo waren komen vestigen, ( 44
) en die de ziel was van de 

vereniging. In zijn «Geschiedenis van Eecloo>. deelt de Eeklose historicus 

E. Neelemans en delen ook andere schrijvers mede dat <Etkels worden 

Bomen» reeds dateerde van de XV" eeuw en nl. van 1450-51 maar in 

(39) Volgens de Gazelle van Eecloo versmollen in 1766 de oude <0:osce te ipsmm 

met de tLecrsugligc <>n de red,.nkonslrninncnde Jonkh,.yd>. Gazelle van Ecdoo. 

I~ rn<'i 1893. 

(..JO) TonePI <'n zaal WHT('ll eigendom van d<' stad. Ze werdm uit(!elccn<l. 

( ..J I) Gazelle' van Eecloo. 29 maart 1891 - 1..J mei 1893. Spel<'rs waren o.m. : Jan 

F. Dllulstcrs. A. Kloekaert. Anlonius, Carolus en Jan Beyn. Filip Pn .\ndré De 

Vos. Jan A. en Jan F.A. Van RissPghem. Fr'lns Gallanl. Jan !'n Pi<>tN van 

lloorPI".kc, ,loanncs t•n Dom. De I Ja,.ck Jacob Li<'\'Pns. Bm. \'an Crombrugg<'. 

Bt>rmml RnnschaPTl <'n N. \\'ank. ib. Dt• .,Kunslminrwml,. Jonklwycl• spet'ldc ook 

in <De Vier Emm<'TH in <'<'ll hu ral op lwl achtt>rhof PTvan. l' ll'n >p<'elde tD<'n 

beween en b,.kJacgelijcken Dwanp. cSuzanna Pn den v<>rlkfd,•n arlchjn~ en (De 

BoN mPl zijn cycrs> of • Jank en Gri<·lP>. (~;~7.Plle vnn EC'doo . ..J c>ct. 18Q..J. 

(·12) l let genootschop moest dt•ze man! 15 p. 12 sch. betalen voor h<'t g,•bruik van dt' 

• stadsschouwburg> wal zwnur drukte op de \'l'rcniging. Gazdlc vnn Eecloo. 21 mei 

1893. 

(..J3) De oudste lC'Tm wns <E('h·ls worden l1om<'n) <'ll niet .:Eikt•ls worden 13onwn>. 

( 44) IJ(' EPcloonaar. 18 mnarl I 855 : c. S<·rrurl', Vadt•rlandsch l' lml'ttn1 o.c. \'' I 82· 

183 ; D<' \Verkman 18'13. P.F. I )e Cock Wl'rd he:<luurshd. De Eecloonuur. 18 

maml 1855. I lij woondt• m"llPTlljd in t De Zwnan> In de Bol'laTP. Zttn wt•duwe 

vPThuisde nnnr ,J )c Drie Koning<'n > op clc l' lnrkt. J-lnnr kindt•ren waren kuipers 

<'n ki<'PTmnkNs. ib. 25 opril 1858. Lut<-r \Wrcl wllllrschttnlitk d<'z<'lfde tZwnon > 

nii!!Pbnnl ,!oor llcndrik L,.d<'l!ullck, dit• lnlC'T ook <K<'izer Kurch opt>nhit>lcl. 11<' 

E<'clo<>nanr I I d<'c. 1863 : Guz<'ll<' \'Un E,.cloo I ciPc 1867, 
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l!t'en enkele teL,I \ óór het einde van de X.\' lW eeuw is er sprake van 

<-Eikel5 worden Bometo>. In l'c!S0-51 werd er zelfs nog met geer. woord 

ger<'pt ovf'r een .d\.anwr ,·an Retorika> ( 4 '
3

). 

f)p gege\'Pn5 omtrf'nl de verdf're ontwikkeling van de tone~::lgroept>n 

na 17(){) ( 46
) zijn hiJzonder verwarrend en vaak tegenstrijdig. De vestiging 

,·an cl,, Franse Repuhliek in den lande ontnam aan df' Eeklose toneel

liefhebber5 het gebruiL van de schouwburgzaal in het klooster van de 

Paters Reeolietten ( 47
) maar schakelde het toneelleven zelf niet uil. In 

het jaar 1797-98 ( 4 s) <VPTzochten de liefhebbers van rhetorica om ten 

~tadstonele. den 9 en 10 pluviose, te mogen vertonen de twee lr~'~urspelen 

• Tru-:imene en Limagene> en «Den onmenschelijke schuldr~iser» wat hun 

\"imwege het stadsbeleid werd toegestaan mils 10 procent van de opbrengst 

aan cJ,... armen \\ erd geschonken ( 49
). Volgens August Van Acker trokken 

sommige Eeklose < konstenaers» naar Waarschoot waar er gesreelel werd 

•ten hov,. van Adriaan Goddyn» of naar Sint-Laurein~ :den hove van 

Pi eter f)p Ba;;!> ( 51
'). Te Eeklo werd in het hegin van de '\I Xe eeuw aan 

harak-loneel gertaan. Zo liet Filip Verlé. de waard van de afspanning 

- Sint-Amout >. op het achterhof van zijn huis te Balgerhoeke toneel 

<:pelen in een saamgetimmerde barak. I )at was in de zomer 1802. Drie 

jaar later haalde dt> Eeklose «retorica> de derde prijs met een opvoering 

van 4'De C'or:-;ikanen> van Kotsehue op een we(lslrijd te Evergem

Rahot (·' 1 
). 

l·n) E. Neelr:mans o.c. I. 114 ; R. Van de ~!oorlel in <De aulotoerist> 16 .Jg. n° 9 p. 

477 : De Ecdoonaar. 5 ff'br. 18(o5. 

( 46) V olw·ns rJ,. • Ga:t.ell<' van E<'doo> "P''"Idr• de J'vlaatsrhapplj van RPlorica op 

2 sept. 179R In haar lokaal < lsma~i<'n P.ll Thimothce>. I )it wa; wuarschijnlijk 

d:::ikel< wnrol,.,n Hom•·n>. Z1·kNh1·id is Pr C'< hter ni<'t. Gaz('llc• van E<'cloo. 16 fpbr. 
18%. 

( ·17) r )t. Pat..r' w!'fdf'n uil hun Uoo;l..r I!"Zf'i Pn hun schouwlour~znal wPrd voor nnd<'rt' 

olor·l,.incl<'n u•·hruill. c,.,f,.nkf,nr·k o.r. p. 'i7 . À. Van i\ck..r. Jl.1erkW<'<'rtlige F.xlo'IIC'· 

lo•n. o.r. Ó'l GIJZf'llo• vnn Eo•doo. 21 mf'i I fl9). De Sta cl E,·clot> rleelt m<'rl<' clnt 

!wl ~lwfo·nlo·nllwnlo·r wc·rol nf~owhrokt·n f'fl vNkn,.ht In april 17118. D<' znal w~rd 

l'aiJfli"ro"" olu lriLunrol rorwdlnnn,.J.> I)" St nel E1•cloo. fl nuu. 1'101)_ 

( 41-i) Op 21'1 nivo<~· vnn fii'L janr VI van ,(,. Ro·puloli<·k. À. Vnn ÀckN. Jl.1erhv<'N<lil'<' 

Exlrado•n. n.o-. p. (,'j, 

( 111) À. \';on Àrko·r. ~o·rkw. Extr. o.r. p. f•'i. Wnt wo•rcl hic·r heoloPid nwl , ic·n slnols

lono•lr·~ ? r ),. lonr·c·lwnl VfHI '"'' W'Wf•Z('fl kinmiN 7 
(<jiJ) (~ót:tt•flt• \'/In f•:o•rlnn. 2() rno•l JA'!}. f )onr JH'slnncfo•n f'\'f'llf'PfiS VN•'IIil!in~c·n m!'[ 

•·l~•·n IIH·nl..r. 

('i I) I Jo· ·po•lo·r• wo•rcfo·n ~,.\ nrnul olnor nnclo•rwljz..r .lnr·ob V 11n I )omml•. I )c•zp wns 

l••vo·r .. o·o·ro honljk,rforljvc·r won v••rolio•n•lo•. (;fl.,,,ll,. vnn Erclno 21 fllf'i I H'l). 



\'oor cl~' p;m~dagen van 1810 werd de vertouing «De Dood van 

Lwlovicus XVI met schoonc vertooghen en constige dc·coral iën vNr.ierl > 

aangekondigd (" 2
). f\len speelde toen in de barak van Jan Filip Van 

Suyt. waard van de «Lochtbab in de MolenstraaL Nog voor 1814 ging 

de Kamer van Retorica in ontbinding. De ,Societeil van Lee;kunde) w·r

kocht haa~ hoeken onder haar leden. f\·1aar de vereniging we1rl opnieuw 

ingericht en voorzien van een nieuw reglement. De Kamer vergaderde toen 

in de herberg «De Drie Koningen» \'an F. Van Acker op d.'! (.1arkt. In 

1816 kwam er ruzie in het toneelstraatje ( 51
). De herrie ontstond omtrent 

de te spelen stukken. Franse of Duitse in vPrtaling. Onder de voorslaan

ders van de Duilsè waren o.m. Jan Rodrigos, Pieler f. De Cock. Louis 

Van Ghyseghem en Pieler Commergo ('' 4
). De andPre groep heslaanrle 

uil Leo Braet, Ferdinand en Frans Bourgeois. Pieler De Vreese. Bernarel 

Bert. lm Spitael <'n Pieter Ledeganek en geleid door Jan Dhavé stichtte 

een nieuw gezelschap ·.nel name «.long en Leerwchtig> en nam haar intrPk 

!Jij Pieler-Jacoh Rrael, uitbater \'an d)t• Groene Boomgaard-.. De nieuwe 

stichting had piaats op î8 september 1816 en werd bekrachtigd door de 

meier Timolhee-Louis Van I )amme. Het nieuw genooischap was echter 

doodgeboren. f\let de uilwijking van zijn directeur Jan Dhavé naar Gent 

ging het gezelschap geheel te !oor ( 55
). De groep van Jan Rodrigo~. die 

haar speellokaal hi<'ld op het hof van Pieter F. Oe Cock in een grote 

harak langsheen de Teirlïnckstraat. op de hoek van de Boelare. begon 

nieuwerwetse stukken Ie vertoner. die echter reactie uitlokten bij het 

publiek. Daar kwam hij een incident met pastoor Godd(~ris cn meteen 

raakten de toncelspelers huilen spel ( 56
). 

Enkele jaren later, in 1823 ontstond een nieuwe gro('pering van rt.>to

rislen echter meer literair clan toneelkundig ingesteld en \\'aan·an Jan 

l~odrigos Uaarhlijkclijk de leider was. Ze was samcngeslt' .. ]d ( n) dpe]s uil 

(52) ib. 
(53) I),. Stod Ecdoo. 16 aug. 1'108 . Cozc·LIP \'!In E .. cloo. 21 m<'i 18Q3 : liet Lth .. rult• 

Noorden. 8 april 19~-1. 

(54) CazPllc van E,.cloo. 21 nwi 1893. 

(55) ih. 

( 'J(,) ih. Nanr oud 1-l"hruik wNd lwl spPipro~rnrnmn van ,(,. ~rnl'p - t·!'n stuk l'!l!l \'on 

KolsenhuP - lo<'gclah•n door d,. slcdPlijb• Ol'l'fhcid. l'n op d,• k..rk.lt.'ur uil~l'plnlt. 
1\lnar postnor Godclerls. <li<' nochtans !'<'11 lont•<'lli .. r!whh .. r was, \\'t'ill<'l'dt• op ,J,. 
knnsPI zijn lm•laling h• l'<'rlerwn. Prosp. V nn 1\.-,k,.r. 111'1 kvl'n ''nn .\. Cornm<'l)lo. 

p. 10 : Gnz<'llP van E<'rloo. 21 ml'i 1893. 

('i7) Cnz<·ll<· van E .. rloo. 28 nwl 11N3. Volg<'ns «De E .. doonnnr> ,,nt,;lnn.l ,(,. rnnc~l· 

scllllpplj In 1822. I),. EPrloonnnr. 5 r,.hr. 18h'i. \'ol~··ns n .. ~loci E··rln·· In 1S~1 
ih. 23 aug, 1908. 
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ledt>n Yan de \'ervallt>n toneelgroepen deels uit nieuwe Elementen w.o. 

1\.art>l L. Ledeganek en C.A. Vervier moeten gerekend worden. !\1et haar 

kenspreuk <Eikels worden Bomen> pleegde de maatschappij plagiaat daar 

dit devies reeds gehmikt werd door de reloristen van 1793-96. A. Van 

.-\cker noleert dat Ledeganek de t>igenlijke stichter was \'an de vereni

ging ( :.<bi•). Dit is niet uitgesloten. Alles wijst er echter op dat Jan Rodri

gos die r{'Pds de leider was geworden van de c:Leersugtige ende redenkonst

minnende jonkheyd> ( 58
) nu aan de basis lag van de nieuwe sociëteit. 

I-lij was hel die in 1825 bij rekwest aan de koning het verzoek deed «tot 

het wettig tol stand brengen> van de maatschappij waarvan het bes.laan 

officieel van stadswege werd erkend op 18 april 1825 ( 59
). Hij was ook. 

,·oor zover hekend is. de eerste voorzitter ( 60
) en werd het jaar daarop 

loneelleirter oncler het voorzitterschap van C.A. Vervier ( 111
). In authen

neke stukken wordt K. Ledeganek eerst vermeld in 1827 als lid, ( 62
) in 

1828 als <geheimschrijver> van «Eikels worden Bomen» ( 6''). Oe nieuwe 

maatschappij had <als enig doel de beoefening van de declamatie en die 

van de vaderlandsche taal- en clichtkunsh ( 64
). Ze moet beschouwd 

worden als een soort lee3club die na korte tijd uitgroeide lot een literair 

genoolsch&p ( 6"). In 1828 bestond er niettemin een toneelafdeling ( 66
) 

maar er grepen geen publieke verloningen plaats. 

Volgens <De Gazette van Eecloo> schreef <Eikels worden Bomem 

haar eerste wedstriJd. een van welsprekendheid. uil in 1824 ( 67
). Toen 

de maatschappij officieel was Prkend geworden loofde ze in 1828 prijzen 

uil voor cle .- NPdt>rlanclse dichtkunst:>. de «Franse dichtkunst;~-. voor het 

( 57bis) Gazet te van Eecloo. 28 mei 1893. 

158) ib. 21 mei 1893. 

( 59) ib. 28 m<·i 1893. 

lm) R1hl. Univ. Gent. Hs 21422 - 1827. Brief van K. L .. clegnnck aan Fr. Rens. 

lr11) Bibl. Univ. GPnl. n° 11 ')146. 

162) Bil,l. Univ. Gent. Hs. 21422 - 1827. Bri<'f van K. L,.,J .. Ilanck ann Fr. Rens. Of 
),Ij to<"n r,.,.,1~ llf'ht>lmschrijvcr \\ ru I~ ni<·l uil te mnh·n. 

(f,3) Bibl. Univ. (;,.nt n° 11 ')14(J. 

lf>l) ( ;azl'll" vun l·:wloo. 28 rn<'i 1893. In hnnr publicnllc-uitschrtjvinll «Bundel dicht. 

•lukk<·n• wordt wr(.!<ms haar k<·nspr<·uk vcrnu·ld. l3ihl. Unv. G<'nl. Bunrlcl vnn 

r Jtd.t.tukkf!n o.r. 

(f,;) tb. ·I juni 111'1). 

I f,t,) Blf,J. Univ. (;,·nl. Bun<J,.J vnn IJichbtukb·n o.c. p. 9. In dit wrrk wPnl ook hPt 

r<·lll<·mf.nl "'"' ,J,. w,.,f.trt)tl vru1 IA28 b .. ~,.n.l gPmnnh. 

I f,7) ( ;iiZ<·IIr· vnn 1·:,., loo. 31 jnn. I H1i2. 1.. l.nmpnl'ft nnlrNt rfnt < EikPis wnrciPn 

B"rn<·n • rl<'7.<' W<'<l"trt)rl won. IJ,. rnnnl •chnppiJ l11ul ,J,.z<' rrht,·r uilllt'•chrrvon. L. 
l"rnfJIJt•rt. c;, .• ch. v. E<·klo. p. 178. 
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overschrijven van «een oud geschrift> en voor «een fraaie schrijfkunst:.. 

Francies l~ens. <lie toen Ie l:kveren verbleef. werd .-de ::tourlen erc~penning 
toegekend. I lij werd bekroond voor zijn romance ., De strengheid van 

Lyderick I )e Bucb. wal een opgegeven l hem a was. P. Van Duyse van 

Dendermonde werd «als eprste accessil een lauwerlak toegewez~n>. Prudens 

Van Duyse won echter de prijs van de Franse dichtkunst met een \'er

taling in verzen van «De Dood van Bijling> een episode uit het werk \'an 

/I cimers ( 68
). Een onderwijzer van Kaprijke behaalde <een acct·,sit vnor 

rle fraaie schrijfkunde» ( 69
). Er werd ook een prijs uitgeloofd voor het 

«uitspreken» of declameren va:1 een ernstige of hoNtige alleenspraak of 

een verhaal genomen uit «een treur-. toneel- of hlijspeh (1°). Of de7e 

prij'> werd toegekend weten we niet.. Wat hij deze wedstrijd valt op te 

merken is het onbenullig opgegeven onderwerp betreffende de Vlaamse 

clichtkunst en die prijs voor Franse dichtkunst. ( 71
) en dat vanwege een 

maatschappij die voor enig doel had de heoefening van de vaderlandsP 

laai- en dichtkunst! 

Retekenisvo! !s ook de aparlheidspol itiek \'an de maatschappii (I ie 

alleen Zuidnederlandse dichters !toeliet mee Ie dingen naar de prijs \'OOr 

«Nederlandse Dichtkunst:!> ( 72
). \\'at verdeelde toen Zuid- en Noord

neclPrlanclse dichters en literaloren 7 

Toen J.F. \Villems t•n Fr. l~ens zich meiterwoon in elP stad kwamen 

vt>sligen en in innig contact geraakten mei C.A. \' ervier K.L. Ledeganek 

en Hendrik De Sm el (1 3
) Oeurde de J'vlaatschappij van Retorica vlug 

op en werd Eeklo een klein maar zeer iwdrijvig gpestelijk en litterair 

n·nlrum <lat graag door IPtlerkundigen m flaminganten \H'rd bezocht ('·' ). 

(fiS) 1\;bl. l'nh•. C<>nt. llunrlt>l dichbluklPn b,.hoond door de mnntsrhnpplj Y!ln r!"tori\:a 

van EPcloo. !828. J),. prijzPn wnrr•n uiiJ!csrhrP\'('11 op 20 npril tt'.~t:l. p. ·1-11-2'i-)(), 

(r,y) 1\;1,1. Univ. CPnt. Ik 21·122 • - 1828. 

( ;-o) ;J" Bunrit-I rlichtstukkr·n o.c. p. 8. 

1:-t) E<'n uni<>k ~Pvnl ondPT de rC'dPrljkf'rsw<'dstrljdrn lijd<'ns .1" \'Pr<'ni~ln~ mt•! :'\oord

Nr·dPrlnnd. L<'d<'~nnck schrf'Pf hiNovr•r dnt .!.. prijs wn~ inlwsl<>lrl • dit om d .. 

11<'oefpnin~ dt·r Nc·dcrlnn<lse Tnal hij onzP \VnnlsciH' broNINs tr lwvord<'r<'n. B1hl 

Univ. G<'nt. lis 21422 - 1828. 

( :-2) ib. p. 7. \\' t•rd dP sup<'rioril<>lt vnn d<' NoordnrdPTinndse rltchiPT< ll<'\'Tf'f'sd ? 
( 7'3) \/>,' ns ~Phorm 11• 11Pinzc. wNd h<>kroond l•• 1\ru~~<' Pil O\'PriPPd Ir> \sso•n('(l<'. Gn

ZPIIP vnn E<'cloo. 3 s<'pt. 1871 : :\. Vnn .'\ckN. r.INkwPNrli~(' E~trtH'll'll. o.r. 
CJ(J, 

(7'·1) Kwnnwn o.m. \\'illr·ms b<>zm•km : I )p lllNillorr•n I )nulzr•nlwr~. Bli<'ck. ~ •• 1<'1 d,• 

Brouwer<'. P. vnn I )uysr•. \'nn Rljswljrk Pil lloffmnn \'on FnliNsl,•lwn. 111'1 l.th 

Noord<'n. I'! oogst I ()33 <'11 Cn~<>ll•• vnn Eecloo. I 0 nprll I t-\<l.:!. ~•·rnm• <'ll 1\lom

nHt<'TI l"·zncht..n I.Prlrwtnck. 1111.1. unlv. (~<'nl. Ik 211.:!:1. 1833 
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Dt> bloei van de lilNairt' afdt>ling wa-s echter van korte duur. ln augustus 

1832 ,·erliet fr. Rens. Lmtoorklerk van J.F. Willems, de stad, in 1833 

was het C.A. Ven·ier en op 30 april 1835 .l.f. Willems die naar Gent 

n·rh u isden (';;). T en:'dotl e was Kart> I Ledeganek. die reeds in 1832 enkele 

maanden als lantoorklerk was tewerkgesteld te Omlenaarde. (a) te 

Kaprijke tol \Tederechter aangesteld en kort nadien was hij vrederechter 

van Zomergem geworden ( 77
). 

l' let het verdwijnen van .I.F. Willems «de koning> en K.L. Lede

ganek <de ,·eldmaarschalk van de Vlaamse Beweging» zoals De Gazelle 

van EPcloo beide voorkampers noemde ( 78
) was het [eklose lilerair 

kaarsken sterk aan het doven gegaan. l''laar alle aandacht werd nu ge

\'estigd op de toneelafdeling van «Eikels worden Bomen» (1 9
). Dank zij 

de steun van burgemeester Jozef Dhuyvetter werd reeds m 1834 de 

maatschappij binnen de grote zaal van het stadhuis geloodst waar haar 

toneelspelers de vuurdoop ondergingen ( 80
). De politiek bemoeide zich 

echter met dat spelen op het stadhuis. In 1837 kregen de Eeklose palriot

Ien de Retorica weer uil de zaal, de orangisten de toneelspelers er weer 

in. maar de patriotten kregen het laatste \voord ( ~ 1 ). De Retorica speelde 

in 1838 dan maar in de Brugsestraal waar ze over een eigen schouwburg 

hesehikte ( 82
). De maatschappij stond toen te Eeklo in geen ~Jeur van 

heiligheid. l' len wrsleel ze voor orangistische club. iets waaraan het ver

blijf van .J.F. Willf'ms te Eeklo en het feit rtat heel wat orangisten lid 

waren van <Eikels worden Bomen> zeker niet vreemd waren ( 83
). Op 

5 juni 1842 schreef de maatschappij een leULer- en toneelprijskamp uit. 

:"- levrouw f":ourtmans won de prijs voor elP poëzie met haar gedicht <Piel er 

(7:;) Gaz,.tl•· van E•·doo. HJ april 1892 - 12 maart 1893 : Adn Deprcz. Brieven van, 

aan Pn ovN .Jan Frans \Vii!Pms. ( 17'.13-1846) i\lgcm. lniPid!ng 11. 281. 

IÏ(,) Bib!. Univ. GPnt. 11;. I! 1';77CJ 1u. Brief v. Lcd<'aanck non Willems 1832. HiJ wns 

•·r in juni - sept. 1832. 

(;-7) In lfl)(j 

171'1) (;;m·ll•· v11n E,., loo. 18 okt. IWJii. 

( 7'.1) • Eik .. ls wor.l•·n Bornr·n• nnm In !835 ,j,.,.j nan een lon:·plwPcl~lrij<l ufl~cschr"v"n 

'''"" .J,. 1\laul•• h11pp1j van ({.,fnrir.n v1111 I )pfn7c. N .. .l..rJullsr:h. l.....tt. boekje, 

lli)r~, p. II'J. 

fk(l) il •. 12 juni II'!'U •. ·I juni 11'!'13. Op 'i juni IH)r, boc·ktn ,j,. mnnt;cllllpplj succns I<• 

I >•·lnz•·. 

(Hl) S.A.C ;, (1, rnllll•l. ,f<'r ···fww·nl'fl. 2) )fl ,J .. r. IH)7: c;OZ<'Ill' \'iln E .. rloo i2 juni 

18'.12. 

f f.\2) ( ;nzr·ll•· Vllrl J·:,., loo. 11 Juni I 1-1113. 

(H)) (;.,zl'll•· Viln f·: .. ,.J,,.,. ·1 juni IM'I"i Vohwn• A. Vnn Á•·k··r vn..rrlo· ,J,. mnnl~chnppll 

op Zl< h,,.(f u•·Pn ornnl!l•li•rlw '" llvll•!llr-n. :VIr·n kun .Iu ··chtN h .. lwllf,.J .. ,I. 7.ifl Auu. 

\',.,, J\,k,·r ~f,·rkwr·•·rrlill" o.r. Mlr. r·.v. : ((,.1 l.tlwrnl .. Noor.!• n I ,J,.r. 1'1)). 
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d1· l'oninck te Brugge» ( 81
) en J. Steyaert van Gent won de prijs van 

het proza ( Hó). In eerste klasse won .J.B. Van Peene. zoon. van AssPnede 

de eerste prijs. îVIarten De Mey van Cent de twepde. Vermeld werden 

nog .J. Cools van Brugge en R. Ceuterick van Zottegem. In tweede klas 

haalde SP bas I i aan Van Loo van Assenede de eerste. Aug. Van Hoore

heke Villl Zomergem elP tweede prijs. I )e elfjarige knaap Edwarrl Dobhe

loere van Zomergt·m schonk men een erepenning. In het ho1•rtige genrp 

vpm·ierven Cools en De I~ uytpre beiden van Brugge een prijs ( 66
) Als 

juryleden fungeerden .J.f. Willems. Karel Ledeganck. Rens en P. Van 

Duyse die voor de gelegenheid te Eeklo kwamPn overnachten ( ~ 7 ). 

liet jaar nadien verliet de maatschappij haar prachtig ge~toffeerd 
theater aan de Brugsesiraal Pn nam opnieuw haar intrek in haar oud 

lokaal «De Zwaan» in de Boelare. De vereniging worstelde toen met een 

financiële crisis die haar tot deze verhuis had gedwongen ( 8 ~). Vijf jaar 

later. in 1848 verovPrden de orangisten opnieuw het stadshelPiel Pn dit 

hetekende meteen de triomf voor de Maatschappij van Retorica. Van de 

lwoalf nieuw gekozen Eeklose raadsleden waren er tien lid van <Eikels 

worden BomPm. Daaronder warPn burgemeester .J. Dhuyvetter. schepenen 

notaris Dauwe en Bruno Martens. d~ raadsiPden wedPrPchter Pietpr 

Ecrevisse. dokter Maroy, candïclaat-nolaris Honoré .J. \Villems ( 89
). Er werd 

natuurlijk weer gespeeld in de grote zaal van het stadhuis waar van acht 

tot I i en vertoningen 's jaars werden gehoudPn ( 90
). Op 5 september 1852 

~chreef de maatschappij. die zowel de toneelkunst als elP taal en letterknnd" 

lwoefendc·. alweer een letter- en toneelprijskamp uil. De Antwerpenaar 

August Snieriers jun. won de prijs voor het proza. ( 91
) de Brus~elaar 

Eugeen Stroohanl deze voor de dichtkunst Pn felix \Tan de S.mdP uit 

Bmssel C'n /\. I ,eslmgeon uil LC'II\'!'11 dt· prijs voor het opstel lwtreffende 

(84) I )e lW<'<'d<' prijs won E. Stroohanl van 13russ<'l. ib. 165. 

( 85) CnzPIIP van Eccloo. I I juni 1893. De vt•rhnndelin!l lwtn•ff<'nd<' ht'l prozn li<'p 

cover de voordelen clie een hckwnnm l'<'d<'nnnr kon hnlen uil lwt V<'pMt nnnw<'nd<'n 

vnn 'lP kracht <'n d<' wPllutclenrllwitl \1111 de mol'dt•rtnal. > I )p IWI'I'd<' pril~ wt•rtl 

II<'Wonn<'n tloor Vnnrlcnbro<'rk \'nn Bnt!!J!<'. NPdcnlullsch lt'lt. janrh. 18-r:i. p. lb'i. 

(Ari) N"d"rduitsch lelt. jonrh. tb. 166. 

(87) Goz<'llt' van Eedoo. 11 juni 1893. 

( R8) th. De• slPtmiPd<'n wnr<'n Vf'nninclt•rcl. Er wns l!<'<'n J!Pirl \'nnr <'<'11 nlf'UW tnnPt•l 

Pil cl" huursom vnn tie znnl wPnl l<' zwnnr. 

(Bq) GozPll.• van E<'rloo. 11 juni IA93. 

(00) th. 

( C) I) On.lt•rwPrp : d" \'nortl<'l<'n \'On rlt• Zutri.NonrclvPrhro"'l'•rtnu. Gn7o•lto• \'l\11 Errlno. 
18 juni 18Q3. 
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allpenspraken ( boPrt ig genre) ( 92
). Als juryleden opereerden P. Ecrevisse. 

Edm. De Busscher. Aug. \' an Acker en .los. De .longhe ( 93
). 

liet ontstaan van .:De Kunslmin:.. een kring of maalschappij die de 

lwot·fening \·an de kunst. de letteren en de wetenschappen op het oog 

had en waarhij heel wat retoristen aansloten berokkende enig~zins schade 

aan de werking van de Retorica ( 94
). In 1858 speelde «Eikels worden 

Bomen> in de schouwburg van Lokeren ( 95
). In 1859 C' 6

) twee jaar 

nadat <De Kunstminï was ontbonden. worstelde de maatschappij met 

een scheuring ( 97
). Een aantal rederijkers stichtten de toneelvereniging 

4 De Ledeganckszonen:. ct ie echter in 1861 weer versmolt mel «Eikels 

worden Bomen:. ( 98
). In 18CJ2 nam de maatschappij deel aan een 

toneelfestival in de schouwburgzaal van het cirkus le Brussel ( 99
). ln 

IBM nam ze deel aan een toneelfestival te Kortrijk waar voor het eerst 

werd opgetreden met actrices ( 100
). De nieuwigheid werd echter niel 

door alle leden sympathiek onthaald (1° 1
). Hetzelfde jaar voerde «Eikels 

worden Bomen• <De Bastaard> van B. De \'riendt en -{Dichter en 

Soldaal > van E. Rosseels op te Gent ( 102
). Op 10 februari 1867 speelde 

de maatschappij te Oostende. (1°3
) op 27 november 1870 te Lokeren 

(92) ib. 18 juni 1893. De prijs voor het uitgalmen ging naar J.B. De Keyser uit Ronse 

en J.B. De Ruyter uit Brugge. Gazette van Eecloo. 18 juni 1893 ; De Eendragt. 

1852-53 p. 32. Voor uiterlijke welsprekendheid. deftig vak, Ie klas, haalde J.B. 

De Keyser van Ronse de Ie prijs, IJ. De Ruytcr uit Brugge de 2e prijs. In tweede 

klas, Ie prijs aan Seraf i en Bcelaerl van Gent, 2e prijs aan Lod. V Nsnacyen en 

eervoll~ vNmeldinll voor Alf. Knops uit Gent. In het boerlig vak won n. Oe 

Ruyter d" eerste prijs, Karel Van Brnemhussche uit Waar;chool de tweede en 

Ant. Van Gijselihem van Lokerr>n de dercl•.• prijs. ib. zie ook Gazelle van Eecloo. 

18 juni 1893. 

(93) ib. 18 juni 1893. 

19-1) Gazelle van Eecloo. 18 juni 1893. 

(95) ih. 18 juni 1893 : De Gr>ndragt. 1859-59 p. 84. 

f 96) Dit jaar werd op het ~tadhuii < Qulnten tvlctsyS> van .J.F. Willclms door de 

f{etorica opg•·vocrd. De Er·cloonnar. 28 au11. 1859. 

(97) In nov. 185'J. ib. 6 nov. 18'19. 

I'Jioi) J),. Et•rloomlitr. J(, okt. . 6 nov. IR'ilJ. - 10 rnanrl . 20 jnn. 11'161. n ... mc<'fdN

lwid von ,J,. ma~thchapp'l Vf!Still•lc zich In cle lwrf,cru uilJl,..hnal cloor weeluwe D" 
:'-lr·ulr·m"e~IN op ,j,. Mark!. j ),. rnlnrlr·rhr·icl hf,.,.r in <IJc Zw011n>. ih. B"irlr grtwpC'n 

IIIIVNI ton•·•·lvoor•tr>llinw•n. Uok ,J,. J,,.,l"unnrkszon"n kwnm<'n op lwl sta.lhuis. DC' 

I·À·rlnmwr. lfi nov. IWJiJ- 20 jon. 18ól. Zit· ook: f),. E,.ndrnul. IR(,().fil. p. t'i·l. 

f<J'J) C,m·lt•· vrtn Er>doo. Ik juni 11'!9'3. 

ltr•O) Caz,.lt•· von 1·:,., loo. lH juni IH•n. Zo in lwl rlrnrnn .n,. fin•lnorrl> nis in IH'l 

f,ft)•f"'' ·I )tdrl•·r ,.n SolditiJl •· 

(JIJ I ) ( ;,m·llr· V/Hl E,.rfoo. I A juni I 1'!'1'3. 

I Hr2) r ),. E··nrlmut. I Hlt'3 11') p. (,(J. 

IIIJ"j) ;1, IW,IJ_(,7 p. 28. B11 rf,. rnoflllcl•npplj <I),. Tm·krun•l>. 
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waar «llotsehotse:. en <Kalarina:. van Van Peene werdPn vertoond (1° 4
). 

Van 1864 tot 1872 verliep alles min of meer normaal in cle maalschap

pij mei een paar huilengewone verloningen 's jaars op het stadhuis. 

In 1871 schreef de vereniging weer een wedstrijd uil. D,. prij~ voor 

dichtkunst werd gewonnen door F . .J. Ooms van de literaire v•·reniging 

•Vondel» te l~otlerdam. V.A. Bullynek van Knesselare behaalde een 

tweede prijs ( 111
"). E. l'vleganck van Assenede kreeg de 1 e prijs voor een 

zedenverhaal (proza) en L. De Vriese uil Cent de 2e prijs voor zijn 

7eclenschets «Twee werkliedem (1° 6
). 

De prijs voor alleenspraak. deftig vak. werd gewonnen door Jozef 

Van Chijseghern van LokerPn, met dP < Ech1tscheiding> van T ollens. de 

tweede prijs door Aug. De Vuyst van \Vetleren met .:De> zieke jonj!eling> 

van Van Beers. «Caïn» van Meeus van Gent werd eervol vermeld. In 

tweede klas won H.C. Kellc>rrnan van Kinderdijk bij Rotterdam met 

.-Schepping» van ten Kate de eerste prijs en E. Smit Kleine van 's Graven

hage de tweede prijs mei «Edilhö.» van ten Kale. Inzake alleenspraken. 

hoerlig genre. won H.C. Hélleman de eerste prijs en L. Van de Velde 

\aiJ BorgE:rhoul de tweede prijs. Lod. Vijncke van l\laldegem en P..J. 

Verhougstraete van Kortrijk werden eervol \'Prrneld. Inzake tweespraken. 

deftig vak. haalden met «Ah·a en Egmonb Jozef Pil .'\. Van Ghijseghem 

van Lokerc>n de slag thuis. Smil Kleine en D. ]\ lereus uil Haarlem kreqen 

een eervolle vermelding (1° 7
). De jury (1° 8

) was samc>ngesteld uit KarPl 

Bogaerd. Bemard Steyaerl. E.F. Van \Vaeslwrghe Pn Theo Van Hoon'-
] k ( I 09) )e e . 

(104) ib. :8ó9-70 p. 36-40. 

( 105) De CazC'l11· van Eecloo .!Pelt op 16 np1il 18ï1 m<'.IP dn1 KarPI LPdt·~anck dC' 
1wP('(IP prijs IH'Irdf,.n.Jp PPn lit>rzan~ op 1\nrp( LPdP~nnck won. op 9 ft•br. 1993 

nol<'<•rl lwl hln,( : \'./\. 1\ultrnck. wal wel juisl znl zijn. Zi" I )p Et•nclrngt 

18!J<J-70 p. 88. 

( IOó) De schets bPtrof Eeklo. GnzPlll· vnn E,.doo. 8 juni 1873. 

( 10ï) j)p EPndrngl. 1869-70 p. 88-92 : Gnl.l'll<• vnn EPcloo. Ih <'n 23 april 1871. 

(I 08) [) .. dcPlnPmPnde rcloris1t•n lrokkPn in slot' I door ,(,. ~tnd Pil wertl('(l op het ~Inti

huis onlvnnl!('n. I )p dePim•mNs kwnnwn uil I )pn llnag. RnttNdum. llnnrlt•m. 

Kortrijk. 'v\'Plll'rl'n, 1\nPssclnrc·. I' lnltl<'gPm. Roi'>Pinn•. l.nkt•rt•n. E\'Prl!<'lll, .\,,,._ 

rol'clP, G1·nl. Lt,•r Pil KPrkhovP. L. l.nmpnerl in <J)L' E('docmnnr. :.!6 3-197'1. 

( lOCJ) Sinels 1838 nnm!'n tnlrljkP l(•clpn vnn E.w.B. nwPstal als wil~nlnwrs~ dt•el nnn 

WPcls1rijdPn huitPn elP slncl. Zo won Edw. Roclri~os nwt dncnh \'nn l.nn~l'ntlnrp> 

<'<'11 IWPP<i(• prijs in 6ot•rli!!P uitgnlmlnl! ulli!Pioofcl cloor <\'oor \Ïnnm>t' Tnnl rn 

i.PIIPrkuncl(•) lP 1\ssPnl'CIP. ( 1A3CJ). F. I)., \'l~t>~lwr In 2P klns t'l'll 2t• prijs ml'l 

lijn vPrlwnl <ChAIIIlon> uil IH•l lrc>urstwl 7.nïrP ulti!Pinnftl tlnor de - \'t'l'l'lli~tlt• 
:"vlnnlschnpplj<'n clh·llt~ Kruis ,;dwrp duc>r> l'll cNu. lllOI'Il<'ll nlt'l) lt• Dll,nniltl.• 

( 18-12). r. I )p Pnnrl!'f!' 1'1'11 21• prijs 6(wr11~P uil~nlm1n~ llilllt'S('hl'l·\'<'11 tlnnr 
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1\ort nadien brak de grote Yeer in de vereiHgHtg. Een ruzie ( 110
) van 

je welste ~cheurde de maalschappij uiteen ( 11 1
). De scheurrnakers slicht

ten een nieuw gezelschap met name <Vlaams Vooral:• ( 112
). Dit werd 

gesteund door de beste elementen \'an .:Eikels worden Bomen>. Het waren 

o.m. Frans en Honoré Oe \ 'liegher. Hippoliet Rodrigos. Charles. Henri 

en Hippoliet Ledeganck. Henri en Edward De Frenne, Karel D'liulsters. 

<Kunstijveraars~ he Zde ( 1842). J. Uyttcrschout een 3e prijs met <Lafleun, 

boertige uitgalming. te Brussel ( 18·44) en een 2e prijs deftige uitgalming, lste klas 

t<• \ \' aarschooL Op dezelfde wedstrijd te \V aarschoot uitgeschreven door de 

<\'eren. Taal- en ToneelminnaarH won P. De Poortere een lste prijs met <Gibehn~. 

defli~ vak. 2e klas, en S. Van Gijseghem de 2e prijs en kreeg E. De Cock een 

vermelding. Er was ook een wedstrijd voor kinderen en de 12-jarigc D. De Cock 

won een 2e prijs met cHut in het \Voud~. E. Lcdeganek kreeg ec:n iauwerkrans 

voor zijn alleenspraak cGraaf Egmont> ( 1844). In 1847 verwierf Edw. De Cock 

met , De onechte zoon~ een vcrmelding te Zomergcm van de maatschappij c Oefe

ning Leert>. In 1849 werd Aug. Gillis vermeld voor zijn boertige uitgalming door 

<Taal en Kunst~ te lzeg~m. In 1850 veroverden Edw. Rodrigos en A. De 

Vliegher met hun boertige tweespraak <Robert en \Villem De pachter> de Ie 

prijs te Zomer!!em uitgeschreven door <Oefening Leert>. Verder onderscheidden 

zich als declamatoren. boertig of emslig genre. te Aalter ( 185 t ) bij <Voor Taal 

en Vaderland> 11. Defrenne, ook te Brugge, ( 1835) te Gent ( 1857 en 1865) en 

te \V aarschoot ( 1860) P. De Vliegher en Edw. Van Acker, te Gent ( 1860) 

Edw. De Frenne, te Elsene ( 1867) L. Van Ghijseghem en E. De Frenne. te 

\\'are~em (1868) E. De Frenne en F. De Vliegher te Harelbeke (1869) E. 

D.. Frenne. te Kortrijk I 1869) E. I)" F renne en 1-INman F rohnaus. te Oude

naarde I 187'1 ) en te L<·uven ( 187 I ) E. I )e F renne en te Lokeren ( 1871 ) L 
Van Ghijsellhl'm en I Ion. Dl' Vliegher. Nederduitsch. letl. jaarh. 1839 p. 141 -

1843 p. 16:-.J7i) - 1845 p. 168-172·173 - 1850 p. 188- 1851 p. 175 -

I 848 p. 171 - 1852 p. I 72. Gazcll<• van Ec·cloo. I I juni 1893 - 6 aug. 1876 : 

l>c Ec·ndragt 1863 p. W - 1865 p. 75. Tl' Kortrijk wonnen drie ll'rlen vijf 

medaljc·s op acht rrwt lon<•elwc·rf: van Ondereet bij de maatschappij ciJe vloeiende 

hc·rle lot 1'1ariin en mc·l o.m. w<·rk van Van Pecne onderscheidelen zich Edw. De 

Fr<'nnr· en llcrm•m Frohnaus hij .Rust en Vr<'dc·~. (1869) Tc Oudenaarde (1871) 

won Edm. f>c Frc·nnc• <·<·n dNrlt· prijs hij < I.Nr·n v<'f!'NI~. te Lokcr<'n ( 1871) 

wonn<'n L. Van Ghljs,.ghPm Pil I lont>ró I )p Vlir·dwr. l<' IJtksmUJJ" ( 1876) ol

Wf'Pr Van GlliJscj!lwm •·n E. f)., f'oortc•n· m<'l hun l wc·espraak evader en zoon>. 

1:1<' (~a ze· U<· van Er·dou. I I juni I tllJ) : I )c Eenrlrnl!l. 1809·:'0 p. 28 ·-

1"70-71 p. -1044·72. 

IJ JO I I 1··1 ITII''''P•·I•·n Vflfl '"Ir i<"' l11v non ,1,. bnsls vun ,[,. lwrri<'. Gazett .. vun E<'cloo. 

I f,.l,r. I H7 1. 

liJ I I ( ;ilt•·ll•· van J-:,.,-1""· ·1 (t.l,r. 1871. 

I 112 J :"-fr·l h<·l drwl dr· ~,..,..fwv1n1• '" l>rvonlr·n·n vlu lt<'l lon•••·l. rl<' W<'l't>r<•k('ntlh:•i<l. 

rlr· Nr·tf..rlarul><· Trwl "" rl<· Z<'ii''PWnl '" J,,.w,·rkc·n v rf. Vluumsc B<'W<'!Iill~. ih. 

IJ,., loknul wH• II"V,.•IIurf l.tj I l<·n<lrik l •. ,l,•ua"'·k nrm rlr· St<rrc.•lr. Elf cfr,•cllcve 

lr·tlr·n ,cfl<•urrlr·n nL ih. Err•vrmrzillt·J wt•rrl K. I >'I lulslrr•. voorzlttrr E. Van TC'n 

'""· "hrljvr·r !\. V 11n I )nmrrw. onlvnn(lt•r I I. l,,.,l,·unrwk. f.ec·nnt•rslr·r~ wNclc·n 

Ed. I),. h<·nrw NI 1:. I)., Vlir·ulwr. tf.. 22 cl<•r:. 1872. 
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( 
1 

I:I). I )e eersic verloning van de scheurrnakers greep plaats in hun 

toneelzaal aan dt· Sterrestraat op 4 en 5 fdmlüri 1872 ( 114
). De nieuwe 

maalschappij kende een snelle en succesvolle opgang, hehaalde op 19 jan. 

1873 de vierde prijs voor blijspelen op een internatiemale weelstrijd Lc 

Ooslemle. Te Cenl in 1874 ( 16 augustus) behaalde .-Vlaams Vooral~ 

vijf eerste prijzen van welsprekendheid uitgeloofd door de <Vrijheidsliefde> 

con dit met Honoré De \'liegher, Edward De Frt>nne en Pieter Gillis. In 

september 1875 IH'haalden I lippoliel Rodrigos 1·n Edward De Frt>nne al

weer te Cent een dubhele prijs en twee jaar later. op 7 januari 1877. 

versloeg de maaltschappij te Oostende de sterkste toneelverenigingen van 

Zuid en Noord ( 115
). 

Inmiddels acteerde «Eikels worden Bomen» zo goed het kon en van 

1878 af speelde de Retorica in hetzelfde toneellokaal van < \ 'laams Vooral> 

aan de Sterrestraat (I 1'·bis). Ze bleef rivaliseren met de scheurmakers (nr.). 

Tot 1882 had de maalschappij «Eikels wordm Bomf'n> nog het be~te 
van zichzelf gegeven. In dit laatste jaar speelden leden van <Eikels wordPn 

Bomcru samen met leden van <Vlaams Vooral:• in de maatschappij <Oe 

Verenigde Toncelliefhebbers» (I 11
). Oe maatschappij dePd haar eerste 

slap op het toneel in haar lokaal aan de Sterrestraat bij weduwe Henri 

Ledeganek ( 118
). Veel ful was uit de nieuwe wrenigmg niet te halen. 

Ze ademelp ternauwernood. In 1890. 1891. 1892 en 1896 wordt in de 

kranten nogmnals de naam vernwld van c\'lnams Vooral» maar er kan 

bezwaarlijk sprake zijn van nieuw leven ( 119
). 

In 1892 proheer~le een nieuwe maatschRppij <In \'laanderl'n \'laamsch> 

\'an wal te steken. Ze bestond uil ll'den Yan de oude toneelgarde en t>nkele 

( 1 13) Duur kwamen bi i : Aug. V nn Damme. Scrnfien rn I ulsters. &rnaert Steyacrt 

en Ferdinnnd i)') lulstNs. ib. 25 JUlli 1893. 

( 114) ib. De slichlin(.! hnd pluals op 25 jnn. 1872. Gazeltc van Eecloo. 25 juni 1893. 

( 1 15) tb. In 1877 warC'n dC' veHiiensl<'lijkste acteurs : Edw. De Frcnne, Fr. De Vlit'gher, 

I lippolid Rodri!loS, Edmoml De Frcnnc en I lonor& Dt' Vliegher ib. 

(I I :ibis) ib. <'n I{) mnarl - 20 april - 6 juli - 31 nuj:!. 1873 ___.. 3 jan. - 19 St'pl. IS75 -

2 jon. 1876 - 11 nov. 1877 - 27 juli 187'1 - 3 okt. 1880 - 9 jan. - 6 febr. 

1881 - 2..J npril i882. 

(I Ir>) Zie vuorgnnnclc nota. In d!'c. 1880 guf ze ••en verloninl! Ie Ass!'m'tle. In IS73 

!l<'noot Z<' c<•n premie van d .. I!UU\'Nneur van 0.\Ï. voor d .. opvo.-rln~ van lwt 
drnmn cl lnal en Licfd<'>. Gnzcltc vnn E,•cloo. 3 okt. - 5 dec. 1880. 

( 117) Gnzelte van Eccluo. 2'3 f0br. en 16 npril 1882. 

( 118) il>. IG npri1 1882. 

( li9) Gazelle van Eccloo. 21 d,•c. 1890 - 17 m.·l 1801 ___.. 10 mrl 180t)- 17 jnn. 

1892. \Vat kluchtlicdt·n·n t•n uil~nlrnlngt•n vnn ~t•\\'t'ZI'll 1.-d!'n. 
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niemwlingen : Edmond de Frenne, Karl'l I loutappel, Serafien De !-luister~. 
~lewouw Clara Oe> Frenne. Roman de Frenne, Cesarde Vliegher (w'). 

Een poging om .(Eikels worden Romen» weer op te richten in 1897 

mislukte ( 1 ~ 1 ). Inmiddels waren « Lusl naar Kunst» de toneelafdeling van 

de katholieke kring ( 1896) en deugd en Vreugd-. toneelafdeling van de 

patronage of Piusbond ( 1877) actief op de voorgrond getreden. ( 122
) en 

vulden. zo goed het kon de leemten nagelaten door de oude vertrouwde 

toneelmaatschappijen, in. Later ontstond ook een liberale toneelgroep 

·Piet er Ecre,·isse> ( 123
). 

In J,~ loop ,·an zijn schier een eeuw lange geschiedenis hebben heel 

wat markante figuren als polilici, fabrikanlten, handelaars, intellectuelen, 

literatoren en toneelkunstenaars van de maalschappij «Eikels worden 

Bomern deel mtgemaakt. Aan haar was vooral de naam van de familie 

Ledeganek rechtstreeks en onre•·htstreeks verbonden. En heel wat bekende 

Eeklose families als R.odrigos. De Vliegher, De Frennc. Van Acker, De 

Cock. \' an Gijst>ghem, Jaspers hebben aan de Eeklose Retorica meer d,m 

een lid geschonken ( 12
'
1
). Onder haar erevoorzitters of voorzilters moeten 

geciteerd worden : de stadsklerk Jan Rodrigos, senator C.A. Vervier, de 

rijke pottenhakker Ed. Fr. Van \Vaesberghe, de stadsontvanger L. De 

Clercq. schepen Bruno l\lartens, A. f'.1atthijs en Serafien De Hulsters en 

tenslotte burgemeester J. D'Huyveller ( 125
). Aan deze laatste dankt de 

literaire kring van de Retorica haar officiële erkenning en het was dezelfde 

actievP burgemeester die de maatschappij liet spelen in de schouwburgzaal 

( 120) ib. 21 okt. 1894 - 18 juli 1897. L. Lampaert. Gesch. v. Eeklo. De Eecloo· 

naar. 9-4-1971. Uitgestorven In 1897 

( 121) De Stad Eecloo. 13 febr. 1898. 

(122) Gazelle van Eecloo. 2 april 1893 - 25 febr. - 30 dec. 1894 - 26 april - I nov. -

20 dcc. 1896 - 31 jun. 1897. De ratronageafdcling acteerd<· in de Raamstraat. 

de kringafdelinll in de ni-::uwe zaal van cUe Gouden LeeUW). Ghislain Van 

Maclc was voorzitter van de kringafdeling en Jozef Rocgicrs secr<'lnris. Zie ook 

L. l.ump11Nt in eDe· E•·doonanr. 9-4-1971. 

( 113) l>c Sturl Ecdoo. 6 .J,.,._ 1903. 

1111) Jan, Edward •·n I lippol i<·! Rodrigo•. llcnri. Edmond en EdwarJ I),~ frcnne, 

E.lwnHI. I )c•ir,l f'fl P.F. I )c Cock. Au~o~ust en P. Gillis, J. en N. en L. .laspNs, 

F•·r.linnnd, .luliu.~. St•mfl<-n <'n .f.f. IJ'IIul•tNs, F<'lix. I lotwré. ,\u11ust en fr. 

f>c Vlh•uhc•r, PwtN. Eclwonl. Äul!u•l en Prosper Van Ackc·r . .louf. EugC'cn en 

1'. Ik f'oorkrc. Seruflnt l.ouit •·n E. V nn Ghl)"'l>lhern. 

( 12}) :-J,.rf,·rrluit.ch f.ctt. .llliJrh. 1873 p. 152 : Caz,.ttc van EC'cloo, I I C'll 25 (uni 

lll'l1 : A. I )c·pn·z. flri•·v•·n vnn. •wn •·n ovcr J.F. Will<·rns. BruRIIr!. 1')65 11. 
181 : A V 11n A.·kcr. t'-1,.rlwc••·r•h~o~•· Extr. R<'•ol. hocken p. 77-86-103-110 : W. 

Si"''llf,..rs In <Äpp,.IIJ v.h. M<·PIJ•·•f"nrl>. n° 20 p. 239 : I ld I .ihNule Nounlrn. 

23 ••·pt. 11J33. 
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van het stadhuis ( UG). Als geheimschrijvE-rs of secretarissen fungeerden o.m. 

Karel L. Lerleganck. Bernani Steyaerl, August Van Acker, Emiel De 

\'isscher. L. Van Ghijseghem. R. De Schrijver. 01ichiel A. Goethals. A. 

;--,latlhijs. llippoliet Ledeganek en Honoré .J. Willems. Als ontvangers 

operPerden K. I )e PraPt, L. .Jas pers, Karel lloutappel. A. Comanel en 

A . .J. Commergo ( 
127

). Ook de literaloren .Jan F. Willems. Fr. Rens. 

Piet er Ecrevisse, 11. De Smet . .Julius De Hulst ers, August en Prosper \' an 

Acker. Karel Bogaerd. Domien Van I lecke. ( 128
) Emil·~ De Clercq. Edward 

Neeletn<llls e.a. maakten er deel van uil. 

KAREL LOIJEV.'IJK LEIJEGANCK 

Over Karel L. Ledeganek werd reeds overvloedig ge~chreven. ~I en 

heeft hem belicht als mens, als dichter, als provinciaal inspeeleur voor 

het Lager Onderwijs, als beambte bij de districtcommissaris Ie Eeklo. als 

jurist en vreden·chler te Kaprijke en te Zomergem en als geaggregeerde van 

het Hoger Onderwijs ( 1211
). ]\ 1m heeft hem meestal bt•wierookt en heilig 

verklaard. l\1en gaf hem gebenedijde hijnamen als <De \'laan•se Nachte

gaal:•. «cle Gentse Zwaan» .. d )p Lieve Eeklose Zwamn. ~De vorst van 

België's dicht erscharen:-. «de veldmaarschalk van dt> Vlaamse BC'weging». 

d)e luister van de!l lande» ( 130
). 

\'olgPns lrla V on I )iiringfelcl \\'erd Ledeganek niettemin aangevochten. 

01cn VPrwcet hem enerzijds dat hij in het algemem cdt,n l~msch\\'ung der 

I )inge» bezong en andt>rzijds verweet men hem niet hartstochtelijk genot•g 

te zijn ( 131
). Ledeganek zelf beklaagde er zich over dat zijn bundel 

( 12ó) Gazelle \'. Eecluu. 28 mei - 4 juni 1893. Joz('f I)'( luy\'elll'r was de zoon van 

.lnn ~n Aum Everurd t·n \'NWO!'d urun11ist. !lij wNd lll'hon·n op iï nov. 1."7') 

en ovPriN·d op 28 se pl. 1 tl6l. A. \ 'nn :\ckPr. o.c. ('1\ De Eecloonanr. 2Q st• pl. 

lSó l. 

( 127) De 1\l!'<>ljeslanrb. 1·1 rlec. 1879; I>" E!'cloonanr. 29 opril 1849 - 3 nov. 1861 

-- 1 opril 18(>6 : Gu:ll'lle vun Eccloo. 31 de!'. 1875 - 28 mei · ·1 <'11 11 juni 

1893 - 3 jnn. 1875 - 21 no\'. 1880 - 28 clcc. 1873 - 18 olt. 1868 -

26 J,.c. 18h9 - 22 d('c. 1872. :\. l\lnllhiJs W('rtl ondt•Jwij:wr 11' 13oi'\!Nhoul t'n 

!'ornpont•t•r<l<' < VlnnndNl'n> of \ Vtllt•ms cnnlnlt• die te Bo .. khout htl :\nlw..rpt•n 

wNrl ul~P\'ON<I. Gnzf'llt• vnn Et>rloo. 18 juni t>n <l juli 18'13. 

( 128) BPslmmli<l. ll .. t moq.wnroucl. 1930-31 p. ·17. 

( 129} Culturc<·l .loarbo!'k van dl' l'ro\'indt> Oost-\'lnnrulen•n. l 1l-l7. 

( 130) N,·d"nluilsch iPllt·rk. jnurb. o.c. 1873 p. 83- l8t10 p. llti: Gnzt•llt• ,·nn Et•dt>n. 

20 cfpc. Pn 8 okt. !INti : n,. E .. nclrn~l. 18-lri p. l) l. 

( 131) lcln V on l>liringsfclcl. Bn1ss!'l ltl<d. 11. 8·1. 
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• Bloemen mijner lt>nte> na drie maanden nug geen B<'lgisch recensenl haJ 

genmelen en dat de \'erkoop van zijn d)urgslot van Zom<'rgenn veel t'e 

wensen owrliet. Zelf~ zijn .-I )rie Zustersteden» dat onder het beste van 

zijn gedichten mag gerekend worden. lokte critiek uit te Brugge en 

Hmssel ( 1:
12

). ~ len heeft Ledeganek niet alleen literair aangevallen maar 

hem· ook om . zijn handelingen beknibbeld. In 183-l verwierf hij met zijn 

gedicht <Zegepraal des land~ onafhankelijkheid en de lotsbestemming des 

'aderland~ > te Brussel een builengewone onderscheiding vanwege de 

regering. I-lij heeft voor die prijs moeten boelen. De Belgische patriotten 

n·rweten hem ,·an dit gedicht geen «smaaddichl» tegen de voormalige 

regering te hebben gemaakt. de orangisten beschuldigden hem aan de 

wedstrijd te hebben deelgenomen. een wedstrijd die voor doPl had de 

Belgische omwenteling te verheerlijken ( 1:
13

). Ledeganek ofschoon orangist. 

die reeds op dertienjarige leeftijd zijn eerste kinderlied had gekweeld voor 

de orangistische burgemeester dl-luyvetter en in 1829 een ode had ge

schren·n ter ere van de Prins van Oranje bij gelegenheid van zijn bezoek 

aan Eeklo. ( 134
) was <'eh ter van oordeel dat <de poezie niet lot de staat

bwde mocht verlaagd worden> ( 13
"). Ledeganek had over cle lelterkunde. 

dt· dichtkunst eigen d('nkbeelden. De literatuur. zo noteerde hij, <is voor 

mij niets and<>rs dart een verpozing van ernstiger bezigheden er. niet anders 

moet of mag ze zijn voor al die jegens maatschappij en gezin dadelijke 

plichten te wrnrllen heeft> ( 1
:
16

). Aan zijn vriend Blieck schreef hij : Oe 

\'lam inl.( klaagt ero\'er rlat hij ons niet \'erslaal en wat zou het zijn al~ 
wij door hoge ducht aeheel en al hoven zijn lwgrip gingen zweven ? ( 1:'

1
) 

lietgeen ik schrijf schrijf ik voor mijn lijdstip en het is mijn schuld niet 

cl at dit lijrlstip 70\'ecl te wensen laat ( t.1 ~). Lcrlq~anck sloorde zich weini!,! 

( 132) K.l.. f_,.,f,.uanck' s volf, diJZ•. clichlw<·rkcn. Ro<'S<·Iun-. I )e~Pyn-VcrhouJZslmetc. p. 

XX\'11. XXXi - XXXVII. 

I 133) ib. XXVI : (),. Sta.J Eedou. 2() tuni HN7. 

1131) J\. Van J\, k.·r. ~l.·rkw•·•·nl,O!c Extr. j~,·~ol. hock••n. o.c. 81) Studsarrhit'f Eccloo. 

Oucf n" 1722. 

I f3'j) lU .. l_..,!,.ll"n•·l', Voll•·•lill'' I lichlwNk•·n. f{oc~clnr ... I ).,sc•ynVc·rhoul!>lrm•lc•. p. 

XXVI ( Jv..r rl•· ,,romllhltsdw flc•zln•lfwhl vn11 f., . .!,.uunck vNn<·<·onl nwn ook lwl 
•·•·11 •·n lwt IHiflr·r In •I•· brtc•v•·n elk I..•tl.,llnnck ml'l zijn vrh·rul R••ns wlss!'l.! ... 
/.tr· Htfof. Unlv. Cl,·nl Ik n" 21·122 . /.i•• ook lf,.L Ltl,..rnl .. Noonl•·n. I drc. 
I'J33 

IJ )t, J K.l .. l.,.,f.,ll"'" k'' \'"lf, . .!tu•· I )lf lolwNk<·ll ou·. XXV. 

1137 I In "''11 fm··f ll/11'1 Fr. R•·n• ,f,.,.I.J,. f_,.,J,.unwk nwrf, . .In! l11j lllnPilc Iw ci om !looi Is 
ll•·•ft• f11<·11 I•· fwurlifwll • n v•wu.J,. ~'~'""" lw· rmz•· lw.J,.n,fnnll"'' lnnl (Vl. lnnl) 
,,..ftJkt ,f,.,,.lf,f,. rot..t rn..t ,11,. """ I looft. llthl Untv. c;,·nt. Ik n" 21122 . tfJ:.!8. 

I 131'!) K L. f.,.,f,.~tnm:L Volf,..!t~t•· l>tdotw•·rk•·n. "·"· XXIX. 
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aan stelsels. I iet enige waarop hij de nadruk legde was : spreek ~~n schrijf 

dait men 't versta ( 139
). I-lij verklaarde zich tenslotte tegen bombast. reto

r i kaal of romantisch gedo~ en legen stijve en droge laaigeleerdheid in de 

poëzie, ( 140
) fouten waarvan hij zichzelf nochtans niet geheel kon los

maken. 

Over de mens Ledeganek kan nog heel wat verteld worden. Karel was 

een curieuse flamingant die zijn gedichten stelselmatig ondertekende met 

C. of Chs, korlom Charles, ( 141
) wal zeker niet Vlaams klonk. en die 

zijn vriend en Vlaamse taalflamingant Fr. Rens in een Franse brief uit

nodigde op de Eeklose kermis ! ( 142
) Waarschijnlijk beïnvloed door zijn 

leermeester C.A. Vervier was het Karel die ook een Prij5 voor < FransP 

dichtkunst» liet uitloven door de Eeklose Kamer van Retorica ( w). 

Karel leed mueilijk literaire nederlagen. Toen hij in een wedstrijd 

werd verslagen door een dichter die harbier was van heroep wreekte hij 

zich, geprikb::ld. door volgend epigram : 

Een man, wiens handwerk 't was. het haar ons van de kin 

Te scheren, kwam op 't laatst dat ambacht te vervelen ; 

I-lij kreeg iets beters in dm zin. 

En wou nu eens poëetje spelen. 

Y'-1et een gansch overheerlijk dicht. 

Gekocht. gebedeld, of welligt 

Gestolen. kwam hij voor 't publiek dar. debuteren; 

Doch spoedig kende men de vogel aan de veèrt>n. 

Reeds had hij zes of zeven blaan 

Gelezen en geweld gedaan ; 

!'1aar niemand kon een woord in zijn gekwak verstaan. 

En mompelend ongeduld liet hier en daar zich l10oren. 

En menig uil de kring sloop weg of stopte elf' oorPn ; 

Een eenige werd gram- en 't was niet vreemd voom·aar. 

(Wanneer men zijn geduld zoo jammerlijk voelt tergen. 

Kan men 't misnoegen slechts \'crbergcn) 

( 139) Nedcrdutisch Lcttc·rk. Jaarb. o.c. 1842 p. 2Q. 

( 140) K.L. Lcd<'gnnck's Volle. Dichtw. o.c. XXVI. 

( 141) Ncdcrduitsch Letl. .lnnrh. o.c. 1838. p. 75·78 - 18-13 p. 1--15 - 1847 p. I -

I 842 p. 9-29 -- I 840 p. 38-9'1. 

(142) Bthl. Untv. Gl'nl n" 21422 • Brtrf vnn L. nnn Rt•ns. 1833. 

( 143) Ztc : Rundel van dtchtstukl<'n o.c. Btj nndt>rc Knnwrs \'lll\ Rl'lorlcn kwam zoleh 

niet voor. 
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I lij ~prak : die vent is een Harbaar l 

Neen. riep een ander met getier. 

Die 't beter wist. <'t is een Barbier> 1 ( 14-1) 

In !{it satiriek gedicht veropenbaart Ledeganek een rancuneus karakter 

u1 zijn minachting voor een barhier die «nu eens poëetje wou spelen». In 

1830 was Karel vergelen dat hij een spoeler was geweest in een fabriek 

en ook literair plagiaat had gepleegd ( 145
). Later toen hij. zo noteerde zijn 

wienel Blieck. <op den troon zijner dichterlijke glorie» \Vas gestegen ver

raadde hij bij zijn \'rienden ook enige hoogmoed en onthielden de vrienden 

zich van alle legenspraak ( HG). 

Sommige biografen van Ledeganek noteren over Karel dat hij in zijn 

jonge jaren afgetrokken leefde en dweepte met de muze. Een lijdgenoot 

,-an Karel verklaardf: dat hij «\'eel alleen was en altijd liep al peinzend en 

al stucleerem ( 147
). Ledeganek zelf dichtte dat hij «langs de acker liep 

met \'ondel in de hand» ( J.l~). J'vlen moet echter deze gegevens cum 

grano ~alis aam<tarden. Ledeganek was in zijn jeugd zeer sociabel en leefde 

7eker niet in zichzelf gekeerd en in afzondering. Karel telde een grote 

schaar vrienden al~ zijn jeugdvriend Edward Van Damme-Bernier, ( It9
) 

C.A. \'en· i er. die zijn talent ontdekt had. de dichter Frans Rens eso) 
e.a. HiJ ontving aan huis de literatoren Blommaert en Serrure ( 151

). I-lij 

kwam onder de mensen om inschrijvingen te werven op ee11 gedichten

bundel van zijn \Tiend De Vos. ( 152
) hield publiek een redevoE'ring hij 

gelegenheid van de wederaanstelling van Jozef IJ'I-luyvetler tol burge

rneesier van Eeklo, ( 1 ;'
3

) jubelde in een gedicht zijn vriend en bekroonde 

kunstschilder Serafien Ue Vliegher toe (1 5
'
1
). Dit alles wijst ~·rop dat 

KarPI mei mensen gemeenzaam kon omgaan en het Eeklose leven van zijn 

( 144) .'\lmanak voor Ll.jgecsligcn. IJrussel 1831. Getiteld liet vHschildc slechts twee 

letters. 
I l·t'i) Gazelle van Eccloo. 20 dcc. 1896. 

( 146) K.L. L.t·rl<·uanck'' Vol!. I )jt·htw. o.c. XX ; Guz·.'ltc van E•,cloo. 20 dcc. 1896. 

1147) ProspN Vun At k<·r. I lel l<•v<•n van A. CommNuo. p. 8. 

I 148) KL l.<·rlcunnck's Vol!. l>ichtw. o.c. p. 121. ~1nar hij liep in het veld met zijn 

vrirn<l Edw. V :m I Jomnw. 
I l·l'J) 11 .. <•n N,.,J"nlnihch I ~·11 . .lanrL. o.c. IF!-12 p. 9. 

I l'iO) Dc Slat! Erdoo. 1(, rn"i 1897 ~ 12 mruut 1893 en Bthl. Univ. Gent. lls. 21422
• 

Brlt·v<·n VIHI 1 .. 11110 F. R<·m. 
I 1 'j 1 ) Bthl. Unlv. (;,.nl. I k 21422 . Bri<·f vnn I,,.,J. non F. Rt·ns. 21 juli 1833. 

1112) '''· 1827. 
l1'"i"l) A. Von Ackrr. J'>1,.,kw. Extr. o.c. 88. 

I I 'H) Gqmhli<:ccrd In l,",f,.I/'IIICk'• vollt•tlill<' w,.rkt·u en In I 033 In het <l.;h,.mlo Noor

,J"II) <•n ll"drukt hiJ V on lluu Ie l·:,·klo In 1828. I)" ll,.,•r Vv'. StoeRhers puhli
<.cNdf! hctzr:lfdc 11edkht no11111nnl• In cAppeltJes v.h. Mcctjcslonrb in J<)6G. 
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lijd intens mee Leleefde. Er i~ echter meer. In zijn gedichten nam rle vrouw 

een niet beringe plaats in. I lij handelde niet alleen over zijn moeder. aan 

wie hij een grenzeloze verering toedroeg en over zijn echtgenote maal ook 

over andere vrouwen ( 155
) die hem zelfs konden tormenteren. Een van 

zijn beste liefdesgedichten niet opgenomen in zijn volledige werken getuigt 

hiervan : 

Aan Rozemond 

Gij schept dan zulk een groot behagen 

In een en hond ! Want hele dagen 

Wordt de uwe in uwen arm gedragen 

Of zacht gestreeld op uwen schoot ; 

Wat is zijn heil benijdbaar groot! 

Zo ik U ook eens kan bekoren. 

Zo gij mijn bede wilt verhoren 

In godsnaam, lieve Rozemond 

Al ben ik christen mens geboren 

Behandel mij als een en hond ! ( 15 ~) 

Ledeganek ging er trouwens prat op dat hij succes had bij de vrouwen : 

0 ! menig meisje in mijn leven 

was mij van harten aangekleefd esr). 

En dat hij hij de vrouw zeker meer dan vriendschap zocht 

Celine is mij niet ong·enegen 

Zij heeft me een woordje dot•n verstaan 

Dat heel de rest wel op kan wegen 

Opregte I iefde is ligt voldaan. 

0 ! menig meisje in mijn leven 

was mij van harten aangeklet>fd 

( 155) 1\on Gt•rlruidc, Consluncl'. Ivlnthtldc. Pnulinl', !'vJ,•Jufft-r 11.1'1 .. aan ... Zit• 

N<'dc·rduitsch L·ttPr~ . .lanrh. 

( 156) N<·dc·rduitsch LPll. Janrh. 193fi. Dah•l'rl van 1835. 

( 157) Almanak voor hlijg<'csli~<'n. 1831. liP! clal<'Nl van 1830. 
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Nog em liefdcs~<'chcht nl. aan l.ize : 

Noor dnt gij Zl'gl lOU tk u minm•n 

0 LiZ<' I sl<'l dot uil uw zinm•n. 

't Is wuar. ik schonk u <'l'ns <'<'n zot•n 

maar 't is ~inds IEIIl!! mij lt•t•d <'n 'k zul lwl nlt•l nw..r clut•n. 

Almonok I voor blilg<'t•stl'~<'n. 1830. 



!'laar l zou ze al graag \'Oor deze geven 

Die nooit mij iets gegeven heeft. 

C éline. ja, kan mij hekoren 

maar l lwn loch niet met haar teweên ; 

Zij wil allpen \'an wiemisehap horen 

)\laar van geen tedre liefde, neen. 

\" ergeefs zal ze den gloed weerstreven, 

die in haar minnend harte leeft ; 

\\' ant l zou mijn aanzijn voor haar geven. 

Die nooit mij iets gegeven heeft. 

Ledeganek hield van aardse dingen. Dichtte hij niet : 

Ik heh alles gesmaakt van het leve:1 des mans ( 158
). 

Ltet hij zich nogal gemakkelijk door vrouwen sensibiliseren, om 

fePsten en plezieren was hij niet minder aan te spreken. 

Dichterlijk aangeiPgd had Karel ook een zwak voor muziek Hij werd 

secretaris van cle populaire muziekmaatschappij Sint-Cecilia, waarvan hij 

trouwens in een gedicht de lof maakte. en hij speelde reeds als negentien

jarige de fluit in de orkestafdeling van dezelfde vereniging. Hij compo

neerde zelfs een <thema met varieatiën:. voor twee fluiten en een «fantasie 

pour flüte:. ( 159
). Op het dokzaal van de hoofdkerk vormde hij samPrt 

met zijn wiendt>n .J.F. Willems. Fr. Rens en E.J. Temmerman een mll7iek

Pnst>mhlr·. dat van zich liet horen. Nu eens bij Ed. Temmerman dan weer 

hij \\'illPms of Rens of hij hemzelf aan huis werd geoefend en geëxperi

menteerd ( 16
"). 

LedPganrk hiPid van helt F>klos(: vprr•nigingsleven, van de levendige 

Eeklose banketten. I lij zat graag aan de dis. dronk. toostte en zong en 

haalde olijke toneelfratsen uil. Een van zijn manieën was zich verkleden 

( 
161

) waarmcrlt· hij trouwens SllC'CPS oogsll c ( 1112
). Voor narhtrirldt'fen 

ll'iH) K.l .. l.<·rl"~antk's voll. wPrkl'n o.r. I IA. 

ll'i'l) I),. Sllarl l·:r•dotJ. 2) IIUfl. - ·1 okt. I'J()H - )0 m<'i IR'J7: Kunst l<' E<'klo. T<'n· 

fonn•fl'llin~ "·'. p. 111 : 1-'.nntli<'llr< hi<·f Mnrr C~oeth11ls l·· E,·klo. 

IJ (,(1) llr•l l.tf,..rnl<· Nnorrl•·n. 2 I juli I 11"l·l : ( ;rm·lll' vnn E"rloo. 20 ,J,.c. 1 89ri. J.F. 
\\'illf'OI' ""·' ('(•n sfr•\'J~I' [pnorslr•rn. I lij .,. •. ,.Ir( .. kinviN <'0 nlt-viool. nok Rl'nS 

.•p•·r·l·l·· viool. J .... rf,.l/1101 k WIIO fluiii•l I·Jl 1·:. r .. mmNmnn pionlsl l'rl ora .. list. I )pz(' 

lnal•l•· wr rrl rnuti•·kl<·r"ar in fwt ln•Liluul v. 0.-1 .. -Vrnuw l<'n Doorn. IJ .. EPcloo

nnM. I H llllJI. Jl·lf•·l. 

f J(,]) In \'rouw .. nkl,.rr·n. f ),. Sllui Er•rlno. 30 mri IR'17. 

I 11,2) ( ;;m·lf•· \'. 1·:,.,-lon. ) I jlln. IA112 : j),. Sturl l·: .. ,·lno. )0 nwi 20 "'JII. - Ij Juni 

11-i'C: B;f.l. Univ. c;,.nt 11· 21'12 2 1\ri<·f vnn ,,.,J. 111111 Fr. R~n· IH27. J),. 
l111nk•·tl•·•• ,.11n ~;int C 'rrth~a wr·nlt·n tra ,j,. •Ápp··l• ll"ltourlr·n. O.ulr·r [.,.,l,·unnck• 



schrok hij niel terug. Te middPrnacht stond hij met enkele andere lustige 

Eeklose gezellen. begeleid door muziek, een oudejaarsavonds .. n·nade van 

eigen makelij te zingen voor het huis van de burgemeester 

I lel omle jaar is daar zo even. 

Gelijk men aan de klokslag telt, 

Van hier naar d'eeuwigheid gesneld. 

Om nimmer weder te herleven ; 

J'vlaar ook de klokslag heeft gemeld 

Dat ons een nieuw jaar is gegeven. 

Dat U dit jaar vol zegen zij 

En al uw heil volmaakt ! 
Dit smeken. wensen wij l 

't Is rluister nacht : cle rus! heers! binnen 

De huizen waar de slaap gebied; 

]\laar wij, wij zingen liefst een lied. 

En hebben lot de slaap geen zinnen. 

0 gij, versmaad ons liedje niet : 

't Is U ter eer die wij heminnen ! 
0 ja, die slem die wij doen horen, 

Is slechts de stem van gans uw stad, 

Die U bemind. die om U bad. 

Eer ge ons ten \'ader waar! verkozen. 

Rescherm uw volk. uw waareiste schat. 

In dil nieuw janr. w·lijk tevoren (1 63
). 

In meer clan een :Jcdicht van Lt>cleganck hul<ligt dè dichter dt' nie;1dt>n. 

de dis. de wijn. 

c:En die hij de dooden is 

1\an geen wijn meer drinken 

Noch biJ dl' vrienden nnn clt•n disch 

l\lel cle glazen klinken ( 1
1\

1
). 

]\ lnnr naasl dPze Lt•degnnck van hel t>pigmm. het hnnb"t. dE' fratsPn. 

de guil i ge vrienden leefde echter ook een andere LPd<'ganck die la ho-

vrirndrn In Sint-Cecilia worrn \'N\'Il'r. eh<' N voorzill<'r \'lln wr)'(l, Jnn Rodri!lO~ 

"n Ed. TC'mmrrman. ])p Stad EC'cloo. 23 nug. 1908. Lc·dC'I!nnck 11nf enill•' )nf('n 

\'oor I 828 ook {p~ In cl!' muziek en in dC' lnnlkmull'. 1\ihl. llnh·. Gf'nl 21·1.2 2 • 

IR27. 1828. ZIC' ook )),. Stnd Eecloo. 16 m!'l 1897. 

( 1 (,3) lid LihNnle Noorden. 6 jnn. 193:1. Dit g<'dtcht-lit'd Is n<'f!l<'llS \'t'l'sclwno•n \'ON 

1 '13·1. llrt wrrcl lwwnnrcl .lnnk 7.11 ProspN \'nn Arhr. 

( lli'l) 1\.1.. l.<'d<'gnnck's voll. Dtrhtw. o.r. XIV. 
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rieus ( 165
) en ernstig zich wist op te werken. Begaafd met talent en taaie 

wil~kracht bracht Karel het van gewoon fabrieksarbeidei tot gewaar

rlt>erd geleerde en gepreze11 kunstenaar die met tekenstift (1 66
) kon 

werken. musiceren kon. ( 167
) de muze verleidde en zich habelse talen 

eigen wist te maken. Hij was er zich \'an bewust dat hij in de maatschappij 

Pen taak had te \'en·tdlt>n. Het staal vasl dal hij in alle opzichten een 

nauwgezet ambtenaar was. die zijn zaken ter harte nam zoals hij zich met 

,·olie owrt uiging in de \'I aam se Beweging wierp. Naar C.A. Vervier en 

~la x Rooses van hem getuigden was Ledeganek een verdraagzaam man. 

die vergeven en vergeten kon ( 168
). Als dichter was hij beslist geen baan

lm·ker en allerminst een revolutionair ( 169
). Sociaal geëngageerd is hij wel 

nooit geweest. ~I en kan het best de inhoud van zijn gedichten samen

trekken in een paar regels van een van zijn gedichten 

Zing ik, 't speeltuig in de hand 

God Pn Liefde en Vaderland ( 170
). 

( 165) Ledeganek werkte 12 tot 13 u. daags op kantoor. Bib!. Univ. Gent. Hs. 21422 • 

!932. 

( 166) Ledeganek \olgde met andere latere kunstenaars als Godineau, A. De Poortere, 

P. Lippens. Th. Van Heuvel de lessen aan de in 1828 opgerichte Eeklose Teken

schoof. Gazette van Eecloo. 31 jan. 1892. 

(167) \Vaar hij muziek leerde konden we niet uitmaken. Volgde hij lessen te Gent 

7oals zijn wicnd E. Temmerman '? Enige bedrevenheid In het vak moet htj zeker 

gehad hebbr•n vcrmits hi! zelf muzieklessen gaf. Bibl. Univ. Gent. 21422 - 1828. 

Te Lovendegcm hielp Ledeganek in 1838 de oude muziekmaatschappij herop

richten en bleef ervan Ijverige voorzilter tot 18-12. Cult Jaarbock OostVI. 1947 

p. 78. 

( 168) f)" E,.ndra11t 1872-73 p. 9. Sl,.chts een Eeklonaar tekende in voor een gedenk

t<'k,.n op hr·t 11raf van Lcdeganek te G<'nt. 1),. Eecloonaar - 2 sept. 1849. 

( 1r,9) I lij klaagrle f'COVr>r dal de litNntuur te Eeklo niet naar wn'lrde werd geschat en 

L"kende cmr·t >mart Nt schande> dat hij in de hele &tad mnar geen Eeklonaar 

loarl gevonrlr·n die wilde lntr•kc•nf'n op c!'ft • mmancc> van een van zijn vrienden. 

V nn <'nl~ prntt·•l teg<·n de hongc·rlnnr'n rl<·r E<·klose nriH~idN,, hun ellt'ndigc huls

\'o·slinll. lwt nnalfabr·li&m<· n<·ru<·ns ••r•n nnnklacht. fiibl. Unlv. Gent lis. 21422 • 

- 1H27. 

( 170) K.L. L.r·d .. gunck'• vol!. rlichtw. o.c. 30. Ldeganck had scrupules, Lczwnr<'n l<'gcn 

«f,. oi<Jrtr·llwirl >. t"ll''n wal voor nnzr·rl•·llJkheicl mocht l!f'll!'ht word('n in zijn 

~tr·•hcht .. n •·11 rltt In l<•llr•mtr·lllnu md .f.F. WillcmA die «Ie dortt'lhcirh niet uit clc 

wo•u 1111111 zofil, uil volu•·mf,. v..rsrcllr•ls rnn11 J,IIJk .. n. 

llo<·v•·r·l Evru zijn ..r no11 

I )J" fl"'fJNI huo11• ,j,. •lrutNo 

()eh, vrlertd<'n. pluL miJ(i vruchtj•• loclo. 

Ik Ll11f zo lonu vNiul<·ro. 



~edeganck werd in de X/Xe eeuw graag gelezen. Zijn w<:>rk kreeg 

11ouwe11s meerelere herdrukken, ( 171
) • en sommige van zijn gedichten als 

.:De Drie Zuslersledem werden in hel Frans verlaalcl ( 172
). Van Karel 

Lefleganck heslaan portrelten nl. van Serafien De \'lil·~her, .J. Geimaerl 

en Ant. De Poortere (1 73
). 

Karel L. Ledeganek werd o.m. met Franse redevoeringen te Sint

Amandslwrg op het Campo Sancto begraven ( 174
). 

J.f·. WILLEMS 

Ook 0\'Pr .J.F. Willems die reeds van de J'vlaalschappij lid werd op 

hel einde van 1831 ( 175
) is reeds overvloedig geschreven. Het zou ons te 

VPr leiden dit lt:ven van de koning ( 116
) of de vader van de Vlaamse 

Beweging», ( 177
) nogmaals te belichten. \\' e beperken ons lol t>en paar 

gegevens betreffende zijn verblijf le Eeklo. 

( lïl) Uitgave te Roeselare door cle Seyn-Verhougstraete ( 1888), door .lanssens te 

AntwNp<>n ( 1889) en door Prof. J. llen•mans. Gazette van Eecloo. 18 maart 

1888- 1·1 april 1889. Zie ook E. D" Bock. o.c. 212. 

(I ï2) Les lrois s<rurs IÏamandcs. Trilogie nationale, imilalion libre par Au guste Louwag<'. 

Cand. f)p EPndragt 1863-64 p. 100. Ander w<>rk door Legros l<' Antwerp<'n. ib. 

1869-ïO p. -1-1. ZiP ook : Algem. Gescb. N<'derlnnden. D<'<'l IX p. 42-l. l.ed<'ganck.< 

• r )rit' l.uslNsl··rl('n. verscbrn<'n in 18-ll). \ 'oordi!'n in I R-12 \'N..:clwn!'n in d .. 

• Essais poéliques par ']lwlqurs élc\ves de l'univer..:ilé de Gnnd. IR-12. cdrit• dllO

nirmt' Franse grdichtPn. lof <'n lrrurzançwn op GPnl. Bruggr <'n AntwNp<'n. lJ"t 

7ijn maar bagatPIIPn maar hPPft onzt' L·,legnnck zich op dt'ZP lrilegiP nil'l l!<'in

spirPPrd lol het schrijv<'n van zijn uilgPhrl'idP • Dri<' Zuslt•r<tNl<'n> 7 Zi<' ook 

Almnnnch d" la sol'iPl{• g~nPrnle tfps Etudianl,; 1891. 

(I ï3) 1\ihl. l!niv. G .. nt. lis. 2 I ·12 2 - :833 ; Kun<l lP EPklo. Kntlllol!ll< 31 ooc.<t 

I ·I sPpl. I <):JO ; I )p Stil!! E .. cloo. IR ,;ppJ. I lJ0-1 ; 1\.L. Lt•<l<'l!llnck',; \'oll. l1icht

W<'rh·n. Ro!'s<'lare p. \'. I kt was .[ )p EPrloonnnr> cliP voor lwt Pl'rsl in l :'~IQ 

lwt plnn lancrl'r<l<' \ nn <'<'n standiH·<·Id voor 1\. LPcl<'l!<lllrk. D<' E .. cloonnnr. 26 Olll!. 

IH·IIJ. 

( 17-l) [)p Stnd Eecloo. l'l llUJZ. 189ï. 

(I ï'i) Vvill<'ms mankt<• voor lwt !'ersl k<'nnis nwl cl" rt'<ll'fijk!'rs lt· !.iN Wilnr hij nis 

knnnp r..frc•int·n rPcilP<'rdP en 7.<'1fs rnllPn l<'n lont' Ie ll' spel<'n krPc·~. I),, l.~t-rs!' 

n·derijkers wnr<'n hPt ook <lie do 1-1-jnri~<' \\'tl!Pms tol h<'l nwkPn \'fill """ ~··•ltcht 
nnnz<'ll<'n. ldn \'on Düringsf .. ld. o.c. 111 35~. \\'iiiPms Wl'rd lntt-r lol ann 71ln 

clnod hoofdman vnn de <Fonleym•> t .. GPnl. ~lax RooS<•s. ~clu•l>!'nhot•l. C:t•nt 

187ï p. (>-Ï ; llrt l'lorl!!'nrood. I!!· i ()22-23 p. 213. 

(I 71i) Cnz!'li<' van Errlno. 18 okt. ltNfi. 

(lïï) f) .. <'rrlil<·l van ,\'aciN cl .. r \'lnnm,;p Ht•\\'PJZilliZ> komt .l.F. \\'ill.•ms nkl r.·.-ht

rnaliiZ ]op manr Wt•l .I. I\. \'Prlooy (I 7·lli-'17) nu•l zil•1 '\'t•rhnndc•lin~ op ,J'nnncht 

d .. r mo .. ,l .. rlijk.. Tn .. J in cJ,. N .. clc·rlnnclc•rn. (I ï8R). 
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\\'illt:>nb heeft Eeklo steeds \'erafschuwd en bestempeld als een dorp, 

et:>n <eenzaam hoekje \'an ons land>. een « allerellenrligste plaats» waar 

zijn lewn en nog meer dit \'an zijn wouw lsabella Borrekens ondraaglijk 

werd geacht ( 1 ;s). Dat was allemaal niet zo abnormaal ah men weel 

dat \\'illerns \Yegens zijn orangistische gezindheid die hij met de wapens 

in de ntisl had Y<'rdedigd te Antwerpen uil deze grote stad naar het 

kleine Eeklo werd geban~1en. Te Antwerpen had \\'illems zich ongemeen 

brutaal en zelfs moorddacÜg aangesté'ld. Zoals Willems het openlijk lw

kende aan zijn \Tiend Oe Vries had hij in de starl bijgedragen «om te 

doen ordonneeren op het opgestane volk te schieten> inclien de «fatsoen

lijke> gewapende Antwerpse orangisten mochten aangerand worden). En 

er werd geschoten op de Belgische omwentelaars die met stenen hadden 

geworpen. En t:>r waren doden gevallf.:'n. En Willerns noteerde er cynisch 

hij .. God lof d .... gedooden vvaren allen voorname en gesignaleerrte hoos· 

doeners> ( 1 ;g). Het was deze in de geschiedenis onbekende hondse 

\\'illems met het rekbaar geweten die als gebannen te Eeklo was terecht 

gekomPn. In dPze i.leine stad miste Willems zijn Antwerpse vrienden en 

de hedrijvi(.!'e werkkring die hij had moelen achterlaten en op de koop toe 

verrÜende hij slecht, nog J/3 van zijn oud salaris. J'vfetlertijd is \Villems 

zich loch gaan acclimatisf"ren te Eeklo al bleef hij vurig hopen loch uil de 

5-tad te geraken. De Eeklonaars hebben het Willems niet moeilijk gemaakt 

in de stad. Willems vriend. de Gentenaar en retorisl A.C. Vervier had 

hem in de HoelarP <een fraai en gerieflijk huis met grote hloen1- en moes

tuin lwznrgd Pn men mag aannemen rlat rle sterke kern van orangisten 

geleid door Jozef D'J luywlter hem met oren armen zullf'rl hPbhen ont

vangen. Willems zelf verklaarde· dat de Eeklose memen lmwe mensen 

waren ~'Tl dat hij in elP stad grnag gezien c•n geacht werd. I-liJ let>fde 

trouwens met het '.'r,lk rnt>dP. VPrhlufte met zijn sterke tenorstern op het 

dokzual rlr· gelovigen ir~ cl,• kerk c·n knoopte contact aan rnPl Pnkel" kunste

naar~ als rlc· jonge Ka re· I L. I ,crtc•ganck. Jan l~odrigos. een loneelral. E. 

TemmPrman. een knap or(!elisl c•n comronisl. Op zijn kantnor werkte zijn 

ldtervrir·nd Frans l~ens c•n aan huis ontving hij vele· vrieml<'n als Daulzen

lwrg lloffrnan \'or1 Félllt·rslc·h,·n. Hlic•ck. P. Vun l)uy:;r•, \'an l~ijswijck. 

:-\()11'1 I),. Branwen· 1•.a. ( 1""). NPPn lwt wns all,•nlflal zo slecht niet in 

( 1:-><) :-fax l<oo>r•<. l'.rh·v•·n VIJII Ir \Vill .. m~. (;,.nl. IA7<1 p. 117-110. 

( l:-11) iJ,. MïHH. 

I Jl-!(1) ~1nx Ho""''· llrh·v•·n vnn u· \Vlli•·rn•. (;,.nl llî7tJ p. tOA - tO'I - 112 . I I 5 . 

I 17- 12tJ - 121 1.22 . JJ,.t I.JJ".mJ., Nnorrlt·n n" )() 1'11 J() 1111~ 1'11): Gn/.t'll<' v. 

).:,.,).,". 211 ,),.,. 11-!11(, - JIJ uprli IH112. 



het dorpse .:ellendige> nest Eeklo ( 181
) PO in 1833 schrepf hij zijn vriend 

4 Potgiet er» zo hegint mij het leven enigszins minder zwaar te wegen ( 182
). 

In 1833 Wös \Villems verwoPd gaan schrijven. I lij levt>rde benevens 

c·en artikd in de «f~ederduilsche letteroefeningem ( 1 ~ 3 ) een berijmde 

vertaling naar de oude tekst van de <l~einaert De VoS> ( 18
'
1
). H 1j werkte 

ijverig aan zijn verzameling van oude Vlaamse liederen ( 185
) en ging voort 

rnel het hereiden van de eerste uitgave van <Den Slag van \Voeringen> 

waarvan de eerste vellen vóór 1830 n•eds waren afgedrukt ( 186
). Hij 

schreef ook een te weinig bekend gelegenheidsgedicht uilstekend van ~truc
tuur en vooral geestig en «dart eh ( 187

). In januari 1835, kort voor hij 

Eeklo zou verlnten in april van het zelf de jaar. was de Vlaamse strij(llust 

weer in ~em ontwaakt '"II schreef hij aan zijn \'Tiend P. Vnn DuyH· : 

de lijd nadert waarop onee Vlaamse nationaliteit met veel levendigheid 

het hoofd gant opbeuren. Weldra zal ik de gronclPn ],-.llgen iot een ver

bond van weldenkende vaderlanders orn de vaderlandse letteren meer 

werkdadigheid en aanmoediginr. Le verstrekken> ( 188
). 

Welke opdracht Wdlems vervulcle in de l\1aatschappij van <Eikels 

worden Romen> is niet uit te maken. 

( 181) Edward, \Villems' ;:oon, die zin voor tekenen had, hielp zijn vad<'r op het kantoor. 

Zijn docht<>rtje Malvina leerde piano en maakte goede vord..ringPn. Een ander 

dochter Pauline liep school in hf't klooster der Zusters van f..Jpfdc. Nol! een 

dochter, Lotje, hielp moeder thuis. Er was nog een zoon t\ugmt <'n dt> jon~:st

lleborPne Mimi<'lje. fvlax Roost's \'Nilist zich als htj m<'d<'deelt dat \Vtllems na 

1832 nog slechts een zoon nl. Felix had en twee dochtPrs. l'lnx Rooses. Levens

schels<•n o.c. p. 60 - 120 · 121. 

( 182) ib. p. 120. JJ,.t is best mogelijk dat \ ViiiPms df'<'l h<'<'ft uit!l<'mnnkt 'nn dl' 

mu7Ackv<>r<'niginu Sint-Cecilia. In zijn jNIIld ii'Pnle .lnn Frans zin~ZI'n <'n O!lll'l

sp<'l<'n en was zplfs door zijn ouders voorhestPmd om ko;ter t<' wordl'n. \ \' l'llirht 

trok Ledl'gnnck \Vill<'ms nwe in de muziekmnntschnppij. ~In x Roosl'>. Lt'\'ens

schelsf'n o.c. 5. 

( 183) nl. (0\'Pr <'lli~f' oudl' Nf'd<-rlnnds<' vloek<'n, <'dl'n f'n uilrot'plngen. Nt'df'!'duitsdw 

IPitNo!'Fcnin~Pn p. 218. Een \'f'!'vol11 dnnrvnn Is : cscheldwoorcl<'n> tb. 1). 301. 

( 18·1) Uitgr~?evPn te EPklo in 183·1 bij A. I\. vnn 1-lnn. 1-l('t wns dl' rf'!'stl' uttgm't' ,·nn 

de omwNking vnn rl<' cRPinn!'ft> nnnr .1" oudsiP hPrijming. 

( 185) Bibhotheen \VtiiPmsinnn. Sd. 1847. p. 163. In 1832. dnt \'nor \\'ill<'ms f't'n 

hPdrtjvlg !l<'<'slrijk jnnr was. ih. 

( 186) Mnx l~oos!'s. I.Pvl'nssclwtsr•n o.c. t.1-62: l'·lnx Roos!'s. RriP\'Pn \'nn .I.F. \\'tllt'ms 

o.c. 130. 

( 187) Ncd"rduitsch. lett. jnnrh. 1834 p. 10. liPt hcf't ci\ij hl't huwt'liik mijnt-r ni<"hl> l'n 

h<'gint zonls R. Minne zou b•·11inrwn nwl cTnt'n Adnm tn dt'n nppt'l 1"'<'1>. 

( 188) P. Vnn Duys<'. Nnlnt<'nschnp vnn \Vtlll'ms. Gt•nt. 18'it'i. p. ;\\.\'1. 
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JAN BAPTIST RODRIGOS 

Jan Baptist Rodrigos was geborPn in 1782 le As~f>nede. Hij huwde 

op .29 oktober 180ö met Theresia. dochter van dokter D'Auhioul. Hij was 

toen hoofdklerk op het stadhuis en deed soms diemit als stadssecretaris 

in ven·anging van P. De ]\ leyer. Jan B. Rodrigos her! rou wel<' na de vroeg

tijdige clood van Theresia met Sophia, zuster van Karel L. I .. <>deganck ( 189
). 

Rodrigos maakte eerst deel uit van cle oude Kamer van Retorica waarvan 

zich dt> groPp Dhavé afscheurde en was de promotor van de herstichting 

in 1822 of 1823 van de oude «Eikels worden Bomen» (1 90
). Rodrigos 

werd hiervan rtf' eerst gei:ende voorzitter in 1827 ( 191
). Het jaar nadien 

werd hij leider ,·an de toneelgroep (192
). Rodrigos woonde een tijd in «De 

Ooievaar> en was verwant met Edward Rodrigos die na hem toneelleider 

zou worclen en van Philippe Rodrigos. zijn broer, die in 1821 lot stads

secretaris werd verkozen. Tol dezelfde familie behoorde blijkbaar ook 

Hippoliet Rodrigos die in 1872 medestichter werd van «Vlaams voor ah 

en die individuele successen boekte. (1 93
) evenals Edward Rodrigos (1 94

). 

\\' anneer J.B. Rodrigo~ is overleden is ons niet bekend. 

FRANS RENS 

0\'f'r het verbiîjf van Frans Rens van juli 1831 lol augustus 1832 

is bijster weiuig lwkend. Hij was kiPrk op het kantoor van .l.f. \Villems. 

Oe man moet van Eeklo gehouden hehhen in legenstellin!,! mt>t J.F. 

Wil!Pms rlie niel ophiPld erover I<? klagen. In een kwakker;(l kra:npachtig 

gedicht <ailfl Willf'ms ten zwakke blijke mijner hoogachting> l opgedragen 

def'lrlP hij mede dal hij rt·r·ds na drie maan(l(,n wriJiijf in d<' slad Eeklonaar 

was gcworrll'n en er absoluut niet meer aan dacht een vreemdelin(( te zijn. 

I lij mwrnrlf! Eeklo een <gezegend oord> waar hij vriendschap had gevondPn 

( Jl'j')) CFJZr·llr· vnn Eccloo. l'j nov. 1891 ; I' nul Belrnnr•rt In Dt' Eccloonnnr. 13 nng. 

I '171. 

( ] 1JO) Cazr-llr· "'"' l·>doo. 21 r·n :.!8 mrl 189). 

( ] 1)]) Bolrl. lJn. r;r•nl. ''·· 2H:.!2. ]M27. In zijn l.rlrl lillil Fr. R .. ns noll'l'!l f."r! .. ~nnck 
mijn zwnur·r l~orlrivu•·• voorzillr·r on~N omwt.r·lo,opplj vnn rl'lorlcn. ilr. 

( 1'.12) il •. 
( I'Jj) A. \'nn Arkr·r. 1\lr·rkw. Exlr. o.r. 77 ; Cnzr•ltr· vnn Ereion 11 ••n 2'1 lllnl 1A')3 

r•n j(J rlr•r. 1877. 

I I 11'1) ( ;,IZ'·Ilt· vun Er· don. I I ju rol 18113. 
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en kunstgevoel en waar de burgers, zoals zijn kantoorhaas reé'ds had ver

koneligeL «hraaf warem. Over zijn optreden in de Maatschappij van <Eikels 

worden Bomen» zwijgen alle hronnen. Te noteren is wel het feit dat hem 

in I 828 te Eeklo de «gouden eerepenning» werd toegekend voor een gedicht 

lwtreffendc «LiedPrik De Bucb door de Maatschappij \'an Retorica 

d;:ikels worden Bomen» ( 1!
15

) nadat hij r<·eds in 1827 te Deinze was be

kroond geworrlen. In 1834 werd hij ook Ie Brugge gelauwerd. 

KAREL AUGUST VERVIER 

iVIet Karel L. Ledeganck. J.F. Willems en Fr. Rens moet Karel 

August Vervier vernoemd worcien. Hij werd te Gent geboren op I 2 augustus 

1789 fn hehoorde lol een familie van ingeweken Hugenoten ( 1 ~ 6 ). Zijn 

vader J B. Vervier \'esligde, nog vóór .J. F. Willems, met zijn gedichten 

nl. zijn «zangen» de aandacht op het herstel van de moedertaal in de 

7uidelijke Nederlanden en vvas een uilgesproken aonhanger ,·an een ~e
grond saamhorigheidsgevoel met het Noorden ( m). 

No zijn humaniora in de zogenaamde centrale school voltr<>kken te 

hebhen werd K.A. \'ervier naar Parijs gezonden om claar. onder leiding 

\'an priester Cuyot, een wienel van zijn vader. de leergangen van dt> Facul

teit der \ \' etenschappen Ie volgen. In Gent terug gekonwn legde hij zich 

( 19';) BundPI van rlirhtstukkPro b<'kroonrl door rl<' r>lnnlsrhnppij van Rlwtorira te E,•klo 

( 2 scpl. 1828) G"nd. 1829. p. I I : De 1'-lcctjeslanriN I-I dPc 18:-~ : Bib!. Univ. 

C<'nl n" 1·1-1 A 7. Rcns wPrd geboren op 2 febr. 1805 Pn O\'NII'Nl t!' G!'nt in 

187•1. I lij \·r·rh!Pef ook te ll<'vPrcn bij ~int-Niklnns, !t• l.ok!'rl'n en tl' Gl'nl. !lij 

w11s mPdPslichlcr vnn «Dr· Tnal is ~nns lwl \'olb ( 183ti) t!' G!'nl !'n \'an lwt 

lijrlschrifl «NPrlmluitsch II'IIPrkunrll~ jnnrho<'ki<'> ( 183·1). I lij W!'l\1 hoofdopstel

IN van hl'l lijdschrift • J)p EPndrnchl>. ( 1846) Pn Wt•rcl vo•'rl.lttN vnn l~t•l \\'11-

l<'msfonds. lltj publi<'<'<'rcl<' n.m. ,(~ .. rltch!Pm ( 183<l) r•n .~lnd!'l\'11 uil dr•n 

vrr•Pmcl<'> ( 185:i). lltj slnnl lu·kcnrl nis <'<'n \'lllflms~!'zlnrl<' ltlwrnll' \'onrwchlt·r. 

NPrlPrduitsrh 1<'11. jnarhoPkj(' o.c. 1875 p. 1·18-1 ';0-152 : ldn \'on Dürlnl!sfr·ld 

o.r. 1·17 "·"· : Kunst I!' Ecklo. TPntnonsl<'illn~. 1\ntnlo~us. 31 oo~!'[ - 1·1 s!'pl. 
I 'J30. ~ lPn rnndple~p ovN I~Pns : C. ~rlm10ok. Onz<' RPnsPn In , 1\.V.:\c voor 

Tnnl !'n l.PltNkuncl!'>. RP<·ks X. n° 3. In dit W<'rk worch ook m·N l r•rl"l!lln<-k. 

\ViJIPms. Vun I )uys<'. Consri<'ncu P.ll. li<'hnnrl<'lrl. ZIP ook N .. ,j, rrlullsch (,•tl. 

jnnrlw<'kjl'. o.c. 183·1. p. 58. 

( l'lti) K. llo~nNd. GPrltc·hlcn van K . .'\. VNviN. DPnrlNmonrlP. 1873. 

( 197) E. n,. Boc·k. Onder~allJ! ('IJ lwrslt'l of h<'l onlslnnn ,J,.r \Ïnnmst' l\c•\\'PI!hl)l. 

/\niWNJWil. IC)70. p. 3'i. (),, ll<'rltchl<'n \\Wrlr•n ulll!t'~t'\'t•n In IHI'i. L \\'t•ilr•r. 

I.PIIt·rkunrlia<' lll<'ll~r·ltna<'n. (~<'nl. ~.rl. p. -12. Zit• ook 1·:. (),. 1\n~k. u!'. p. 3'i. 
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Yan ISOtJ lot 181-1 op dl, g~Jdhandel toe. In februari van dit laai ste jaar 

werd hij ~oor baron \'on Crumpipen en Yrijheer Van Ertborn naar Brussel 

geroep<'n om mee te helpen ePn niPLIW financiesysteem in elkaar te tim

meren. \'oor zijn medewerking werd \ 'erYier beloond en graaf de Beau fort, 

gouwmeur Yan Bt>igië. benoemde hem lol agent van dP algemene rijks

kussier of OI!IYanger particulier van het dislridl Eeklo ( 198
). 

Hij Yerblet>f nu een~ Ie Gent ( 199
) dan weer te \X/ aar . .;chool waar 

hij mettertijd eigenaar werd Yan het c:Damzichtl' een kastePI gelegen op 

de Dam te \Vaarsc·hoot ( 200
). K. Vervier deed zich gelden als pol il icus, 

flamingant. literator. nijmelselaar en maecenas. Als politicus wa8 hij een 

Yan de twaalf leden Yan de ProYinciale 5taten die zich op 11 oktober 

1830 terugtrokken toen graaf Oe !'vlerode .:!' adhésion de~ états au gouver

nement provi~oire de la Belgique» voorstelde maar trad claarna loch in de 

Belgische senaalt (2° 1
). In de Provinciale Stal'en VPrtegenwoordigde hij 

jarenlang eerst het arrondissement Eeklo later dat van Gent ( 202
). Als 

liberale flamingant werd hij ondervoorzitter van d)e Taai is Gans het 

\' olb. ereYoorzitler van het Willemsgenootschap. bestuurslid van het 

\V;IIemsfond;,, lid ,·an de liberale afdeling \'an het Vlaams Verhond ( 203
). 

In 1820 sprak hij een ge,·alle feestrede uil in de rederijkerskamer d)e 

Fonteine» van wiens Eed hij jaren lang deel uitmaakte. en waarin hij 

naging welke de oorzaken waren q-van het sinds dPCtig jaar in Vbandt>ren 

steeds toenemend verval der nederduitsche taal> ( 2 "J) en duidde levens 

de middelPn aan lot verhetering ( 2115
). In de provincieraad en np open

bare manifestaties klaag(le hij de ~oCiale ellende aan in Vlaanderen. han

dPide over de economische rrises, de belangen van dt·~ \'laamse loneel

kumiP, df' verhroedering lussen l':uid Pfl Noord. O\'t'r volksverlichling. 

I I')") I Je Er·nrlracht. 3 nov. I 872. n" 'J p. I ; N,.rl<·rrluilsch Jaarboekje voor l 873 p. 

l';û e.v. flit bleef het lol 1833. 

II'I'Jt flit vr·rblcr·f Ir· Gent •·•·n tlt<f op lwt Vnn Artr·v<'lrlr·pl•·in ('11 op cl .. I looupoort. 

121)(1) f),. i':t·ntlmrht. ) no\·. 1872 o.c. p. I. I liJ overll'<'rf op :20 okt. 1872. 

1201) E.l ),. llrwk o.C. p. )11, Wij rlnnk .. n hi<·r IJrs. 11. c;flliS voor !w .. l wol lwlllnj:1rijkr 

11''1/f'Vf'fl' f".twffr·ntf,. Vr•rvtr•r. 

12112) r ),. E··ntlrnr ht. 3 nov. t li72 p. I. 

12113) \\'u, ook lw.tuur•litf Vllfl ,J,. Gr·nl~c ufcl .. linu vun rl<· • l\lnolschapplt lol Nut 

vun 't Ahwnwr•n>. 

1:.!114) E. !Je !loek. ru:. p. 3';. 

1211'i) nl. "vr·m·tlinu. "'"'mtwtfiulnu. vr·rur·ftftnl(, lwl voorfw,•lrf ,J,.r ov•·rlwrlen, t•en vt·r· 

fwlr·rrf full!'r unrfr·rwil• r·n r,.rfr·rtJkr•r•kurnr·u. lfo. 31). 
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l':oals .J.F. \Villems le Antwerpen de spil werd van het Nederlandse 

cultuurleven zo was K. Vervier de animalor Yan ditzelfde ievc-n in de 

Arleveldestad ( 206
). 

Als wijmetselaar was hij lid van de loge <La Libt·rté> le Gent, was 

in innig contact met de Gentse zusterloge <Les vrais amis>, mel Fran~e 
loges, mel I'Astre de I'Orienl» te Vlissingen e.a. maçonnieke werkplaatsen 

waarvoor hij gedichten schreef in het Frans en in het Nederlands. Als 

vrijmetselaar bracht hij het lol venerabel meester en publiceerde een 

«openbare verdediging der vrijmetselarij>. Via de vrijmetselarij ijverde hij 

gestadig voor een toenadering tussen Noord en Zuid. 

Als literator werkte Vervier mee aan tal van tijdschriften en week

blaclen als de « Annales de Belgique>, <de !'vlessager des sciences hislo

riques». «De Eendracht>, «De Nederlandsche Letteroefeningen>. <Het 

~ederduitsch letterkundig jaarboekje>. «De vriend des Vaderlands>. ç-De 

Belgische I'vluzealmanab. « D... Vaderlandsche Letteroefeningen>, <De 

Eecloonaar» e.a. Vervier schreef in hel Nederlands ei• in het Frans en 

dePd aan vertaaiwerk. In 1820 ven:cheen zijn <Dichtstukjes. Eerste Deel> 

met een vrije vertaling in het Frans die hij onontbeerlijk achtte <om door 

vergelijking van de twee versies te bewijzen dat onze taal geschikt was om 

alles uil Le drukken ... In 1840 ver~cheen nog «Letteroefeningen>, in mei 

1861 «I )e Nederlandse Taal:•. in 18()3 <l'lnn en \'rouw> en nog Inter 

«<Je Tijd». Zijn gedichten werden verzameld en uitgegeven door K. 
Bogaerd in 1873 (2° 7

). De meeste van zijn gedichten. doorgaans gelt:>gen-

(206) \'crvier wer.J van 1827 tot 1856 din•cteur e-n l'redirccteur van de Kon. Gcnt~e 

Tckr·nacademie en van de literaire afdeling van het Koninklijk Genoot~chap voor 

Schone Kunsten Pn van Je Commissie belast met het b .. war<:>n der oude Gedenk

stukken. I lij w<'rd ltd van de r<'derijkerskamcr tDe Fonteine) zoals wc reed~ 

nwcledeelden en werd lid van het lettNkundig genootschap cConcordia> te Brus

sel, m van de lctterkundi~c vPr<'ni~ing c R .. gat prudt>ntla vln•s>. 1-l.j maaktl' ook 

deel uit van het Zcl'uws genootschap voor Kunsten en \V cknschappen <'n van de 
LPIL<:>rkundigc mantschoppij van Ld<lm. !lij w<'rd ook cur~ttor van lwt Gent,; 

Atheneum e.a. v<'rcniging<'n en commissies als de mantschappij cT ot nut \'an 

't Algemeen> waarvan hit \'an 182-1 lot 1830 ondpn·oorzitter \wrd. De Ern

drac:-ht. 3 nov. 1872. p. I Pn pns>im. 

(207) f)c. E<'ndrn~l. 1862-63 p. 61-66-8h - 1863-6-1 p. 72-75 - 1864-6:\ p. 2 

1865-66 p. 98 - 1859-60 p. 20-67 - 1860-61 p. 9l) - 1861-62 p. 91 

1862-63 p. 52-54 ·- 1872-73 p. 33-3-128 - 1868-69 I'· 30 - 1870-71 p. ,,8 

- 18-18-49 p. 27 .- 1850-51 p. 56 : De EPeloonaar 12 t'n 27 juni 1859 - 20 

S<'pt. 1857 - 7 okt. 1860 .- I f<'br. 1863 .- 29 nwl - 26 juni 186-1 : Eu1,1. 

D" Bock o.c. p. 13-20-21-35-36-210 : F .. nl. V nn<if'rhne~hen. Bil>lio1,1mphie Gnn

loise. Gnnd V ( 1865) en VIl ( lt:I(>C)) p. ·l'i-57-78-·136 .. 16H21·2ll : ,\. Dq,rt'Z. 

Bril'ven van, fll\11 rn over .l.F. \Villt>ms. 1\l~:<'rn. lnl..t.!inl! 11. 1\ruggt' t965 : 
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heidsgt•dichten. hadden een moraliserende. wijsgerige inslag. waren soms 

e-picurislbsch Yan gedachte-n en inhoud. 

T(• Eeklo kwam Vervier in contact met K.L. Ledeganek waar~chijnlijk 
omstreeks 18:2:2. Alle gegeYens duiden erop dat Ven·ier met Karel kennis 

maakte in een linnenweverij waar Ledeganek als spoeler werkte en waar 

\' ezYier constateerde dat Karel een sierlijk geschrift had. rijmpjes schreef 

tot op de- getouwen toe ( ~""). \Vaarheid of verdichting ? fvlet de steun van 

burgemee3ter LYHuywtter loodste \' en·ier de talentvolle jonge dichter als 

hulpklerk op het stadhub { 209
). Karel zond zijn dichtproeven naar zijn 

beschermer die ze geduldig verbeterde. hem wees op sterke invloeden en 

zelfs op gepleegd plagiaat ( 210
). Vervier bezorgde Ledeganek I i terair leer

en leesgenot en hield hem op de hoogte van de toenmalige letterkundige 

beweging ( 211
). Het is niet uitgesioten dat Vervier Ledeganek heeft aan

gespoord naar Gent te gaan studeren. Vervier en Ledeganek hebben samen 

met Jan Rodrigos. later bijgestaan door J.F. Willems en Fr. Rens, te 

Eeklo zeker de literaire afdeling \·an .:Eikels worden Bomen:» ontworpen 

en geslicht. 

Na 1828 verneemt men in de bronnen niets meer ovt'r contacten tussen 

\' ervier en Ledeganek ofschoon deze elkaar meermaals moeten ontmoet 

hebhen te Gent ( 212
). Lang na de dood van Ledeganek '.Tlaakte Vervier 

in 1872 ( ~ 12
) nog de lof van de talentvolle Eek los~ dichter die hii 11if 

dP duisternis in het licht had gehaald. 

K.A. \' ervier heeft krachlig meegeholpen aan de opbloei van het 

culturele leven te Eeklo waar hij niet alleen voorzitter werd van <Eikels 

worden Bomen> maar ook van de muziekmaatschappij Sint-Cecilia ( 213
). 

llij heeft ook verdiende hulrle J.{ehracht aan Eeklose kunstenaar.~ en ge

lePrden als K.L. Ledeganek. Aug. Van Acker. Karel BugaPrd. Van l)amnw

lkrnicr. Emiel J)p C:l,~rcq t:>.a. ( 211
). Vcrvier was een dynamisch figuur, 

I )ictionnalre des hommes de lcttrcs, des &avants ct des artbles de Belgtquc. 

Bruxelle~. I e3ï :A. I)., Seyn. Dtctionnuiw bto~ruphtquc des l('ttrcs ct dl'S arts 

•m Br·IS~ifJue. Bruxcll•·s. 1936 11, 1138 ; ldu Von Diirlnl!sfcld. oe. 111 Band. p. 

3'i2 ; Maçonnick w .. "kblijd óe ill· n° 27. Utrecht. 

f2U8) Cultureel Jaarboclc. Provlndr O.Vl. o.c. p. 69; Oe Stad Eccloo. 16 m••l 18?7; E. 

De Bock o.c. 210. 

(2(1)} Cuhur.·•·l .lnnrhock. O.Vl. o.c. p. 69. I lt) werkte ook als boekhouder In een handels-

hut. NI Wl'rd ook lwnml•l•· ht) ,[,. ,ftslrlclcommlssurls lc E .. klo. tb. 
f :.!liJ) ( ;,m·lt•· voro Eedoo. 20 •l•·c. I fi')(, ; I)., Stnrl Eecloo. 2 nug. 1891. 

1211 J Bthl. Untv. G•·nt. IJ.. 21•122 • 

(212) f),. Er·n.Jml!t. ,H72-73 p. 'I 1J. 

I 2 n J f J,. St,"J 1-:..doo. ü .,.pt. 1 <JûtL 

(214) f)r• l·>d(JIJCIOIJC, 7 okt. 18(,0, 
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die onteiiJare redevoeringen, voordrachten en lezingen hield, over allerlei 

<~cluele onderwerpen handelde zo van sociaal-economische al; van taal

ktmelige en literaire aard ( 21
"). l\1el Jan F. Willems moPl hij beschouwd 

worden als de pionier van de Vlaamse Beweging Pn van de loc·naderin!,! 

van Zuid en Noorcl. 

l<ijk gehuwd met een vrouw die heel wal eigendom bezat in het 

Eeklose ( 
216

) en zelf van gegoede huize ( 217
) ging hij niettemin op ge

meenzame wijze, innemend met iedereen. ook met zijn minderen. om en 

werd geacht en gevierd ( 218
). 

Karel August Vervier overleed op 20 oktober 1872 op zijn kasteel 

Damzicht Ie Waarschoot en werd begraven op het thans verdwenen kerk

hof aan de \Vasstraat te Gent (2 1 ~) waar ook begraven werd de gevierde 

Eeklose schilder Geimaerl onder een arm houten kruis en met het Franse 

opschrift «à la mémoirL' de Joseph Louis Geirnaert. né à Eecloo Ie 27 aoiit 

17()0, décédé à Gand Ie 20 mars 1859 ( 220
). 

K:\REL IJOGi\ERIJ 

C.A. \' ervier heeft nog te Eeklo het dichterstalent \'an de te Eeklo 

ingeweken Kalkenaar c·n retori~l Karel Bogaerd ( 1831-1906) ontdekt en 

gesteund en hem aan het lezend publiek voorgesteld. Karel llogaerd \\'as 

eerst ~midsknechl. kachelmaker en koperslager. werd later stalion~chef te 

Balgerhoeke. 1--:\'ergem en \Vondplgem en belanddE' tenslotte IE' BrussPI 

waar hij amhl enanr werd bij het ]\I inisterie van OpenbarE' \V erken t•n 

(215) !lij was mc<:rmoals jurylid van toneel· en literaire wedstrijdt•n. De Eendrngt. 1847-

·18 p. 82 (Toni Is ~ans lwl \'olk) 185'J-ó(l p. 8 (De Fonlt•yn<') 1660-61 p. 52-67. 

( 216) A. I lol voet. Esquiss!'s bio~rnphiques des principnux fonclionnnires dt• la Bel~ique. 

Bruxell<'~. 1839. p. 31. I-lol voel, dit• \' Nvkr niet luchlt•n kon noll'!'rl : \ 't·rvkr 

dt•slrnil nvoir um• Jl<'lilt• roul<' pnvt\<' lrnv .. rsonl lt•s propriêlt'•s d<' su fcmnw duns 

Ie dislrid d'E('doo. IIIJ nolt•Nl \'Prdt>r .Int v .. rvit•r velt• wnmlelrittl'n te pMrd 

riPNI. ovN grooms In ltnl'i, pronkkuros met pnnrdt•n bcschtklt•, ,plt•ndldt• f<'slitm•n 

orgonis<'<'r<lt•, wul llolvot>t niPt lwlt•lle nn .. kdott>n lt• vt>rkopt•n wonrop op \'t·rvil'r~· 

git·ridwid wPrd Jl<•zinsp<'t•ltl. th. 

(21ï) K Y('f\'i('r beznt l't'n l'lligt' moolt• collt•clle kunslwNk.·n \'lln oud!' llll'l'S[t'fS. zl' 
wt·nlcn verkor hl in lwt holt•! I )ruol t.. Pnrtjs. J),. E .. ndrh~l. I 865-66 p. 80. 

(218) Zh· · I )p Eendrn11t. \' .. rviN \\'t•rtl ridder in ,j,. Lt•opoltlsordt·. 1h. 1Sh.:!·h3 p. 52. 

(21'J) D .. E .. ndrngl. 3 nov. 1872. 

(220) ib. 18ó2-(,3 p. 86. \'nn VerviN 1~ t•t>n II<'SI'hildt·rd purtn•t \'llll .1. l~t·irnRrrt 
l~t·wnnrd ~ .. hJ,.v,.n. 11 .. 1 \\wtl l!•·i'xpo~!'Ntl lt> l~t·klo. Cnzt>llt• \'Ril E!'doo. 1 ><'pl. 
1889. 
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genH·enteraadslid te Laken (!! 21
). Tijdens een tweede vt>rblijf te Eeklo 

hield hiJ een boekhandel open rechtowr het stat ion ( 222
). Te Brussel werd 

hij ~t'crt>taris Yan het \\'illemsfonds Pil van het genootschap «De Disleh 

( 
22~). Tt' Zottegem werd hij erelid Yan de maatschappij « \'laams van 

hart. Vlaams \·an taal ( 22
'
1

) en Yan de \'('reniging «Oe Ster:. Ie T emse 

,,·as htj hriefwissPiend lid ( 225
). 

Karel stroomde on•r van poëtische inspiratie en schreef een hoop 

• YadPrlandse gedichten:. waarmede de Vlaamse Beweging moest wakker 

gehoudPn worden ten koste van veel rijmelarij en senlimcnlaliteil ( 226
). 

I lij publiceerde heel wat gedichten in boekYorm ( 227
) en in weekbladen 

en lijdschriften liefst met opdrachten aan God en iedereen. Hij schreef ook 

een cantate eDe \\'atersnood» en kreeg zijn gedicht «Vlaanderens Toe

kom~!> getoonzet door Js. De Vos ( 228
). 

De \'laam~w hart, die in roerende lwwoordingen Eeklo niet kon ver

gelen maar zijn geest van onverdraagzaamheid niettemin schandvlekte ( 229
) 

werd meerrnaals bekroond te Gent voor zijn «Verbroedering van Zuid en 

:'\oord> door de maa'lschappij «De Taal is Gans hel Volb, ( 230
) te 

Roeselare, voor zijn gedicht eDe Slag van Beverhoul» door de VPreniging 

1221) I let l\lorgenrood jg. I'J2ï-28 p. 134 ; Oe Eccloonaar. 12 juni - 11 sept. 1859 -

I sept. 1861 ; Oe Eendragt. 1859-60 p. 27 en 1860-61 p. 58-99 : Kunst te 

Eeklo. Tentoonstelling oe p. 21. Karel vcrbleef van 1859 tot 1865 te Balgerhoekc. 

De Eendragt 1859-IJO p. 10-11 en 1855-56 p. 24. 

( 222) De ).fceljeslandcr. 26 mei 1878 ; Gazcttc van Eccloo. 1-3 okt. 18ï8. 

(223) I let l\'lorgf'nrood oe p. 134. 

( 224) l>c Ecndragt. 1860-61 p 8. 

( 22'5) f>c Eend ragt. 18fi2-fi3 p. 56. 

1221;) I liJ was een p<·ssimi~t die cltchtte dut <lwt leven slechts <'l'll donkcw nacht was>. 

De l\1 .. et;eslander. 28 dcc. 1879. 

1227') nl. IJ,. IJric zangers : Willems. L<·dcganck. Van I luyse, ( 1861) llloemen in 

het wil.f,, !!<"grodd. ( 1861) /\dolf en Ludwtno, ( 18ó2) l.3c•de voor Lcopold l. 

l18fi)) SL<-mme des Gevcwls, ( 181>·1) Voor de NoodlijdPn<l<·n. ( t8GG) V erslrooirlc 

BladPT<·n. ( IHfoïl Vooruiluan11. ( 187'J) /.om<'fkrnns. ( 1'376) \VtJJ.., Rozc•n. lltt 

pul,lir <'<·rrf,. nou , ... n lonr·r·lw .. rk : l;tlip von Artev .. ldr·. Comclrncc lv·rrlachl ( 18Cî8) 

•·n <'NI ll"hwnlwtd.,u•·rlwht htt ,J,. on1hullln11 van lwt stundhecld 'rm I ... ,J,•gnnck 

1<· E··klo. ( I H'J7) /1<· zijn tl"<lichtr·n in : Nr·rfN<Iuttsch 1<•11. Juorl.. 18<i8 p. 'I). 

1873 p. 7(} IHfh p. r,<J 'JH-101. 1870 p. ?'i 107 · 18ït p. :.lO - IR6tl 

p. I(}'} · 18'59 p. 'J'i IF<r,o p. liiJ . 18fi7 p. lO'i - 1872 p. C.•l -

p. 152. l'.u· ook I),. E•·ndrnut 18ó0-f> I p. (,2 ; I )p M" .. tt ... ,lurul .. r. 27 junl 

r ro pautno. /t•· ook : ( ;IJ1f'!lr· vrm Er·doo, ~'>1•·ilonvN. :'>J,.,l ... rdult.ch l.etl . 

J,",·kjr• r·n f>,. E•·nrlrroul. IHflJ ifl p. 8'1. 

I A7"~ 

18RO 

.luur· 

(l.2f;) ;\J,.,I,·rrlull•rh f...tt . .futorl>. 187·1 p. 'i2 - 1875 p. 132. 

(Z.J.'•) J ),. :-..J,.,.IJ<•Aiunrl .. r. 27 Juni 188(): I),. l·:.,cfoon•wr. 12 Juni 18'39. 

(23lJ) N•·rf•·rrfui11da L•·lt. .lnurh. 18li2 p. 'i. 
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4'De Vriendschap». ( 231
) te Deinze. le Poperinge, (n 2

) le Eke en in 

Frans-\' laanderen ( 2 :
13

) en le \V aarschoot op 11 augusl us 1861 ( 234
). 

I-lij verwierf met zijn gedicht <Scheppingslied) een staalsprijs ( zzr.). Karel 

Bogaerd was een gezegende dichterlijke veelschrijvPr, en een geprimeerde 

declamalor ( 236
). I-lij was de hesle vriend van C.A. Vervier Pn de jeugd

vriend van llendrik Ledeganek ( 237
). 

PIETER ECREVISSE 

Pieter Ecrevisse, qeburen op 3 juni 1804 te Obbichl-bij-SILLard. kreeg 

onderwijs eerst te Bom nadien te Grevenbicht ( 238
). In 1826 werd hij 

leraar aan de kostschool van Val Oieu te Charneux nabij Verviers, wat 

later le Amsterdam, nog later aan het College van Charleroi. Hij besloot 

toen de rechten te studeren, trok naar Göttingen en LeuYen waar hij in 

1832 Lot doctor promoveerde ( 239
). Volgens Ida Von Oüringsfeld prak

Uzeerde hij zeven jaar lang ( 240
) als advokaat, volgens Lambert Swerls 

vestigde hij zich te Sittard waar hij op 3 juni 1833 trouwde met Hubertine 

Burgens. I-lij werd gemeenteraadslid en doceerde in het College van Sittard 

handel E'n geschiedenis, vak dat hem hijzonder aan hel hart lag. Toen 

Limburg werd gescheiden opteerde Ecrevisse voor België en vestigde zich 

op 3 juli 1839 als vrederechter te Eeklo. liet jaar nadien werd hij tot 

provincieraadslid voor Oost-Vlaanderen gekozen maar moest wegens on

verenigbaarheid zijn politiek mandaat verlaten in 1848. Dil iaalste jaar 

(23 I) Ncderduilsch LPLt. .lanrb. I 87 I p. 20. 

(232) De Eendragl. 1860-61 p. 64 - 1862-63 p. 8-66 ; Kunst te E('klo o.c. p. 21. 

(233) Oe Eenrlragt. 1861-62 p. 23-24. 

(234) !'vlet (Een 13ede lot God voor lwt bC'houd \'an Leopold I cn 7.ijn nakomelingen>. 

De Eendragl. 1861-62 p. 12. 

(235) Gazette van Eecloo. 18 se-pt. 1881. 

(236) De Etmdragl. I 865-66 p. 24. nl. te DPinzc. 

(237) Nl'derduitsch Lelt. Janrb. 1873 p. 70 - 1859 p. 95. Karel l3ogaerd huwdt' in 

1861 Malhilrlc LPriPganck. De Ecnclra~:L. 1860-61 p. 100. I ltj hnd twcl' zonl'n. 

I lcrman gehorC'n lP Evcrg<'m ( 1867) cn Alfr"d le \\'ondclgcm ( 18:-0). !l,•l 

!'vlorgenrood jg. 1927-28 p. 13~. 

(238) Toen hij drie jaor oud was WC'rd hij aan rlc rechtc-rhand \'crnunkt en n'l'loor d<' 

middcnvinger. ringvinger en pink. L. SwPrls. Dal oudt' Lnnrl. Ton11ercn. Jll-11. 

p. 7'1. Bij zijn ovt>rltjden wijdt! .. Kort•! Bo~Zncrd l'Cil pnss<'ncl l!<'<lichl nnn d,• tlodt'. 

DP l\1cPljeslnndt•r. 28 dcc. 1879. 

(239) L. SwNls. o.c. p. 7·1 ; ldn Von Dürlnllsfeld o.c. I. 3·16. 

(240) I. Von Diiringsfcld o.c. I. 3'16. 
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werd hij gemet'nteraadslid van Eeklo en bleef het lot 28 april 1859. Op 

3 juni 18:--1 gaf hij ook zijn ambt van wederechter op. 

Ecn'\'i!>se was een kordate persoonlijkheid én als provincieraadslid én 

als wt>dPrechter. In 18-18 bestreed hij «om princip1ële redenen~ in de 

provincieraad het verzoek om een toelage om de kosten mee te helpen 

dekken van een ~rafsteen voor 1\.L. Ledeganek! ( 241
) In 1856 greep 

Ecrevisse gevat in tege11 sinkende dPivers te Balgerhoeke en kreeg de staking 

door ondPrhandPien prompt gebroken ( m). In oktobec 1848 verijdelde hij 

een armenopstand te Eeklo ( 2 '
1

:
1
). Te vermeldPn waard is nog het feit 

dat Ecre,·isse elP enige was in heel Eeklo die de nationale oproep beant

woordde en zijn duit stortte ten voordele van de in armoe gedompelde 

weduwe en wezen van de overleden \ 'laamse schrijver Zetterman. ( 2H) 

en die intekende voor het borstbeeld van .J.F. Willem~ te Gent ( w). 
Op 25 oktober 18-ló slichtte hij te Eeklo een literair gezelschap met name 

":'-fOf•d en \'!ijl>, in 1856 de <Kunstmin» een maatschappij die .:door 

middel van de taal het beoefenen van de kunst, de letteren en de weten

schappen> op het oog had ( 246
). Ecrevisse publiceerde een hele reeks, 

wat men noemen kan volksverhalen of volksromans meestal van historische 

aard en waarvan de handeling schier uitsluitend in Limburg werd gesitu

eerd ( 217
). 

In zijn letterkundig werk bestond Eeklo niet. Met zijn prozastuk 

<Egmonls einde> behaalde hij in 1850 te Tielt een tweede prijs. Zijn lof-

( 241) L. Swerts. o.c. 75-76. 

(242) De Eecloonaar. 4 mei 1856. 

(243) liet Liberale i'\oord<:n. 5 oogst. 1934. 

(244) liet Morgenrood jg. I 925-26 p. 54. 

(245) De Eendragt. 184ü-47 p. 21. Met C. A. Vervier. K. Led.,gauck en notnris 

P. J. Oe lJeyn uit Nlnove verdedigde Ecrevisse het Vlnums recht en de Vlaamse 

belanl!<'n in de Of)stvlaamsc provincieraad. Oe Eendragl. 1862-63 p. 61. 

12·16) lda V on lJürin~sfcld o.c. I. 346 ; Gazelt<J van Eedoo. 18 juni 1893. De 

EendrariL 1856-:>7 p. 3ü. 

1247) l)t• Tt·u"'n. l1"l44) dt· llokkt·nrijtlm. (II:H'i) liet melli<'f van GclcC'n (1858) 

E11monl• Eindt· ( lil'il'!) I)" Blt•ekrode Mosroos ( iR'i8) I),, 1\nnker clt•r stt-Jcn, 

118')1;) I),. Ut•l"",.cft·r• f),. Witt. ( 18"itl) I),. vu,l•·rrno<ml<'r. V C'll<'tiii en d<' !'vlnr

dw~rt. I)., Tyn,lt•r ll<'ffi"'")"ll"r, allen in 1859, rJ,. Vcrwoe~llng van i'lnaslricht. 

( 1 1'!11()) I )rr,..,,rtl C'lt·rn. ( ll:l(j I ) . I),. Nicl1t uil ,1" f\.,mpcn ( t8(jiJ) Pnlrick. 

;\lorlwrllrw. I )t· l11ul•l.•·n tiN t!., In :-.lnrqu,.s ( i8·1 i). Nor.o ,j,. ~lrnndloop~lN ( 1874) 

I )t· ~ll•·fzooro ( ifil,) ). Vt•rtlt•r roou Tw"'' ori11lnr•lr>ro. Knninfl ZwPr,lilool.l . .focolo 

vun Arl•·vt·lcft· (I H rr,) NI E•·ro t .. f,.r,.,.f uH tl•· u•w hkd<'nl• vnn I H 13 Pil N n lon,. .. l

•tuk. t·r·n l",w..rktnu vnn ,j,, Sli•·f zoon ( onuilll''ll<'\'1'11). E,.n frnllrr ... nt vnn • f),, 

'l'r,ulNt> in•pln·erdr· (j,."rri"" 1·:,.,-lw",l. I,, Swt•rl• o.c. 77: l.nz..tt .. vuro E<'don. 
21 ,l,·r.. 1879. ZIJn wNk w.·r•l vt·rluul•l. 
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rede op «V un Artevelde» werd door de maalschappij voor Schone Kunsten 

le Cent bekroond, ( 248
) en voor zijn «Verwoesting van ]\ Iaastricht) ver

wierf hij van koning Leopold de gouden meelal je van verdienste e•·J). 
Ecrevisse was in zijn lijd een graag gelezen auteur vooral bekend door zijn 

«Stiefzoon» en door velen op gelijke voel gesteld met Conscience ( 250
) 

wal zijn historische schelsen betrof. een opinie die beslist niemand nu nog 

zal delen. Sommige van zijn werken als <Het meilief van Celeem werden 

ln het Frans vertaald of heruitgegeven ( 251
). I lij schreef uit <de zucht 

om nultig te zijn, om de gedrochtelijke uitheemse lc>~tterkunde door een 

zedige, echtvaderlandse le verdringen, en langs die weg, volkszeden en 

aard onverbasle1d te bewaren» ( 252
). Zo was Ecrevisse, zo waren de 

rederijkers, de meeste flaminganten van zijn tijd of zoals Ledeganek het 

dichtte «eigen kroon is eigen schoon» en laat de rest maar draaien. Pieter 

Ecrevisse was de stichter van het Eeklose weekblad <De Eecloonaar> ( 2>
3

) 

waarvan hij zeer korte tijd bij de stichting in 1848 ook hoofdredacteur 

werd. Met anderen was hij ook opsteller van <De Vlaamse Stem>, tijd

schrift ter bevordering van de Vlaamse zaak ( 254
). ]\Iet Conscience, 

Sleech, Van Je Velde, De Laet e.a. werd hij ( 255
) ook medestichter 

van het dagblad « Vlaamsch België» en legde mel J.F. \Villems. Snellaert, 

Consciencl:, David e.ä. de grondslagen van de Taal- en Letterkundige 

congressen die <de brug zijn geweest waarover Noord en Zuid elkaar 

genaderd zijn» ( 2 ''
6

). Zijn aandeel in d<='ze congressen was merkwaardig. 

(248) Deze lofrede was eC"n lotale mislukking, op verg1ssmgen gesteund en critiekloos 

voorgedragen. Ecrcv1sse was te Gent liJ van <Taal is gans het volb en van het 

<Willemsfonds>. I lij was ook liJ van het <Zeeuws Genootschap voor \Veten

schappen> le i'-lirldclburg. De Eendragt 18D2-63 p 60. 1863-64 p. 44. llij 

werkt" mee aan de VoiLalmanak van het \VillPmsfonds ib. 1859-60 p. 48. 

I ltj was meermaals jurylid van literaire en toneelwt•dstrijdt'n. ib. 48 en 1866-67 p. 76. 

I (ij was ook een bt'kcnd redeennor en lector. De Eendru~:t. 185::!-53 p. 8 ~ 

1850-51 p. 50 ~ 1846-47 p. lOO- 1860-61 p. 27. 

(249) NedNduitsch Letl. Juurb. o.c. 1851 ; I ria V on Düringsfcld o.c. I. 346-347 : 

L. Swcrts o.c. 62 ; De E(•ndrugl. 1846 .. 17 p. 1-2 - 1849-50 p. 79 -· 1850-51 

p. 28. 

(250) L. Swerts o.c. ï2. 

(251) De E!'ndrogl. 1867-68 p. ï6. Utlg<'ge\·cn te Pnrijs bii Lnrochc nan de mc 

l3onaparlc. 

(252) L. SwPrls o.c. ()5. 

(253) l let Libt•ralc Noortft·n. li okt. 1 Q35. 

[254) De Ecndragl. 1846-47 p. 80: Gazelle \'an Eccloo. 21 dec. 1874. 

(255) \:Vcrlte ook rnl'c ann de volksalmnnok vnn h!'t \Villl'msfonds te Gent met Cl'll 

bijdrn~c bctreff!'nd<' eDe nullil!heid dt'r sprcckwoor<ll'n>. De Eendrn~:t. 185Q-60 
p. 48. 

(256) Oe El'ndrngl. 1862-63 p. 60-(i1 ; L. Swerls o.c. 76. 
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llij onlwikkt·lde erop allerlei onderwerpen zo van politieke als van laal

m literair.:' aard. Zo bracht hij in 1850 te Amsterdam rapport uil over het 

.-\)gemeen Nederlands woordenboek. in 1867 te Gent handelde hij «over 

de middelen eener meer ff'itelijke toenadering van Zuid en Noord, in 

18h8 in "s Gravt>nhage sprak hij <over de richting die behoort te worden 

gegen·n aan het L.O. in Vlaams-België>, in 1869 te Lem·en onderhield 

hij de congrt>sleden o\·er <wat de roman is en wat hij behoort te wezen» 

en op het :'\llde congres had hij het over d)e noodzakelijkheid van een 

gezamenlijk schoolboek van Nederlandsche geschiedenis ten gebmike der 

!'cholen in Noord en Zuid ( 257
). 

Relevant was zijn tussenkomst op het VIde Nederlands Taal- en 

Letierkundig congres in "s IIertogenbosch waar hij zich ontpopte als de 

bezielde voorloper van de Beneluxgedachte. In zijn wrhandeling nvat 

bedoelen \\ij, wat willen \Vij> stond hij kordaat op de afschaf'fin~ df'r 

doeanelinie 'lussen Z. en N., op de vorming van een offensief en defensief 

\ erhonrL op het \'èrgemakkehjken der post- en spoorweggemeenschappen, 

op de asehafring van het dagbladzegel in Noord-Nederland, op de af

schaffing van de paspoorten en op een eenvormig munt- en gewichtstelsel 

in heide landen. Tenslotte verklaarde hij zich mede voorstander van de 

instelling van een commissie ter bevordering van de taaleenheid in Noord 

en Zuid ( z.;ij). \Vat een programma dat door de historici der Vlaam"f' 

Beweging nooit precies is bt>l icht w·worden ( 259
). 

IIIPPOI.IET LEDEGANCK 

I lippoliet Ledeganek was de neef van K.L. Ledeganck. llij werd 

::?ehr>wn op 2(> maar! 184ó te Eeklo en overlePel te Schaarheek in 1903. 

I lij werd eerst kantoorklerk en werd later wrtaler hij het IVliniS:terie van 

Opcnharc• \\'erken lc Brussc·l. llippolicl was een veeldichter die ook 

lwfanl.( stc·ldr· in d1· toncellileraluur I lij puhlicecrde ~cclichtenhundels w.o. 

wnrwlrl kwuten wr,nlc·rt : \Vilrlzanf,!cn ( JA(>7), Wc·l m Wee, ~ternnwn 

d1·~ I.(C\'or·fs. rlr· Vlaarn~c· Cerncenlcn. I lij .•chrr·c·l' nok mkele prozastukken 

w.<1. o(Co11rl r·n Sr·horlflhc·icb ( I A72) en « llcrinnerini.!C'f1 mijner Jeuwl:•. 

(2'i7) I),, Er·nclmul. I ó'ifl ':i I p. 17 - lilf•2-fJ1 p. I 'i 2'i - lfl(jó-67 p. I 'i -· I flfi7-ü8 

p. 111-IK - 181,1'\ r.<J p. I 1J - 18(•9·70 p. 18 - 1872-73 p. 21. 

( ;lt;K I I),. F"nrlwlll. I rif,().(, I p. I ';.2{,-27. 

/;;t'i'J: l't•·l•·r• clnt htN A,lolftnt· huwrl,. rncl Alforu J·:,fw. Vnn \V,,f,l .. n, f.oul~o Ecr"vl~•r• 

rrwt F.tlw. f)illlf't•l- I),. E··rulmul. 18(.~ '•'I p. (,fj 1'11 1),. 1\rrlnonnnr. 28 ruft IA(, I, 
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Van hem verscheen ook tonePiwerk als <l-Iet mislukte f:'rtdeeh. ( 1868) het 

[,Jijsrwl «Getoetst». <Betsy de wees> ( 1868) en <De onschuld verrecht

\"aardigd» ( 1870). I liJ schreef ook een kinctf•rkanlale gelQonzet dQor .J. 
Van Hoof. 

I lippoliel werd meermaals bekroond o.m. te Roeselare ( 1888). te 

Brussel en lol vijfmaal toe te Brugge. Met een gedicht à-let einrle van een 

Internationaal» waarin hij het proces maakte van de socialistische inter

nationalen maakte hij furore in de pers. 11. Ledeganek was briefwisselend 

lid van de Gentse kunst- en Lelterkring met name (Nederlands Toe

komst» ( 260
). 

Heel wal familieleden van K.L. Ledeganek waren lid van <Eikels 

worden Bomen». We noemen I iendrik of Henri Ledeganek. die schilder 

was en dichter ( 261
) en die woonde in cle Sterrestraat. waar lange lijd 

«Eikel~ worden Bomcm haar VPrgaderingen hield. Hendrik werd ook 

medesliehler van -tVlaams Vooral:• waarvan hij tevens ontvanger werd. 

1-lij overleed in 1882 ( 262
). I-I endrik was de broer van Hippoliet Lede

ganck. eveneens dichter, en van Sofie Ledeganek gehuwd met A.F. Oe 

Vos ( 26
:
1
). Te Eeklo waren ook Edward en Augml Lt>deganck lid van 

«Eikels worden Bomen» E'Vl'nal~ Kart'! Ledeganek die ervan hoetmeester 

\\'<'f(l in 1869 ( 26
.
1
). 

(260) De Meetjeslander. 20 juni 1880 ; C. 13uddin~h. Encydop. v. d. wel't.'ldliter. 

p. 423 ; Gazette van Eecloo. 20 nov. 1870 - 23 jan. 1881 - 11 mei 1884 -

27 okt. - 6 jan. 1889-90 en 27 okt. 1867 - 21 febr. 1892 - 4 no,·. 1888 

- 16 sept. 1883 - 3 okt. 1880 ; De Eecloonaar 2 mf'l 1875 ; t\umt te Eeklo. 

31 r ogst - 14 sept. 1930 p. 21. I I. Ledegilnek pubhce<'rde hef' I wat gedichten 

in krnnl!'n en tijdschriften als eDe Gazelle v11n Eecloo>, eDe Eecloonaar>. eDe 

Vlnnmse Kunsthod<'>, {liet llandclshlnd>. eDe Zwe<'p> <'.a. Te Eeklo woonctf' 

hij in rle P11terstrant. Gnz<'tle vnn Eecloo. 3 okt. 18110. T<' Rof'selnrc wNd htl 

IH'kroond door d)e Vriendschnp> tb. ·1 nov. 1888. Zttn tonc!'lstuk cl-l"t mishtkte 

Erfd<'el > dnt te Eeklo Wl'rd vertoond wNd Pr sl<'cht onthnnld. Gnzette ,·nn 

EPcloo. 27 okt. 1867. 

l2ó i) Zijn gedtchtl'n v!'rscht•m•n o.m. in <l'lctlo\'N> N<'.IPrl,mdsch l.t'lt"rkunctiR .lanr

boekje voor 18ó9. AntwNpPn. 2de IR· p. tlO-<J-1. 

(2ó2) GnzPIIP van Eerloo. 25 juni 1893 - 3 okt. 1880 ~ 16 opril 18!'\2 ~ 

4 febr. en 22 dPc. 1872 - 7 flllll. 1870 ; D" E .. ndro11t. 1872-73 p. q_ 

(2ó3) GnzPIIP v11n Eecloo. 7 jnn. 1872 - 26 tll'c. t8m. llentlril wt•nl loknnlhou,IN 

van <EikPls worden 1\onwn> a11n .Ie StNrl'slrnnt Pn llllnllt' ,1,, herlw111 <D<' 

Zwnnn> uit Pn lntl'r nol! <Keizer Korcl>. De E!'doonnnr I 3 jlln. 1860. Gn1elll' 

van E .. cloo. ·i f,.br. 1872. E. Ttelf'mnns mankt vnn Soft!' dt' 711SII'r \'Ril t\. I~ 

l.Nif'l!nnck. Ons 1-l"'•m. I!!. VIl. 1-1948. 

(2ri-1) Gaz!'lle vnn E"doo 10 f,·hr. IR78 ....- 2 jan. 1870. Knf!'l \\'t'l'\1 onk \'nnrzitkr 

vnn rlt' l.NI<'I!llllrlhroNlrrs. 1 ),. Erntlrn~t. 1 R72-T'i p. q : Gn1<'11<' \'<lll E!'rl''"· 
2 jnn. 1870. 
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!\!og te Eeklo huwelP Sofif. Ledt>ganck, zuster van K.L. Ledeganck. 

met Jan Rodrigos, ( 2 ri
5

) ]\ lathildP Ledeganek met dichter Karel Bogaerd 

( 
266

) Pn Eugenie Ledeganek met Edward De Frenne ( 267
). J. Rodrigos, 

1\art>l Bogaerd en Edw. De FrPnne werden allen lid van de Retorica. Te 

wrmelden valt nog Pieler Ledeganek onder de Eeklose Ledegancks de 

oudst \'ermt>lde toneelspeler ( 268
). Te Gent woonde een tijd Edward, 

hroer ( 269
) pn 1\arel. ( 270

) Herman en Casimir, zonen van K.L. Lcdeganek 

alsook ee!l dochter Clara. gehuwd met Dr. Eugeen Cogen. Deze laatste 

was een liberale fiamingant. lid van de Vlaamse Associatie, van het 

\ \'illemsfonds en van <De Taal is gans het Volb { 271
). Herman Thomas 

Ledeganck. letterkundige was eveneens ee!"l militante liberaal. I-lij werd 

actief lid van <De Taal is Gans het Volb (2 72
) en van het Vv'illemsfonds 

waarvan hij bestuurslid werd Lol 1865 { 273
). 

Te Bmssel werd hij lid van de Zuidnederlandse Tvlaatschappij voor 

Taalkunde in april 1871 ( 274
). Later werd hij Belgisch Consul o.m. te 

Batavia. te Keulen. Algemeen-consul in Siam alsook zaakgelastigde in 

Zuidamerikaanse staten o.m. te Buenos-Aires waar hij minister-resident 

(265) De Eecloonaar. 13-8-1871. 

(266) ib. 26 mei 1861. 

(267) Gaz<'lte van Eecloo. 29 juni 1889. De Frenne verongelukte te Eeklo in 1890. 

l li; was schilder en toneelspeler. ib. I sept. 1889. !-lij werd ook bureelbediende 

bij de firma Borr(•.De Muynck. ib. 24 aug. 1884. 

(268) Gazette van Eccloo. 21 mei 1893. Was waarschijnlijk Karel Lodewljks broer. 

Ons Her,m o.c. p. 16. 

1269) !lij was g<>boren op 17 juni 1813 Pn overleed op 17 maart 1861. De Eecloonaar. 

24 maart I 861. I-lij werd griffiPr bij de rechtbank van eer; te aanleg te Brussel 

en vertalN van het Bulletin der BclRische wetlcn. 1-ltj was oud-leerling ~an de 

l.iPrse K WPekschool voor onclNwljzNs. De Er>ndra~t. I 8n0-61. p. 80. 

1270) Gr·hor<'n in 1843. !lij overi<>NI te Brussel in 1878. liet Mor~wnrood. 1928-29 p. 132. 

1271) I lij overle,.rl C'V<·nals rle ccht11cnotc van K. L. Lcdegancks zoon Casimtr aan rle 

U"vol~cn van een tyfuszicktc. De Ecnrlra]lt. 1868-69 p. 96. 

1272) I),. Ef'n<lw~t. 1859-6() p. 1f>- j.'j(J2·63 p. 79. 

1273) f),. l·:,.nrlrnift. 1863-f,•l p. 42 - 186'3-G-1 p. 75 - 1865-66 p. 79. I-lij werd ook 

·r·rr<'IMI~ van ltd Bun•nu Int n·;wlinu vnn het <Jdc N<!derlonds Lellr>rkundlg Con

urr·s r·n WftJ ook ~crrr·torl~ vnn ,J,. l .. wkrnkcuzccomrnlsste van de krinQ <Zonder 

NnanJ> flflll ,J,. Korlnn<lr·r•frnnl Ir· c;,.nt. I),. Eendrnul. 1865 p. 103 -- 1864 p. 46. 

1271) I Je Er,ru/ruuf. I H71 ·72 p. I 0). I lij nnm der I aun lal van IHcrnlrr en Vlaamse 

mnnif,..tiJtlr•8. /.i•· IJ,. Er•nrlrn~tf. 1861-(>2 p. 71 - 18t",3-ó4 p. 19-20. Tc Gtmt 

"""nrlr· l.tj In ,J" Ka!PÏijnt•81r. tf,. IA(j·1·(,'j p. 14. l INman. ll<•l.uwrl lll<'l <'<'n vrouw 

Snl71'f>lwru hnrf t•r•n rlocht•·r llo·lr·nu rilt• lrouwrl,. ft- 1\nnukok mPt Emilto Florlo 

op 21 jnn. 18'J8. I),. Er>cloonnur. 21 )on. 1'17:2. 
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wNd. (2 7 5
) en lte Caracas in Venezuela. Dr. .1. Casimir Ledeganek "'ere! 

archivi.;l van c:D!:' Taal is gans het Volb, briefwisselend lid van dezelfde 

vereniging en recensent van het maandsrhrift c:De Toekomst>. )\let l\1ax 

l~oosPs e.a. maakte hij levens deel uit van de lrenl~e maalschappij c:l let 

\'laamsP Volb ( 2
"'). 

AUGUST VAN 1\CKER 

Een uitzonderlijke schrijfrat en aclief personage was de gehoren Eeklo

naar August Van Acker. ( 1827-1902). zoon van J.B. \' an Acker die 

klompenmaker was en herbergier in de Zuidmoerstraat ( 277
). August, 

een eenvoudige werkman werd eerst klerk op het kantoor van notans 

Dauwe, later van 14 juli 1859 lol 22 april 1897 stadssecretaris van Eeklo. 

Hij deed zich echter ook gelden als journalist, literator, archivaris en 

rumulard van allerlei betrekkingen. 

August werd verz'e&eringsagenl, ( 278
) secretaris-onlvan(Jer van de 

maalschappij «De VerenigelP en Vrije Landbouwers> ( 279
) t>n secretaris 

van het besluur van de Tekenschool ( 280
). Hij werd in 18-19 hoof cl

redacteur van het weekblad c:De Eecloonaar> en slichtte in 1867 het 

weekhlad «!Je Gazelle \'an Eecloo> waarvan hij ook hoofdopsteller werd. 

I--lij werd niet alleen geheimschrijver \'an c:Eikels worden &men> ( 2 ~ 1 ) 

maar ook secretaris van dl:' cul!ttur\'(•reniging c:Kunstmin>. van de muziek

mantschappij Sint-Cecil ia { 2 R
2

) en nwdesl ichter van de Eeklosp afdPling 

van het Davidsfonds waarvan hij secrPtaris werd ( 28
:'). Te Asspnpdc wa~ 

hij erevoorzilt er van de Dicderiksvrienden ( 2 R·I). Tc Gent maaktt' hij dPPI 

(2ï5) CnzPll<' van E<·doo. 2 maart 1890 - 22 juli 189·1 ; De Stnd Eecloo. 22 nov. 1908 ; 

De EPcloonaar. 21 jnn. 1972; L)p E<·rulrngl. 1872-73 p. 68. 1-l<>rman W<"rd ook 

vic<>-gouv<'rn<'ur-gpnernal vnn tie Onalhankt·lijl<' Congoslnnt. lli1 wa~ gt'hon•n ll' 

ZomPrg<'m in I 8"1 I. I lij !Hul 7 kind..r<"n. I )p Et•elonnnnr. 28 jan. I 972. 

(27r>) I lc E<•ntlra~l. 1Sïl-ï2 p. ·10-52 - 18(>7-68 p. 36 - 1865-66 p. 40 - 1872 73 

p. 68. 

(277) 1 .. l.nmpnNl in tDe E.,cloonnar. 30-7-1971. 

(27H) !),. El'cloon<~ar. 25 april 1858. Vnn de l1russclsc mnal!•chnpplj <11<' Piwnin. 

(279) C:nzellc van E<"rloo. 10 okt. 1869. 

(280) ib. 24 SPpl. 1882. 

(281) N .. ,bduit~ch L"tl. .lnorh. 1850 p. 187. ]liJ wns lwt r<'<'tls in 18·19. th. 

(282) j),. ~Inti Et•doo. 31 okt. 190<) - 8 jnn. 1910: !),. Et•doonnnr. 31 nu~. 18'\li. 

( 2R)) I),. ]'vJ.,<"I jt•slnndt•r. 21 mnarl 1875. I liJ wt•rtl ook luit••nnnl-kwnrth-nn••"slt•r h11 ,(,. 

f>tlr~Nwnchl. J)p E .. cloonnnr. 9 no\', 18(>2. 

(2R·1) f),. j\ l<•l'ljt•slnn<l<'r. I (I nki. 187'J. 
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uit van de literair«:> Zetternam kring ( 2R
5

) en een tijd ook van het \Villems

fonds ( ~s 6 ) t'll waarschijnlijk van nog andere cultuurvf'renigingen ( 287
) • 

. -\ugmt \"an Acke1 l«:>gde een ongelooflijke werkkracht aan cte dag. Als 

prozaïst schret•f hij novellen en schetst>n. in volkse trant maar mager van 

geraamte «:>n inhoud. Drie ervan nl. Jan en Latte. ]\!art je I'vlartens en 

Tonia. een nov«:>Jle over Eeklo. werden respectievelijk bekroond in 1871. 

187'5 t•n 187-t ( 2ss). Als dichter werd hij gelauwerd te Sint-Niklaas voor 

zijn gt>dicht <Brt>idel>. ( 1849) te Leuven door «Helt Kerssouwken» voor 

~Zannekim ( I 852). te Poperinge voor zijn dichtstuk «België onder 

Leopold 1>. te Izegem in 1849 door de wreniging <Taal en Kunst» ( 2
N

9
) 

en te Deinze in 1850 ( ~90 ). 

Hij publiceerde ook onder deknaam o.m. het blijspel «Het Bedorven 

Kind> en talrijke feuilletons ( 291
) meestal met historische inslag als «De 

Engel van Reesinghe> ( 2n). Zwaarder dan zijn literaire bagage woog zijn 

historisch <PU\Te waarmede hij op gelijke voel kan gesteld worden met 

7ijn stadsgenoot Edward Neelemans. In «De Eecloonaar» maar vooral in 

<De Gazelle van Eedoo> verschenen historische bijdragen als «Üucl 

(285) liet J'l.1orgenrood. jg. 1928-29 p. 106. !lij was ook briefwissele-nd lid van <De 

Ster> te T emse en van de Brugse maatschappij <Kunstliefde>. Oe Eecloonaar. 

I 0 juli 1859 : Oe Eend ragt. 1862-6 3 p. 56. 

( 286) f)" l'vleetjeslander. 21 maart 1875. 

(287) I lij was medcwerkc·r aan de Almanak der • DiNlcriksvrienden> te Assenede waarin 

hiJ een hclangriJkc bijdrage leverde over rle Eeklose volhdtchter Jan Frodure. 

GaZf'tte van Eecloo. I 0 jan. 1869. !-lij wr-rkte ook mee aan de Volksalmanak 

van hd \\'illcmsfonds. ih. 8 clec. 1871. 

( 288) f),. Stad Ecc:lno. 21 sept. 1902 ; Gazelle van Eecloo. -1 okt. 1874. ,......... 

3 okt. 1875 - 9 juli 1871. Van hem is ook : De kruisvaardPr of d" onechtP 

IW<'Piinu. e<'n midd<'l<'euws vPrhaal. De Eendragt. 1849-50 p. 88. Ook <Gclch. 

<·<'n z.,clenschets. Gaz!'lt<• van Eccloo. 5 juli 1874. Ook (llei Geweten>. De 
E<'cloonaar. 25 fc·hr. 18ó6. 

12WJ) f)p EPdoonaar. 25 fehr. - 26 auu. 1840 - 10 dec. 1852 ,......... 16 juli 1858; 

.':edc·rcluilsch i.dt. Jaarb. o.c. 18')0 p. IA?. Bekroonde !!<'dichten war<'n <Znnn<'· 

kin> rn .J ),. marlt·lclmJ<I van Mur. Afrr<'>. Tc Pop•·rinj!c wrrd hiJ h"kroonrl door 

cl., 'Bmhnri~J<·n >. De I-:r·nclrnut. 1 R52-5) p. 64 ,......... 18'38-59 p. 20. Zt,• ovN 

/\. Van Ackc·r ook : Àuuusl Van Ack.·r ( 1827-1902) van \V. Stcc~thc-rs In 

·On, l'vlc·Pij<'<lt.n<h 5 Ju. nr. 2 - l'l72. 

12'X1) I >r.or • Voor rnnr·clc•rlflnl <·n voclc·rlanrl> voor zijn ucrlic-ht cll<'l Vlanms>. [),. 

J·:.·nclrnut. I H-1'1 'i( I p. 70. A. Van Ark..r funu<'Ncl<' ool lll<'Nmnills nls juryhel 

lnzukc· l"n""l. ih. IRI)'J-70 p. HH. I lij •rhr""f ook <'<'n ll"dicht over < 111'1 J,.<'n>. 

Cazdl<· v1.n J•:,.,.fon. ) I rnt·l I H77. 

12'11) w. ''· I lc·l ur·lcl. zr•tlr-n<dwl•. Guz••ll<' vnn E,.cfno. 'i Juli 187-1. 

1:.!'12) (;uu•ll<· \'IJfl Er·don. 20 npril 1-'1'10 - 11) mnl JR<'l7. Er·n vnn 7ljn p<<'llllnni<'rn<•n 

Wlo< < lnn vnn f.,.,.l,,n >. 
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Et>cloo» ( 1882) d\ieuw Eecloo>. ( 1890) (Over de kloktoren van Eeklo> 

( 1878) «Onze Polderstreeb en dies meer waarin hij overzichtelijk. soms 

in detail. de Olll wikkel ingsgeschiedPnis van zijn geboortestad eua) schetste 

op grond van door hem geraadpleegde archiefstukken en documenten. Dit 

werk van August Van Acker is lmitengewoon verdienstehik al moet het 

lwslist zeer critisch worden geiPzen. Van Acker gaf ook Pnkele extracten 

uil van de ~tedelijke resolutieboeken ( 29
'
1

) en kopieerde als een ware 

benediktijnermonnik 176 originele stadsrekeningen ( 295
) van kapi<taal be

lang voor de lokale geschiedschrijving. August Van Acker werd meermaals 

gefeest en gevierd door zijn stadsgenoten. plechtigheden die gepaard gingen 

met muziek en ontvangsten op het stadhuis ( 296
). DH belette echter niet 

dat hij ook goPd getelde vijanden had. Veelzijdig van kennis en Prvaring 

heeft Van Acker. evenals Pieter Ecrevisse, overvloedig hijgedragen tot het 

sensibiliseren van de massa inzake cultuur. Üp het einde van zijn lewn 

werd hij ernstig lwdreigd door een verlamming der nerven en totale blind

heid ( 297
). 

PROSPER \'AN ACKER 

Ev<'mlls zijn oom August Van Acker lwïmloedde Prosper Van Acker 

( 1868-1937) (298
) de Eeklose bevolking door het publicerm van een 

weekblad mei name «De Stad Eecloo>. ( 1890) liberaler van strekking dan 

de conservatieve «Gazelle van Eedoo>. Prosper was medestichler van de 

Eeklose afdeling van hel Willemsfoncls waarvan hij bibliolhecaris Pil later 

(293) ook over oud-Maldegem. De Eecloonanr. 2ï sept. 1857. 

(204) A Van Acker. !'vlc·rkwe<'rdigc Extracten uil de resolutieboPken der stt>de. kt•tm• 

,.ndc vrijhcdc , on Eecloo. Eccloo z. d. Van lwm 7.ijn no~ Uit de re gisiNs 

van Resoluti<;n der j'vJunlclpalilf'it van het Canlon van Eecloo ( 1796-1817). 

Uit de r<1glslNs van Rcsolulii;n \', d. n•gecrlngsraad d!'r slncl E<'clo(l ( 1850), -

Uit d<' registNs v. d. bmwdslaginl! des G!'m<'<'lliNn<'ds 1830-1859 (Ef'klo ISó-l). 

1\lonografic dN staJ E,.kloo. 

( 295) Gazf.'l te vnn Eccloo. 19 ~cpl. 1880. \ \' nnrschijn\ijk wa~ htt lwt dt!' ,[,. stnds

r<•kf'ningpn van H02 lot ong<'vf.'cr 1·181 ltt'l puhltrf'rPn. 

( 29ti) I)<' Eecloonanr. 25 fehr. - 26 aug. 1849. lltt genoot ook siNlil ,·an hd l' linl~krit• 

voor zijn litNnlr WPrk. J)<' E,.cloonnar. 24 ft·br. 1850. 

( 29ï) D" Slnd E .. cloo. 21 se pl. 1902. A Van .'\rkN wns t•Pr~l ~··llllwd nwl Sofit· 

D .. l'laN<', lntN lll<'l Adèlt• GoPihak ih. 

(2'lR) R""'ls lid in 1877. Ga:r.f'tl<' vnn E!'clno. 10 f,.hr. 1878. I ltt wns tlt• zoon \"nn 

Pit' IN lkrnnrd (I 830-1007) 1'\'t•net•ns lid vnn Eikt·l~ wnnlt•n Hnmen. J),. Et•r[,,o

nnnr. 11 nug. 1861. 
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\'Oorzitter werd tot I <)3-l ( 300
). } lij was I evens ondervoorzitter van de 

Eeklos(' sectie van het o~:Nationaal Vlaams Verbond:. (3° 1
). Jaren lang 

was hij ook direcleur ,·an de populaire muziekmaatschappij Sint-Cecilia 

( 
302

). Verdt>r was hij nog stichter of medestichter van de liberale ont

spanningsgenootschappen <\'room en Vrij», een «turnkring», <Peter Benoit». 

een symfonische grot>pering en <Pi eter Ecrevisse> een toneelkransje ( 30a). 
Prosper \'an Acker was een innemende persoonlijkheid rtie een zwak had 

,-oor de poëzie, de heemkunde en de folklore van zijn streek. Hij publi

ceerde een drietal gedichtenbundels : Eikenloof, ( 1909) L<)Verval, ( 1929) 

m Vorstentrits ( 1931 ) waarin hij meestal gelegenheidsgedichten deed 

opnemen. de lof maakte van zijn stad en omgeving en lucht gaf aan zijn 

patriottische gp,·oelens. Prat ging hij vooral op zijn -r.Tn:·urspel der Neve

lingern en op een onuitgegeven tweedelig oratorium of koorlied ~:Eekloo's 

\\'issPh-ah ( 30~). \leer dan goedkope stemmingspoëzie was dat allemaal 

niet. GPioofd mag hij echter worden door het bekendmaken van enkele 

belovende literaire figuren en wetenschapsmensen als Virginie en Rosalie 

Lon·ling. Prosper Van Langendonck, Helène Swarth, l\1ac Leod e.a. 

Streuwls en Buysse had hij echter nog niet ontdekt. ln 1930 werd Prosper 

te Brussel bekroond voor een reeds kinderliederen ( 3 '
15

). Verdienstelijk 

werk ( 306
) leverde hij ook als heemkundige door het publiceren in zijn 

weekblad van de <j\ lemoriën> van Pieter Arents f_ luclocus en «Het 

joumal> van Jacques Van Damme die kostbare gegevens bevallen voor 

(299) \\'aarvan l1ij de hoofdredacteur werd. Ons Blad. 26 dcc. 1936. 

(3û0) Oe Stad Eccloo. 9 febr. 1902 ; Ons tilud. 13 maart 1937. Onder zijn impuls 

ontstonden echter kortstondig afrll'linllcn te Bulgerhoeke. \Vutcrland-Oudeman. 

Aalter en &ekhoute. ib. 

( 3() I ) De Stad Eccloo. 27 juni 1909. 

(3l12) Gaz,·tl" van Eedoo. 4 juni 1893. 

(3lJ3) On~ Blad. 13 maart 1937 ~ 18 nov. 194(i. 

l3lJ4) d:::ekloo' s \Vissclval > werd voltooid op 18 nov. 1934. ))d werd ~<>loonzC'l door 

.1. \'r·rhas~r>lt. f fd l.ih. Noorrl,.n. 3 f<·hr. 11J3'i. I-lij gnf ook een el11en bl'w<'fkinl! 

vnn lwt rnidrf"lr·!'uwsr· ri<ldr>r.,pos • Knml r·nd<' El,.11asb ib. 3 maart 1835. V crrlcr 

vr·r.,-h,.nr>n vnn lwm ll"dichtrm In 111'1 l.illf'rnl., Noorden 8 Cll 2fl juli - 2fi oogst 

- 2'J okt. · lil nov. - j() nov. 11J3"i - 2f! jnn. - 17 f<'hr. - 3 mnnrl - 27 mei -

17 juni - 'i ""11'1 - 9 ~:n 30 "'Pl. · 21 okt. - ·1 nov. I 93•1 - 'i f .. br. 11 mnnrt 

- 22 upril 17 Juni I'J"i"i. 

(31J'i) W. St,.,·ulor·r- In •Áppr·(tjr•• Vllll lor·l rvt •. ,.q.,.lnnrl>. nr. 21 - 11170. p. 210. 

P. V. A. wNklr· ook mr-r· nnn •ll<•l Mnr~tPnroOfl., <lid l.ibNnl" Nonnlc-n>, 

• On, Bln.f. r• "- wr-r·khlnrlr•n r-n IIJ•fsr:hr~ftr·n. 

(~"lor,) Cr·rotolr-r·rrf mnl(f'fl word•·n •Ir· 'prr···kl"·ur(l·n .fit• htj hirlrl nvr·r N,.,fr>rlnnrls<• null'llr< 

•·n ,f,. rnruf .. rrlf' l .. tt!'fkundr>. I),. Stn•l Er•rlon. 5 npril - IA rll'r. 19CJA. 
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de lokale geschiedl'nis ( 307
). Als culluurdmger en cultuurverspreider heeft 

P. Van Acker haanbrekend werk verricht Ie Eeklo en in het 1\1ecljeslancl. 

l\1et lakt en soms met klem hestreed hij de bekrompenheid en rle onw•r

draagzaamhcid ( ~ofi) en poogde aan Caesar Ie gt>ven wal hem toe
kwam ( 3 nn). 

ED\VARD NEELEl\1ANS 

Edward Neelemans ( 1820-1899) behoorde lol een bekende Eeklose 

familie die zich op politiek en sociaal-economisch vlak heeft doen gelden. 

Edward werd geboren op 19 november 1820. Hij !rad in het politieke 

leven, werd van 1873 tot 1884 gemeenteraadslid en van 1882 lol 188-t 

burgemeester van zijn stad ( 310
). Als lokaal historicus le\·erde hij zeer 

verdienstelijk werk en publiceerde heel wat over de geschiedenis \'an Eeklo 

en Lemheke. Als lileralor ( 311
) is hij minder hPkend ofschoon hij strepen 

verdiende. Van hem verscheen Ie Gent c:van de plichten der mensPn) 

een vertaling uil het Italiaans van een lange reelP-voering <aan Pen jongP

I ing> van Silvio Pellico e 12
). llij schrpef ook enkele gPdichtPn \\'.0. 

od )ichtkrnns» die wij wrmeld maar nergens gepubliceerd vonden ( 313
). 

Neelemans nam deel aan heel wal Vlaamse manifestaties en huldeplechlig-

( 307) De Stad Eecloo. I en 22 nov. 1908 en volgende weken. Zie ook : 2·1 jan. -

14 f<·br. 1897 - 26 juli - 2 aug. 1908. In 1910 werd Prosper b.-.troHen bij 

een zwaar auto-ongPvnl. Recht voor Allen. 12 dPc. 1909. 

(308) J)p Stad E<'cloo. 21 juni 1908. 

( 309) Prosp. V nn Acker wns PPn lijd herhcrgkr, uilbat .. r van f ll~t Boerenhoh t•n 

VPstigde zich nadien in <I )e Go~~t!Pn r\ppt•h. I lij WPrd b<'diendP in dil'nsl ,·nn 

<Ie Firma 13orré-Lk )\ luynck Pn latt•r clrukkN t•n hm·khnml<·laar. I lij hu\\'de de 

unotlewrrkstl'o SC'raphinn V Prslrnl'tt· l'n \'Nhutsclt' lot•n nanr d.. stntiC'slraat. 

GazPtte vnn Eerloo. 2·1 aug. 188·1 : L. Lumpu .. rt In <J)p E,.doonaau 30-7-ICJ71 : 

W. Ste<'l!hers in ~i\ppPltjl's v. h. 1'- IPetjPslnnd~ o.C'. I lij gnf inl<'r\'if'U\\'S uit 

b,.irf'ffeml<' E<>klosc horHI .. rcljarigt•n o. m. vnn A. Commt>rgo. J,.,.<•nssclwtst'n Ynn 

K. L. LPrl<>f.!fl!lck. Kunst te Eeklo. T,.ntoonsiPllinl!. 13 OOI!St - 1·1 St'pl. I CJ30. 

E"klo. I 930 p. 22. 

I 31 n) !),. EPcloononr. I 6 juli 1970. 

( 31 I ) I )e E,.ndrngt. 18~9-liO p. I 00. 

(312) [),. E,.ndrngt. i850-~l p. 28. l\1t>t .lozPf DC' Sciwppt'r<'. \'nn l1ammc-T\t•ml!'r, 

Au11. Vnn Ack('r, Jan n,. SdutJver. Benooi <'n Pi<'h'r J),. Ra,..lt "w.! htJ 

llilnJZPduirl lot lt<l vnn d,. commissiP !winst nwt h,.t klnsst•r.•n der EPklo"' nrt'hl<'wn. 

De E,.ndrn~t. 18!iCJ-IiO p. 100 : )),. EN•lnononr. 20 nwi 181i0. 

( 313) I IPt NoorriPrilrht. 1851. 
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heden als deze \ëlll J. De Saint-Genois en C. Vervier te Gent in 1863 ( 314
). 

I lij owrlet'd op 6 llO\'l'mher 1899. 

El'-IIEL DE CLERCQ 

Een ander lid \ëlll d~ikels worden Bomen» was Emiel De C!Prcq 

( 1839-1 <)()()) wiens Yader lange jarm voorzilter was Yan de I'- laatschappij 

\·an Retorica ( " 15
). Hij voltooide zijn studies in de rechten aan de hoge

school te Gent ( 31 ~) en vesl igde zich als advocaat eerst in zijn geboorie

stad later te Gent ( 317
). In 1862 nam hij deel aan de universitaire "'ed

siiijd te Gent met een memorie betreffende «welke invlo.::>d oefende 

Jacoh van 0 laerlant uit op de Vlaamse Letteren van de XJVe en de 

:'\Ve eeuw:.. Hij was de eerste die in het Vlaams een verhandeling over

legde sinds in 18•11 de hogeschoolwedstrijden waren ingericht. E. De 

Cle1cq wrdedigde met succes in het Vlaams en in het openbaar t.e Brussel 

dez<'lfde memorie met daarhij zes stelregels nl. 

I ) Tot de schPiding van de XVII provinciën werd de letterkunde ijveriger 

111 het Zuiden dan in het Noorden beoefend. 

2) De werken \·an Cats waren geschikler dan deze van Vondel om door 

het volk gelezen te worden vooral in Zuid-Nederland. 

3) De <Lttrifer> Yan Vondel is een <politiek-allegorisch treurspel> . 

..t) lfett werk van Van d<·n lloutc is niet van .laroh van l'1aerlanl. 

5) <I )er Î'1inne Loqn is het werk van Dirk Polter en niel van Claus 

\Villems. 

f>) I' I en mag .lacoh van i'v1<wrlant niet als de eerste Ncd<'l'landse rlichtcr 

beschouwen ( 318
). 

In aanwezigheld van zijn professorPil Scrrurc en I len·mans werd E. 

1),. Clprr·q Ie Eeklo hijzon eb gevierd c·· u). E. De Clt•rcq was I id van elP 
libr·ralo· afrlt·ling van het Vluams Verbond r'n werkend l;rl van <D<· Taal 

is gans het vol b te Gent {'' 2
"). !lij werd in 18f>5 schalnwPsl cr-secrl'laris 

( 311) l ).., Et·nrlw(lt. 1859-60 I'· I (J(J. 

I 31 ')) IJ,. Er·rotlruut. 18'';1-55 p. IJ I. 

( 311,) IJ,. I·:,.,.Joorwor. 7 ,,Lt. H:IIJO. 

(317) ih. Zt(' rwk : Ik E.,rodro~tt. 

I)IJo!) I),, r·:,.nrlml!l. 11'161 G'l i'· 'JI> J(J) I!J-1 - 18(>2·1!) I'· ·1. 

I31'J) ;I.. 1131,2·63 p. 2f:l. 

I321J) d, 1Brar,3 p. 11 - 1863·64 p. 72. 
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van hel Cenlse \V iJlemsfonds ( a21
) en was ook lid van «l-Iet Vlaams 

Verbond» te Gent ( 322
). 

BERNART STEY AERT 

Bernart 5teyarrl, geboren Ie Eeklo op I jan. 18-17 was onderwijzer. 

muzikanl. dirigent en dichter. I lij maakte de cantale «Eeklo,. getoonzet 

door F. \' an den I ieuvel van Gent en dirigeerde in 1888 de ArteveldP

canlate. in 1897 de Ledeganckcanlate, gemaakt door .Jan Bouchery van 

Gent tn getoonzet door P. Be110il. Te Eeklo werd hij de eerste voorzitter 

van het Willemsfonds, medestichter van de toneelgroep eDe Ledeganck

broeders» waarvan hij voorzitter werd. I-Jij overleed in 1902 ( 32~). 

JULJUS DE HULSTERS 

Vermelden wij tenslotte nog Julius De Hulsters, (1857-1938) (321
) 

zoon van 5erafien. eveneens lid van de l'laalschappij. Julius speelde reeds. 

op 12-jarige leeftijd in «Eikels worden Bom em. llij week uit eerst naar 

Gent later naar Brussel waar hij het bracht van bakkersknecht tot ere

polilieofficier. I lij overleed le Ophasselt. J. De I luisters schreef een aan

lal kleine bijdragen oH·r geschiedenis. folklore. literatuur in enkele week

bladen en is vooral bekend door zijn wrhaal over <De Eeklose 1-lerbak

kers» en zijn gedicht van hulde aan de oudt> Karners van Retorica ( 325
). 

l\1ogen eveneens als I id van Eikels worden Bomen worden lwschouwd : 

J Van de \'ijvt·r. onderwijzl'r le Eeklo die le Bruggl' in 1855 door eDe 

Kunstliefde» in een lelierwedstrijd werd llf'kroond voor zijn gedicht 

( 321 ) iL. 1865-66 p. 79. Emile hod een Lroer René die procureur des Koning~ werd 

lP Oudenonrele Pn O\'<'rl<'ed op 20 fehr. 1906. D<' E<'cloonaor. 9 juli 1971. 

( 322) J),. EPcloonoor. 3 I jan. 186·1. 

( 323) IJ,. Stud Eecloo. 9 fehr. 1902 ; Gozellc von Eccloo. 5 dcc. 1869 ; De Eccloonnnr. 

16-7-1971. I lij werd ook lid nm <VIaoms Vooral>. schreef dt' muzi!'l voor ht-t 

biJjsp<·l <liet Liedje vnn d,. l'lo<'dN> vnn J. Roclnndt t'll von <Trio> van 

.1. D'llulsLNs. I-lij componcNde ook kinderli<'tleren. liet l'lor~wnmod. ll!- !928-29 

p. 13·1 - 1929-30 p. 77. Getllchl<'n von hem vcrsc-henen In d,. ]\ lrdjt•slnndt'r. 

(324) l!.·t MorJlenrood. jg. 21 p. 34. 

( 32éi) liet l'lorucnrood. I 925-26 p. 70. ZIP over de mnn d,, inlt•ressnnlt' htjtlrn~<' Ynn 

\V. Stee~lwrs In <Äppeltjcs v. h. l'll'f'ljeslnnd> 1<)6') p. 23\J. 
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<i' laximiliaan ,·an Oostenrijk in tie gevangenis te Brugge>. ( 326
) en J.B. 

\ 'erplanque. hroer van C.P. Verplanque directeur van een beroepstoneel

groep die oper<:>erd<' op jaarmarkten en kermissen, een toneelspeler van 

bt>roep len'ns muzikant en componist ( 32
;) en Jef Casteleyn, «de zanger 

van Eeklo> en ook <de nationale profeet> genoemd die enkele werken 

schreef als <Het onrechtvaardig erfdeel:•. een dorpsverhaal en «De zeel

draaier van Hamme of het ontfutseld erfdeel> een zangspel in acht be. 

drijven ( 329
). Hij ~chreef ook gedichten o.m. een bij gelegenheid van het 

huwelijk van prinse~ Josephine en waardoor hij nogal besproken werd ( 33 'J) . 
.lef stelde zich als onafhanb·hjk katholiek candidaat voor de provincie

raad in 18ï5 ( '"11
). \\' aarschijnlijk was E. J'vl~anck een tijd lid van de 

maatschappij. l-iij was eerst onderwijzer te Assenede. kwam in 18ï9 te 

Eeklo wonen waar hij schoolbestuurder werd. Tenslotte werd hij kantonaal 

opziener tt Oudenaarde. Hij werd besluurder van de maatschappij «De 

Oiederiks> te A-;senede, verwierf in een literaire prijskamp te Eeklo met 

zijn zedenverhaal • Een Gelukkig Huwelijb de eerste prijs en met zijn 

<Herman Coutereel > een derde prijs bij het Kersouwken» te Leuven. Van 

zijn hand waren c-Adolf en lrrna», «Een vondelinge>, «De jonge groot

,·ader>. d)e veldslag van Assenede::. e.a. ( 332
). Ook Leopold Van 

Acker ( 1" 190()) broer van August en Pi eter Van Acker. dichter en feuil

letonschrijver was vermm·deliJk lid van de l\1aatschappij van Retorica ( 333
). 

Hij kwam op voor de vrijheid van geest en voor verdraagzaamheid ( 33
"
1

). 

Ew-l~den waren senator IJ•! Block en J.F. De Hoon, schoonvader van 

Karel Ledeganek ( 335
). IJez~ laatste, een zeer verdienstelijk man werd te 

( 326) Oe Ecndragt. 1855-56 p. 32. I lij werd ook bibliothecaris van de <Kunstmin~ 

te Eeklo. ib. p. 36. Wellicht mankte ook Seraften V nn de Bossche als sur

numerair ten kanlorr: van .1. F. Willcms deel uit van de kamer. De Eendragt. 

1866-67 p. 4. 

( 327) Oe EPndragt. 1869-70 p. 28. 

( 328) De E .. ndra~t. 1859-60 p. 88. 

( 329) IJe f\1ccljeslandcr. I 'i juni 1879 ; De Er,ndragt. 1872-73 p. 80. 

1330) !lij l .. unlr~ md dit g<'dtchl rond. Dunr twr:c Brusselse kranten het (lCdtcht in hun 

blad haddrn ovcrgcnorn<'n nchllc ht) zi"h hiPrdoor In zijn vcrkoop b,.nnd.,,.Jd 

•·n spanrfr· Pt·n proe<•s In. I),. E"cloonaur. 21 febr. 1858. I-lij \'l'rWierf een gcld

prt·mir· vnn 20 fr. VIJOWI'Il" ,J,. gmaf van \'luanrlr·rrn. lid Volk. 7 )uni 189-1. 

( 331) I),. f\1,.,.ljr•3lflnrll"f. 23 rn··i i 875 ; I)., Er.cloonnar. 3() oprtl 193CJ. Cnstelcyn 

ma11ktr· ook r·r-n ~··rft<:ht hiJ ll"'''I(Pnheirl van de inhuldiginJlsplt•<"hli~lwirl vnn 

l.t·d•·llanrk's •lanrfl".,.f,f l•· J·:..kln in 18CJ7. ll..t f.tflf'rnlc Noorrlr•n. I dcc. 1<)33. 

1332) (;uzi'! I•· vuil Eet:fno. I I .J,.ç, 1870. 'i f,.f,r. r·n 30 npril - 12 nov. 1871 -

1-1 "'Jil. 187'J - I 'i m•d II'!H7. 

1333) I),. :'vl•·•·l)•·•lnruff'f. I juli IR71J. Zie ook Gnz,.llt• vnn Ec<"loo rn De Storl Eecloo. 

133,1) /.ir zijn gt·dtr.hten in • M•·tfoovr·r> <1.c. p, 11. 

Cnr;) I),. Eendm11l. 18'i'J-60 p. 88 ; J)., W•·rkrnun. 2·1 rl,.c. 18SCJ. 
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Cent :tehoren in I 787. !lij volgde de kolleg<:>s van de Ecole de 1\lédecine 

le Cent en kaapte de eerste prijzen weg in cle geneeskunde. de scheikunde. 

de chirurgie. !lij werd de eerste intern in hel internaal van hel burgerlijk 

hospitaal «De Rijloke>. In 1810 werd hij hulp-chirurgijn bij de <Garde 

NaliOnal<:>» op het eiland Cadzand en legde in 1811 te Mons examen af 

\'an gezondheidsofficier. !lij vestigde zich le Bassevelde kort nadien le 

Kaprijke en huwde er in 1813 met Maria Praet. In 1816 haalde hijleGent 

aan de hogeschool de doctorsgraad en bedankte voor een professoraal dat 

hem te Cent werd aangeboden. De I-loon werd te Kaprijke schepen, bur

gemeester, had mede de leiding van heit leerwerkhuis. In 1842 werd hij 

hoofdopziener van het schoolgebied Eeklo. In 1846 werd hij vrederechter 

- hij was sinds 1837 reeds plaatsvervangend vredert•chter Yan het kanton 

- en overleed op 22 april 1867 te Evergem. 

Als literator verwierf hij in 1812 in een wedstrijd voor Franse poëzie 

uilgeschreven door de Cents,, Fonleinislen de derde prijs. De Hoon schreef 

eerst in het Frans later schreef hij gedichten en proza in het Nederlands. 

~lij vertaalde Engelse en Duitse dichters in het Vlaams en in hPt Frans. 

/:ijn gedichten zijn romantisch. Zijn proza is te weinig gewaardeerd ge

worden. Zijn novellen «I-iel I leerken van l\1aldegem:. en «\Voelige nacht>. 

«Voor twee centen meer», «Guatemala» enz. kunnen nog gele7<'n worden. 

Zijn schrijfwijze herinnert aan Ecrevisse en l:etternam. Zijn stijl was sober, 

voornamer dan die van vele andere tijdgenoten. l)e I loon was ook essayisl. 

I lij werkle mee aan het Belgisch l\ luseum t>n schn·cf een monografie owr 

het <strnallied» dal te Antwerpen verscheen. Dokter Elaut getuigt van 

I )e I loon dat hij een van cte heerlijkste persoonlijkheden was die in hel 

hegin van de XIX'' eeuw lot cte herleving van onze gewesten het met•st 

heeft hijgedragen. een intellectueel die op elk front van de men.;elijke 

aclivi'leit zijn sporert heeft verdiend ( 3
'
16

). De I loon hnd Ie Eeklo con

loeien mei I ,edeganck. JF. Wdlems cn was een intieme wiend \'an C .. \. 

Vervier ( 337
). 

Waarschijnlijk werd Vnn I )arnnw-Bernicr die o.m. tc Eeklo, te Vcurnc 

en Ie Cent verhleef ook l'rcli<l van <ll' rdtorica. I lij was de jeugdYrknd 

van Karel L<'dt>ganck. W<'rd er1•-voorzii!Pr vnn de Eeklose Stedelijke Tl'kcn

school die hij m<wmaals lwgiftigdl', en Zl'lfs mede hit·lp ht•rinrkhtl'n. 

werd nwdl'arch ivnris van Eeklo en deed op hct Eeklost• kerkhof e<'n 

( 33C>) I )e Eendruut. 1866-67 p. 8 - 87-88 : L. El nut. lltstorlschc Gal<'rtJ. .1. F. 0(' 

I loon: De E<'cloonanr. 28 npril 1867: f)p \V,.rkmnn 1857: N. Com.·lt""''"· 
De I' origine tlu progrès ct d" la décllll<'nce des chnmhr .. s de rhétortque. Gnn, I s. cl. 

(337) !Je lloon wns ltd lP G!'nt van eDe Tnal is !lllllS het Volb. ]),. Et•ndm~t. 
1866-67 p. 87-88. 
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gt'denkzuil \ë\11 Eeklose kunstenaars houwen. Te \'eurne werd hij een tijd 

,:;chepen t>n burgempe,;ler en te Gent werd hij o.m. schalmPester van de 

maalschappij voor ~dwne Kunsten en Lettert'n en secretaris van de uitgaaf

conunisic der graf- en andt>rP gedt>nkschriflen van Oost-Vlaanderen. !lij 
,,·as ook een tijd lid ,·an de Oostvlaamse provincieraad. Van Damme-Ber

nier was tekenaar en "childt>r ( 337 bi•). 

Hadden deze Eeklos€' rt>loristen, literatoren en toneelspelers, een be

tekenis ? l-Iet staat vast dat heel wat letterkundigen. sommige zelfs meer

maals, gelauwerd werden, graag werden gelezPn ( 338
) en in de toenmalige 

per,; niet onbesproken blewn, zelfs gunstig werden lwoordeeld. !'vlen mag 

echter aan deze lauwerkransen geen al te grote waarde hechten. Vlaanderen 

was toen het uilgelezen la:1d waar jaarlijks tienlallen literaire prijzen werden 

uilgeloofd voor een gedicht zodat elkeen die over wal talent beschikte 

in zijn stad of dorp met een fanfare kon wordm ingehaald. Daar kwam 

hij dat de meeste te behandelende omlerwerpen, vaak onbenullig, he

trekking hadrlen op de vaderlandse geschiedenis en de vaderlandsliefde ( 339
) 

zodat niet altijd kon bepaald worden of de prijs was toegekend uil waar

dering voor rle literaire kwaliteilen van rle dichtstukken of we(:!ens hun 

patrir)tlische inhoud. 

I )f:' rnodt>me historiografen hebben van de Eeklose schrijvers en 

dichters slechts rit> namen overgehouden van .J.F. Willems en K.L. Lede 

ganck 1:'11 hun werk en1ge positieve waarrle toegekend. Willem.;; was onge

twijfeld een uilzonderlijk figuur en Karel Ledeganek kon beslist mei de 

best genoleerrle dichters van zijn generatie wedijven·n 1\len had gems! 

ook nog rle naam mog<'n vermelden van Pieter Ecrevisse die zonrlPr moeite 

mei SfePrkx, Sniedt~rs Pn zelfs l':etlernam kon vc>rgeleken worden en even

graag 11ls Consricnce werrl gelezen. 

(3371Jis) J),, E .. cloonaar. 7 febr. 11:!51:! ; Gozt:llc van Eccluo. ·1 juni 1882 ; De Een

draliL HW! p. 4 - 1856 p. 32-56 - 1860 p. 12 - 1862 p. 92 - 1872 p. 48; 

N,.rJ,.rcluttsr-h l.dt. .laarb. 1842 p. 10. 

133-'i) In honr c IINtnnl'rifll!"n> nolel'fl V. l.uvcltn~ : cl'n volume von l.cdcgunck' s 

Blm:m"n mljrwr lrnl•· Js l..tt..rltjk vcrsl..t .. n ,loor lwl omslunn JN hitHieljes -

Ik lwh lwt nol( In mijn ) .. ·zil. A. V nn Elslun.l..r. Vtruinic Lovt:lin!l. I ft.rtnnc

rinl(•·n. llnw·lt. I'I(•'J. p. 10. 

()3')) nl. <f!VI'f rJ" \f•I.J.Inl( Vllll Frh·rllnn.l •·n .Ie ,Jnurnp r.wvoii?,J,. vrerlc vnn Ttlsil 

i I. F Wtll•·m• 1812) - ,z,.II''Jlrlllll vnn '• lnnrl• onnfhnnh·ltjklocitl Pil lots

lw•l•·rnrnlnll ,J,.s v;ul•·rlon.l.. ( K. I ,.,J,.uonrl. 11:!3 1) - ...lnroh vnn Ärl.<'v•·ld"> 

11'. f·:•n•vtu•• IHII•) .• l·:urnonl• l·:tnrlc> 11'. l·:•n·vl•"· 18·19)- <Znmwktru 

l/\111(. Vnn Arlf'f 11-1';2) - •Jun llr..trl•·l• (Arru. \'un /\ck"r IR1'1) - .1)., 

VI"""'''' ll""~~'''"lr·rr, I Knn·l llouw·nl). 
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Met hedendaagse letterkundige maatslaven gemeten prikkelden de 

meeste Eeklose schrijvers door hun taalverbastering. hun retoriek. hun 

vaak dweperig romantisme, hun traanklierige stijl, door gebrek aan alzij

digheid en diepte, humor en voornaamheid. Ze zochten nog krampachtig 

naar een persoonliJk ritme, een persoonlijke stijl, naar een taaleigen dat 

door het veelvuldig gehruik van het Frans schromeliJk was verwaarloosd . 

.l.F. Willems bekende graag dat het Frans hem gemakkelijker uit de pen 

vloeide dan het Vlaams ( 340
) en men moet de Eeklose literatoren herlezen 

om te conslateren hoe amechtig hun zeggingskracht was en hoe pover hun 

taalvermogen. Daar kwam bij dat het werk van een groot deel van deze 

retorislen in het teken stond van de kleinburgerlijkheid, de huisbakkenheid. 

het banale van ulle dagen en van overal. Met Pieter Ecrevis.;e {'141
) droom

den de Eeklose rederijkers van «een zedige, echtvaderlandse literatuur). 

Uitdrukkelijk verklaarde «Eikels worden Bomen» nagesproken door <Vlaams 

vooral:. waarvan de naam op zichzelf genoeg verklaart. te ~aan op <alles 

wat Vlaams en Nederlands was» en gekant te zijn <legen het uitheems 

toneel» ( ~ 42 ). Zo emotioneel en erethistisch schier al deze re toristen ge

laden waren om het romantisch vaderlands verleden op te diepen en het 

eigene strikt en onvoorwaardelijk te verheerlijken zo apatisch, gelaten of 

grof afwijzend stonden ze, op een paar na, tegenover de nieuwe filosofische 

en sociale infiltraties en ~lromingen van hun tijd. 

Samen met de «Gazelle van Eecloo>. de spreekbuis van August \'an 

Acker, verguiselP met alle vermaledijdingen de Eeklose dichter Hippoliet 

Ledeganek de geest en de werking van de socialistische lnlemationall'. 

lietzeide blad veroordeelde niet alleen de Franse roman, dagblad- en 

toneelliteratuur als de kanker van de samt'nleving maar ook het hele uit

heems toneel als zedenbedervend. ]\I en ging zelfs zover te schrijven llat 

de Vlaamse re al isl Neslor de Tière walgelijke toneel st ukken schreef ( H.'l). 

Vandaar dan ook onder sommige Eeklose retorislm een geest van be

krompenheid en van orwer(lraagzaamhcid die Karel Bogaerd in zijn nochtans 

roerende .:afscheidsgrod van Eedoo, (8H) uunklnag(k. een geest die 

grolendeels de weg grendl'lde voor elke progressie en universalisme. voor 

een hPI er bc>grepen humaniteit. 

( 3·10) E. De Bock. Ond<'r!)nn!) C'n hersld of onlslnnn der Vl. lll'W<'~Ing. :-\nlwt'rpt•n. 

1970 p. 84. 

( 34 1 ) L. Swerts. o.c. p. 65. 

(3'12) Gnzette vnn Eecloo. 23 nprll 1871. 

(343) De Eccloonnnr. 2 mei 1875 ; Gnzctl<' vnn Eccloo. 23 nprll l'n 1'2 nov. 1871 : 

De Stad Eecloo. 28 fchr. 1897. 

( 3'1'1) De MecLjcslnn<lcr. 27 juni 1880. 
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[\I en mag uit al deze gegevt>ns niet hesluiten zoals Leo \Veiler noleert 

in zijn <Letterkundige l'lengelingen>, dat de Eeklose literalort>n-leden van 

• Eikels worden Bomem onbeduidend waren en van geen belang. I let kan 

inderdaad niet geloochend worden dat heel wat Eeklose letterkundigen zich 

met de volle inzet van hun persoonlijkheid in de Vlaamse Beweging, in de 

\'laamst' taalstrijd en wat ermee gepaard ging hadden geëngageerd. De 

\ 'laamse strijd was toen zo broodnodig als de harde worsiLel ing om 

sociale ontvoogding ( 3 ·
1
"). <i' I en moest flamingant zijn, zo oordeelde later 

Herman Teirlinck. om beter mens te worden»! ( 316
) 

In de pro,·incieraad van Oost-Vlaanderen was Ledeganek de eerste 

die t>r Vlaams sprak ( 347
) en die in 1832 aan zijn vriend J. F. Willems 

in een brief mededeelde : ik vergat U te zeggen dat ik heb kunnen teweeg

brengen dat onze brief\\ isseling met de gemeenten thans geheel in 't 

\ 'laemsch geschied ( 348
). In dezelfde provinciale :-aadsvergaderingen waren 

het ook K. \'er vier en P. Ecrt>visse die waar het gelegen kwam, de Vlaamse 

belangen streng op het oog hielden ( 349
). Vervier was trouwens voorzitter 

van de Taalcommissie voor de opheffing der taalgrieven, een flamingant 

die met Karel Bogaerd met woord en daad de toenadering tussen Zuid en 

0:oord in de hand werkte en daarbij zelfs dichtte : 

De Eenheid ... 

Zij :tal het mensdom samenvoeren 

Tot eenen liefde- Pn eendragtsband ; 

Zij zal de steden samensnoeren 

En vormen lot één \'aderland I ( 350
) 

K. Vervier ( 3 ~ 1 ) werd in zijn tijd aangezien en geacht als een dc>r 

meest imponerende figuren in de toenmalige socio-culturele milieus. In de 

~edPrlandse letterkundige congress('n waaraan hij telkens actief mede-

(345) De opgang van de Belgische arbeidersbeweging begint werkeliJk maar In 1857. 

Zie J. Dhondt Alw·m. Gesch. d. Ned .. X. 335. 

( 346) Recht voor Allen. 5 dcc. 1909. 

( 347) Eulj'. f)" Bock. o.c. 210. En rltt nn nallcnocg vtJfliR Jaar. I-let was een ander 

E.,k(,maar. volbvcrteu<mwoordtgcr L<')c•unl! die In de Kamer de Vlaamse grieven 

oanklaawlc. Vlaarmd1 Br·l111i: ~.ed"rt 1830. G<•Jit I 'JOó I p. 21-23. Ztc ook p. 2-1. 

(3-18) Bil,l. Unlv. Gr·nt. 11 •. C 1377010 . Ztr· over Ld,·gnncks werk en leven : Cultu-

re"! .lnarhock. o.c. 1947 

( 349) De E""rJru"t. 1862·63 p. m. 
(3:i0) tl,. lliGO-ól p. 8'> - 18ó1 ó2 p. r.9. 

( 351) v"rvl•·r klanwlc rlc cnmomtoclu, crisla oall. lwl pnupPCismc In Vlnnrlllcrcn nnm 

f>Vf:fl(•(•n• der•l /j1Jfl de Ncd•·rl. l.c·ll. conur<l~S('O. I),, Er·nrlrnQt. 1850 p. i2· -

Jfl{J2 i'· G1 - 186'j p. 98. r J,. l~<·r·lo•mour. 29 mei PO 2ó Juni ISIJ·I. 
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werkte gaf Pieler Em·visse hel Lewijs van een vooruitstrevende staats

manskunde die toen en ook later vele hekende en btJaamcle slaalslieden 

hem mochten benijden ( '152
). 

In hun weekblad ( 353
) hebben Augu~l en Prosper Van Acker ,~Jk op 

zijn wijze Eeklo en hel l\1eeljesland informalorisch over het gebeuren van 

hun tijd ingelicht. August deed het als conservatief. Prosper als progressist. 

Maar beide belichtten schier onder alle facetten de actualiteit tn zelfs. 

mei kennis van zaken, het verleden. 

\\'as hun literatuur niel van de beste dan stond hel peil van hun 

journalistiek doorgaans loch hoger dan dat van vele andere Vlaamse dag

en weekbladen. Op hun wijze waren August en Prospe~ Pchte baan

brekers van de geestelijke opgang van het nog grolendeels verachterde volk 

van hun streek. 

Ook J De !loon. hel erelid van «Eikels worden BomerJ> mag niet 

verzwegen worden. Hij streed als buitengewoon intelligent dorpsgeneesheer 

niet alleen voor de lichamelijke maar ook voor de economische ~n geeste

lijke bevrijding van de Vlaamse plattelandsmens. Hij deed volksscholen 

houwen en een leerwerkhuis voor arme wevers. Hij maakte als school

inspeeleur emstig propaganda voor het A.B.N. In de akelige annoeperiade 

omstreeks I 846-48 ontpopte hij zich al~ een gewiekste hoereneconomist 

die de economische crisis poogde te bestrijden door hel oprichten van 

hoerenleenbanken en beroepsscholen, het uitvoPrt"n van openbare werken. 

billijker verdeling van landeigendommen. vermindering van belasting. sub

sicliëring van hel amhachtswezm en nog meer, wal hij allemaal beter 

ach I Le dan aalmoezen te geven ( 35
'
1

). 

I lee! wat Eeklose leden-leLierkundigen van de ]\ laaischappij van reto

rica hebhen. zoals men merken kan, een \'Oorname rol gespt'eld in lwt 

maatschappelijk t'n politiek als in het cultureel levPn \'i\11 Vlaandt'ren van 

hun tijd. 

Ook dt> Eeklose toneelspeler,; Yan de 0laalschappij zij'l ontelhare 

malt•n met eremetalen en lauwerkransen uil wedstrijden naar Eeklo weer

gekcerci (355
). Deze loncelmensf'n. ret•ds in hun tijd Yaak t•n hli;kbaar 

lerPcht wegens hun onzuiver!' uilsprnak. hun magere IPchnische kennis op 

(352) Ot· Et·nJragl. ISt>0-61 p. 25 -

(353) Gnzt'llc van Eccloo door ;\, \'nn i\ckcr, I >e Stud Eecloo l'll lult-r lwt l.tbt•ral<' 
Noorden door 1'. V nn Ach·r. 

(354) L. Elnut In <i\nnn!Pn VUil lll't Noonlt•n>. n .. c. 1959 p. ·1-5. 

( 355) Zie noot I 09. 
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de kom'l genonwn ( 356
) waren meestal meer uilgalmers of declamatoren 

dan \\'erkelijke toneelspelers ofschoon sommige als Honoré De Vliegher le 

-\nl\\'Prpen Pil Hippoliel Roctrigos te Bmssel in d{· >chouwburg komische 

rollen te speiPn kregen ( 357
). Dt' Eeklose uitgalmers haalrten mPestal hun 

onderscheictingen C158
) in allt-'('11 en tweespraken hijzonrter in trek in de 

:-\IX.•' eeu\\' en met voorliefde beoefenden zij hel korni~che of boertige genre 

dat hun nog hel best lag. Schier alle spelers. op enkele bedienrten na ( 359
) 

\\'aren ambacht-heden. schot>nmakers als Hippoliet Rodrigos. huisschilders 

.. Is Edmond De frenne. F.A De Vlliegher en Honoré De Vliegher. laken

\\·ewrs als Florein Dhondt. kleermakers als Serafien Oe Hulsters, schrijn

\\'erker als Edw. Van Acker ( 360
). Het ontbrak de mPeste spelers aan op

leiding en scholing. Daar kwam bij dat ze ook geroepen waren in andere 

Eeklose verenigingen nl. in zangmaatschappijen en schutlersgild"n waar hnn 

hoPdanigheden evpneens op prijs werden gesteld. Wat bn men in die 

voorwaarden van deze amateurs-toneelspelers dan ook meer verwachten 

dan veel goPde wil. oppervlakkigheid. improvisaties als heL geen gebrek 

aan ernst was (3 61 
). 

llit het repertorium (3 62
) der opgevoerde toneelwerken is niet 70 

veel te vernemen. Voor 1830 was de toneelaulteur nl. Von Kotsebue het 

meest in trek. i\:a 1830 was Van Peene ( 363
) de gekroonde toneel-

(356) D ... 1\feetjeslander. 17 okt. 1875 - 14 dec. 1879 ; D" El'cloonaar. 7 okt. 1849 -

4 sepL 1853 : Gazc·tte van Eecloo. I en 8 dec. 1867- 10 nov. 1872 ~ 19 sept. 

I fl:;'(j - 19 Sl'pl. 1875. tvJen V!'fWcet ze soms hun overdreven or gebrekkige 

typering van personagf·s, hun te zwak gcvoc•l voor smaak en kunst l'nz. ib. 

1357) liet l\lorgenrood. 1927-28 - 9e ill· p. 177. 

1358) Zie noot 1 fl9. Kinderen maakl<'n Je,. i uit van de Mantschappij zonls .lulius De 
llulstNs, IJ. UP Cock r•n E. Lt·rl<'gnnck. ll..t Morw·nrood. 1921-2S p. 34 : 

N,.derduitsr·h f.t·tl. Janrbor·kj<'. 184'i p. 172. z,. ondPrschetdclcn zich In h<'pnnlclc 

wedstrijdrn. 

(3'i9) Erlw. f),. Frr·nnr·. N·n lijrl huissd,ifriPr, wNrl herhcnrl<'. ll<'nri IJc Fr<'nn<' wns in 

rli,.mt hij rfe firma Ev,.mrrf. Cazr•ltP van EPclno. 23 juli 1893 - 24 aug. 1884 -

l Sf'pl. IR'i9. 

(Y,(Jj llr-L Mnrf,lenroor/. J927-2fl; Áppr•llj<'s v.h. 1\J,.,.tjr·.•f. n° 17 p. 221-222-223 <'n n° 

20 p. 23'J : ( ;nzf'!lr van E,...fon. 24 llllll. 188·1 - I S<'pl. I !l-89 : IJ,. Ecdoonnnr. 

2 fr·hr. IRIJ·l. 

I y, I) ( ;nz<'ll" w.n EN·Ino. 14 nov. I fli•'J. Ook lw~tuurslt•clen mnukt .. n cl Pel uil vnn 

VN«hlfl,.nrlr· u··~ .. I .. JlllpJwn. r;nzf'llr· \'On Er·don. 'i l'n 2fi rlPc. JS(jC) - 25 m<'i 

IH7'J. Vr·rviN w11.• vnorzlll,.r v11n Sinl-f:Pdli" <'n Etk .. Js worclr>n Born<'n. 

IV•2) •Etkr•l, wnrrJ,.,. Bnmf'fJ> of KarnN v.or1 l{r•lorlrn !J,.sr·hikle rN·rl> Z<'<'r vrora ovrr 

''f'fl vnlk.J .. wkr·rlj mr·l J()(, lr·z..rs ,.n 21(, wf'fk<'n. Gnz<'ll<' van Et•cloo. 2ó Juli 

J8(,8. 

()l,)j \'nn I1N·ru:., Jloi-r• Bot"· wl'frl In J,..[ Nr•riNinurl• t" f'nl..r.•nn In N-Am..rtkn np· 

rwvn•·nl rlnor ""n ullur·w,.kr·n Er·kiMr· knlonf,. 1111'1 IIIHn<' • Etk,.l• wnrrfr•n l1nlllf•n>. 

I),. Stad l·>rlno. 17 Juli 1 8'!2. 
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koning ( 36
'
1
). Daar kwam bij. en wel in de eerste plaats, Block. Verder 

Karel Ondereet, A. Schepens, F. De Vos, R. Neri, A. Henderickx, J. F. 

Willems, E. Stroobant. E. Petyt, Jan Ducaju, Nestor Oe Tière, P. Geire

gat, \'ermandere, .J. \Vytinck. F. Van de Sande, P.E. Lauwers. Van den 

Driessche. Sylvestcr, L. Van Voordenhove, K. Verlwrrkt. 13. De Vriendt. 

E. Rosseels, Kervijn De Volkaersheke die ook door andt>re Eeklose toneel

groepen werden gespeeld. Eeklose toneelauteurs van enige betekenis waren 

er niet ( 365
). Er werden drama's gespeeld en blijspelen soms met zang. 

Ook operetlen ( '166
) werden opgevoerd en er hadden ook mimP\'Oorstellingen 

plaats ( 367
). Tussen de toneelstukken in werdt>n ook soms kluchtliederen 

gezongen of alleenspraken gehouden. ( 368
) of muziek gespeeld. want de 

maatsrhappij lwschikte ook op bepaalde tijdstippen over een muziekaf

deling e69
). 

lloe soms geacteerd werd verhaalt A. Commergo die in <Helena> 

een draak van een toneelstuk, medespeelde. in 1816. De opvoering had 

plaats in een barak verlicht door kaarsen. De vrouwenrollen werden door 

( 364) De meest gespeelde stukken waren : De paraplu van P. Kramers, De Belgische 

vrijschutters. Tij] Uilenspiegel. llotsebotse, \Vit en zwart, Katarina, 99 beesten 

en een boer, T ambocr Janssens. l )e duivPn op het dorp. Jacob van ArteveldP. 

(365) Van .1.-F. \VillPms kennen we <Quinten Metsijn. Ook een paar werken van 

Hippoliet Ledeganek en J. Casteleyn. Een lid schreef nog een blijspel <De rijke 

weduwe> dat opgevoerd werd in 1861. De Eecloonaar. 10 maart 1861. 

(366) De toneelstukken waren o.m. : De zoon die zijn vader onthoofdt. Dt' Koning 

komt, De gefopte deurwaarders. E('[l aardigheid, \'uur onder as, De PeHers, De 

Bloedvlek. De hand Gods, Quintcn l'fetstjs. De kapiiPin van \VatPrloo. Genove,·a 

van Brabant. De broek van de meester, De gekroonde leers. De twee echtschei

dingen. De loteling. DP misdadige', H. Barbarossa. De Vooroordelen, De Broeders 

op de toet~. De ~laapwandelnar, I kt mislukte Nfcleel. DC' familie Otjckmans. 

I f<.lPna, D" Bastannl. Dichter en soldaat, Zielenadel. De flaminl!ant. Drie hondl'n 

Pn cPn bPcn. En lei<l on> niet in bekoring, Als de kat vnn huis i5, \\'illcm m 

I ,nura, I )rte>. de hoerPnknecht. KunstschtldN Pil klf'NmakN. D(' twe(' broedPr~. 

G<'vrungd voor de bruiloft. De oude lttfkoPlsiPr. liet strijkijzer. D,• dui\·c-n.nelker, 

De deserteur, Roosje hef. Alfred cn Kor!. De drie minnaar~ In anl!st. Prima Donna 

11" koning komt, Gernrdus rl" zwarte, De mtslukte erfenis. lid blauw oog, l'laria 

Vnn den BN~?he. De Orsschnart. ZPgN van Edvelde, o,~ stomme \\'('f'S, f)p nl't•f 

uil Amerika, RPginald vnn VaJh .. nhnrg. Patriein of hcslokn Ltjd. Robrt'cht van 

Etnc. I liJ komt van Kal!P, Twee huwC'ltjkt'n in <lc war e./1. 

(3f,7) nl. .fnnksk<'n de schutft'lanr. Pnntomint's wcrciPn I'<'Nis in 1819 \'Prtoond. Stnck 

nrch. EPklo. RPgistr<' rll's rlflthtlrotions. 1818-1820. 

( 3ó8) Als <De EC'cloost' hcrhnkkPr> vnn Symo!'ns of <EPn rl'isjC' n1111r BrussPh. 

( 3m) J)p El'cloonnnr. 15 rlcc. 1861. In 1852 deed ook de muzi<'hPI'<'nillinl! Stnt-CI'C·ilin 

nnn tonP<'I. I lam l!rDPp spppjrfp op hd stnrlhuts hoNllgP stulkPn. ln ll'lt12 \'O<'nf,. 

ZP nol! hlttspPIPn op. llanr lnnlsiP orwoC'rinl! ~?nf 7.P in 18<lti. )1,, Stnol Eo•doo. 

25 nprtl 1909. 
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marmen Yertolkt ( ~•o). Een nuitspeler en een violist brachten afwisseling 

lussen de bedrijven in. Er werd de kijkers boterschelen verkocht en in een 

hoek stond de waard van de barak Lier te tappen. tv!en zal op een stoel 

,·oor twaalf stuivers. op banken voor zeven en men mocht rechtstaan voor 

een plakket. Oe spelers verkleedden zich op de zolder van de herberg. De 

kostumes werden te Gent gehuurd ( 371
). 

Nog in 18:-9 zaten de toeschouwers met hoed of muts op in de zaal. 

Tijdens de poos werd een polka gespeeld en liet men toe dat een dronkaard 

dansite in het midden van de zaal. Als afwisseling zong de voorzitter van 

c:Eikels worden Bomen> ( 372
) een besproken lied en deed daarna een 

omhaling voor de armen ( 373
). 

De <Yolks,·eredeling> en de volksverheffing. ( 374
) die in de XJXe eeuw 

door de f\ laatschappij van Retorica die c:de moeder was van de kunst

smaak onder Eeklo' s kinderen>. ( 375
) werd nagestreefd bereikte in vele 

opzichten niets meer dan een kermisachtig divertissement. Vv' are tendens 

of politieke toneelstukken à la Jacob Kats ( 376
) werden te Eeklo, waar de 

achterlijkheid welig tierde. nooil gespeeld. Slechts met de klauwen van de 

briesende Vlaamse Leeuw was het volk te verheffen. In dit verband ver

schilde <Eikels worden Bomen> ( 377
) of <Vlaams Vooral» in zo goed als 

niets van vele andere Vlaamse rederijkersgenootschappen die allen hun 

poer gingen halen uit een of ander Vlaams verbond zoals "Eikels worden 

Bomem lid was van het c:Nederlands Taalverbond> ers). 

(370) Nog in 1908 werden in de toneelgroep van het Eeklose Davidsfonds geen vrouwen

rollen gespePld. Oe Stad Eecloo. 27 sept. 1909. 

( 37" I) Pr. Van Arker. ~let leven van A. Commc·rgo. 

(372) De voorzitter was toen Matthijs. Leden van E.w.B. waren nog : Jozef Verheuge, 

N .. J. en L. Ja<pers. E. De i3Ngh, ondc·rvoorzitler, L. V nn GiJscghem, Oe Cock

Lippen~. E. Van Gijscghem, J. De Poorlem. Gazelle van Eccloo. 3 sept. 1873 -

3 jan. 1875. 

(37"3) De Mcetjeslanckr. J.1 en 21 dcc. 1879. 

(374) GnzPlle van Eecloo. 23 april 1871. M,.n wilde het N,.,INlands dienen als hef

Loom voor volhver<·clr,linll. c Vlaams Vooral) wilde de beschaving bcvordcr<'n 

.foor lwt lonN·I. cJ,. welspr<>k<·n.llwt.J r·n .Ie N<'clcrlanclse taal. De muat.chappiJ 

'lr<•<·frle rrwt,.r·n cl .. zcw·pranl nn van .Ie Vlrwrns<' B,.wcuing. tb. 4 febr. 1872. 

(37'j) f),. E<·<lnnnnar. 2 juli 18').1. 

( 37(j) .1. Kat. hn.J een tone"ll!<'noolschnp c Dr. vcrbrordcrlng) dat soclanl ·poltti,.k<' oo~
ml'fk<·n hn.J . ./nr;ob Knb srlm·,.f zp(f ziJn loncelstukkcn. 

(377) In IH11'1 onhl<mrl te l·~·klo In h<'l Colh1e rlc kollwltckc sturlcnl<'nRilrlc ucnnamd 

<Elk<· I, wonl<·n Br,rn<·n). I),. Ailtl<' ""' d uan Ion cel. R.,cht voor AIIPn. 20 juni -

2'1 jult 1 <)(J'I. z,,, voor &IU<I<•nl<•nlon<'rd op hPL slnrllwts : De Stad Eecloo. 27 dcc. 

I 'J08. 

( 371;) • Eik<· Is worrl"n Bomr·n) nnm ook JN·l nnn lon""lconur"~"'>n nls tilt lnl!f'ficllt op 

21 ,,,., .. IWi·l <loor ,,,. ·Tnnl I• unm lwt volb. De Er·n<lrnlll. 18'11·'15 p. (il. 
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I )p ~laatschappij van l~etorica leefde het gewone leven mede van 

vele andere Eeklose ontspanningsmaatschappijen. De retoristen liepen met 

dag of trom mee in inhaalstoeten. ( 379
) in calvacac!Ps ( 360

) en richtten 

gPtrouw liefdadigheïdsfeesten ( 381
) in. 

Nöar het t>inrle van de XIX" eeuw toe, op het ogenblik dat E. Oe 
Frenne mei zijn toneelschool nieuw spelleven poogde op gang le krijgen 

( 
382

) ~ eerst in 1914 gaf Oscar De Cruyt er lessen in dictie in de 

stöd C18
'
1

) ~ werd Eeklo hel theater Véln \TPemrle maatschöppijen die Pr 
. k (38•1) OJn'oPnngen ·wamen geven . 

De Gentse rederijkerskömer .:De Fonteine> voPrde <Ücca5ie maakt de 

rl;ef ». «i lageroos, de geilenhoedsten en <Een man ,]ie de hroek draagt-. 

op ( 385
). liet Nationaal Toneel van Antwerpen pakte uit met eDe hedP

lares» ( 38 ~). Ook de Vlaamse schouwhurg \'an Brmsel kwam op ht>t 

podium aderen ( 3 '
7

). Tenslotte. w<>llicht om de Eeklose flaminganten te 

pesten kwam 4:La Troupe Fontenellt>>. ,·an Gent de kom<>die •Rival pour 

rirP» en «La mission rlélicate:. in dt> stad spelen ( 388
) weldra gevolgd cloor 

hel «Th~nlr<> d<>s vmi~lés ömusantes>. 

Dr. Paul ROCGHÉ. 

( 379) (~;lZf•lt<' vnn E,.cloo. 17 jnn. 1892. 

( 380) I>" Stnd 1-:t·cfoo. 3 juni 1 'JO{) ; c~z"tt" ,·nn E,.cloo. 9 m~tnrt 1873. 

( 381 ) J )p Et·cloonnnr. 30 SI' pl. 18'i5 ; De Î' lt•<'lj<'slnn<l<'r. 21 dt•c. 18~•1. 

( 3R2) l.c wns ~<'Vt'sli~<l in d!! StNr<'slrnul hij w<·tluwe 11. J. .. ,lt•j.!nnl'k. )),. Stad El'cloo. 

28 :«•pl. 1890. 

( 3R3) I )p Stad EPrloo. 10 jnn. 1914. 0. (),. Gruyl<•r was lo<'n l<'rnnr in ,((' font•til'k 

in lwt Gr·nls<' /\tlwn<'tlln. ih. I),. IPss<'n W<'r<l<'n I•• E,•klo \1<'1!<'\'<'n in rf,, lwn<'d<'n· 

znnl vnn de 1\uruNwnrht. (\'rdcj:lt'rccht). 

( 3A·1) Te v<>rnwl<l"n Is het f<'it ,Int de Gcnls<' lont•t'lrt·~iss<'ur llt>rmnn \ '1\n O,·,•rlwk.• 

:n lwt ""~in \'1111 OllZt' CCll\\' dnor dt• let•rlin~<'ll \'llll o .. L.. \'rouw "'11 Doom • .lMl'f 

in I lol hnm > \'llll Vondel rl<'cd opvoPr!'n. I )c mt•isjPs \'crtolkt .. n ht..r nll<'n ,1,. 

rnnnnt·nroll<·n. I)" E<'rloon1111r. 2Q nwi 1932 ; FnmiliPnrchh•f 7'-l~trc Go .. thnls I<' 

E,.klo. 

(3A5) I lr Stnd E,.rloo. 23 dec. 18'H. 

( 3A(r) ib. 'j npril 1891. 

(3H7) iJ.. 2'1 jnn. 1807. 

(3A8) tb. 23 tlt•c. 1894. 
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ONZE 1\\\'ARTIERSTA.i\T 

1:'\LEIDING 

PRIESTER-DICIITER 

BASIEL .107.EF I-I'r'ACINTHE DE CRAENE 

( 1880 - 1956) 

STICHTER \'AN DE VLAAfviSE POEZIEDAGEN 

Stamvader Jacobus DE CRAENE huwde op 24 oktober 1702 te 

Zaffelare met Joanna Van Daele ( 1 ). Wij weten niet juist wanneer hij 

overleden i~. We hebhen wel een overlijdensakte gevonden op naam van 

Jacohu~ De Crat·ne die op 5 september 1719 in de ouderdom van 64 jaar 

O\'erlijd. doch door de al te schrale gegevens die deze akte bevat. mogen 

we dit niet als vaststaand hesehouwen ( 2
). Zijn vrouw Joanna Van 

Daelc• (Van den Daele) overlf'ed op 31 januari 1738 te 7.affelare in de 

Otlflf'rdom van 65 jaar ( 3 ). 

Beto\'f'rarootvader Livinus DE CRAENE werd geboren op 11 augustus 

en gedoopt op 12 augustus 1717 Ie l':affelarf'. Peter Pn meter waren 

loannc·s Vermecrsch en Maria lwdauwe ( 4 ). !·luwde op 28 oktoher 17-14 

Ie /.affelan· met Camelia Van de vijvere, met. als huwelijksgetuigen · 

Joeoho dP eraenne en .lnanna rle eraenne ( 5 ). Zijn eerste vrouw Camelia 

Van rle vijven· ( \'ijvc>rs) overleed op ,I Sf'plernher 17()0 te Zaffelare in 

rJ,. jcugrlil.!e IP1·fli;rl van )7 jaar ( 6 ). Livinus Dc~ CraPne hcrtronwriP clan 

op 1 s1·pt.emlwr 176 I te l'.affelart~ met l'1aria .lacoiJfl Sm· I hac·rclt (Sof' I cin). 

IJ,; ovf'rll'ell op H ff'l.ruari 1776 Ie /:nfi'Pian· in de oudPrelom van 60 jaar (1). 

I 1) ( Jwle l'nrnt foiNt•l(l•lN>~ Znlfelnre r<"~. nr. H fo 2';8 - R.A. Gent. 
12) lrft.rn. fo ·17) - R.A. (Jent. 

()) il.itlern. f" ·1'J'J - !{.A. Gent. 

1·1) il.lrlem. reu. nr. 7 f6 IGI - H.A. Gt•nl. 
( 'j) il.itlt·m. r"ll· nr. 8 ro 3f, I - I~ .A. Gr·nl. 
I t.J iiJJtlt·rn. f" 'J 1 r1 - f(A. G"nt. 

(7) iLitlr·rn. rt•fi. ror. 10 f" r,'J - HA Gr•nl. 
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Priester-dichter 

Basiel DE CRAENE 

( 1880-1956) 

OvPrgrool vader Jacobus DE CRAENE we rel ~c-horen op 6 december 

Pn gedoopt op 7 december 1756 Ie Zaffelare. PPler f'n mPlc-r wm!:'n LiYinm 

van Ca sst• I Pn .locmna onghena ( 8 ). I luwde mei .lwloca ThPresia (' ornt'li~. 

doch I Cl' van J:mmanuPI !:'11 .loanna Cathnrina Van ]\ IPulehroek. l.ij we rel 
op 22 augustus geboren Pn op 21 augu~tu~ 1763 gedoopt te Oostakker. 

PPl!:'r !:'11 meter wnren .losf'phus Emmanuel C'orndis t'll ThPrt'sia Yan 

metdPhroeck ( 0 ) • 

.lnrolms De C'ramc ovt>rlrrcl op 15 januari 1R'i2 Ir \\'aarsrhool in tiP 
fliHic·rclom vnn 75 jaar «om een urp 's nnrhls in zijnr \\'oonsl sl1wndl' hin-

(R) ihid<'m. re~. nr. 8 f" 1'1·1 - R.A. G<'nl. 
(9) Oud .. Pnrnrhi<'rP~i.<LPrs Oostnkkt·r f<'{!. nr. () f<> 3G - 1~.:\. Ct•nl. 
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nen deze gemeente op het dorp> (1°). Hij was winkelier van beroep. Zijn 

echtgenote .ludoca Theresia C omelis overleed op 16 febmari 1831 te 

\ \' aarschoot in de ouderdom van b7 jaar <om zeven uren des morgens in 

dt> woning van haerpn man, stat>nde binnen dt>ze gemeente op het 

dorp> ( 11
). 

Dt> grootvader Petrus DE CRAENE werd op 27 april 1808 te Waar

schoot geboren, huwde aldaar op 28 april 1836 met de naaister I'-1aria 

C atherina De Pauw, dochter van de winkelier Jan Baplist en de winke

lif'rster lsahella Theresia Van der Slycke ( 12
). Hij was «temmermam van 

beroPp en m·erleed op 8 december 1886 te Waarschoot «om vijf ure 

's morgens in zijne \\'OOning staande binnen deze gemeente in de Statie

straal>. in de ouderdom van 78 jaar en 7 maanden ( 13
). 

l\Iaria Cathenna De Pauw (grootmoeder) werd op 29 september 

1807 te Waarschoot geboren f'n overleed aldaar op 6 november 1867 .-in 

hare wooning staande binnen deze gemeente. in de Kerkstraat» in de 

ouderdom van 60 jaar 1 maand en 8 dagen ( 14
). 

De vader van de priester-dichter. Petrus Josephus DE CRAENE werd 

op 26 mei 1839 te Waarschoot geboren «ten dorpe om tien uren des 

avonds> ( 15
). Hij huwde aldaar op 25 september 1871 met Maria Daugi

mont, huishoudster-winkelierster van beroep, dochter van Eduardus en 

Julia De Loof (o 24 mei 1847 \V aarschoot __..... t 24 df'cember 1917 

\V aarschoot) (1 6
). Hij overleed op 1 o september 1882 te W aarschoot. 

amper 43 jaar oud <om vijf en een kwart ure 's namiddags in zijne wooning, 

staande binnen deze gemeente ter dorpplaats> (1 7
). 

!lij was timmerman en winkelier van beroep en woonde volgens het 

bevolkingsregister van 1880-1890 op de < Dorpplaats 13> te Waar

srhoot ( 18
). 

llun vierde kind en cni~e mon was. Priester-dichter Rasiel Jozef 

I fyacinthe DE CRAENE op 15 april 1880 te Waarschoot gehorPn <in 

dP Kerkstraal om een eu half !lrP 's rmmirlrlags> (1 9
). 

( HJ) Overli)densrt·lllil"r 1831-1835 aklr- nr. 6 - 13.5. WaarschooL 

( 11) itl..rn. okt" nr. 12 - f>.S. W onr•ciJOnl.. 
(llj 1luwr•lijk,rrut.<LN 1831J-1845 akte nr. ~- LtS. Wonrschoot. 
(I)) ()\ l'fli)dr"mr·lll•tcr I StiJ-l H9fJ nktc nr. 138 - B.S. \V nnr•chool. 
( 14) trlmn. I Hl>7 u kt,. ror. liJ' I - 1\.S. W nnrsclJOot. 

( 15) Gr·hrJOrl•·r,.lli•l•·r lllY>·I.'\40 aki•· nr. 7~ - 13.S. W nnr~choot. 
( 11,) lluw,.(IJk.r•·ul•l•·r IH71 1875 nklr· nr. I(> - 1\.S. Wnnrschoot. 
(I:-) Ovr·rliJrlr·n•n·ui•l•·r I "81-1881 uktt• nr. ar, - ll.S. Wuursrhoot. 
( 111 I flr·vnlktnu•mul•tr·r 11180-1 H9(J l",,.k nr. 218 - C,..mr•r•nlr·nrrhtrf \V nnr~chnot. 
(I' I} r;,.l,or.rt .. mut•l•·r IH7(, IH8fJ nktr· nr. 1) - 11 S. Wunr-r•l~tlOI. 
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Zijn oog zag elke traan. 
Zijn oor ving elke zucht. 
Zijn hart kon medelijden. 

(B. De Craene) 

t 
BID VOOR DE ZIELERUST VAN 

ZEER EERWAARDE HEER 
BASIEL, JOZEF, HY ACINTHE 

DE CRAENE 
Geboren te Waarschoot 15 april 1880 en in 
de Heer ontslapen te Merendree 10 mei 1956, 
gesterkt door de Sacramenten der Stervenden. 
Priester gewijd in 1905 ; onderpastoor te 
Aal~t- Mijlbeke, 1906-1910; onderpastoor 
te St. Niklaas- Terelten, 1910-1915 ; onder
pastoor te Kaprijke. 1915-1931 ; "Pastoor te 
Biichte-Maria-Leerne. 1931-1938; pastoor te 

Merendree. 1938-1956. 

Ridder in de Leopoldsorde. 
Ridder in de Kroonorde. 

Ridder in de Orde van Leopold IJ. 

Stichter en animator van de Vlaamse 
Poëziedagen ; lid van de vereniging van 
Vl:1nmse letterkundigen. de katholieke Oost
Vl<Jamse schrijvers. Oost-Vlaamse schrijvers, 
Scriptores CatholieL de Pen. club, enz ... 

« l-'ij was priester geworden om getuige
nis af te leggen voor de Heer ~ 

(Hand, Apost. I. 8) 
Lang~ « De Snelweg van God » (titel van 

zijn l~atste evangelisch drama) is Z.E. H. 
Pastoor de eeuwigheid ingeg:~an. In volle 
overgrove aan Gods H. Wil is op het feest 
van 0. L. Heer Hemelvaart de priester in 
de HePr ontslapen. wiens streven het was 
::tan zijn beminde Vlaamse volk Christus 
Jcvendig te vertellen. het evangeliegebeuren 
Jllcde te delen. 

« Het is God die mijn schild draagt, 
Die redt de o))rechten van hart. >> 

<Ps. 7, 11) 

Voor allen was hij een man zonder ver
doken bedoelingen. Wie hem waarlijk kende 
ondervond zijn welgemeende gulheid. 

Zijn hart en zijn liefde lagen in de uit
gestoken handen. waarmede hij elkeen 
ontving. Hoevelen verliezen in hem een 
goede vriend ? 

« Ziet, ik zwoeg niet voor mijzelf alleen, 
maar ook voor allen die de wijsheid 

(zoeken ! » (Eccli. 24. 47) 
Voor zijn parochianen, en vele anderen 

was hij een troost. Velen heeft hij geholpen, 
voor velen gezorgd. Met scherp inzicht 
kende hij iedereen van zijn parochianen. en 
werd door hen bemind. Hij was spontaan 
hartelijk en zijn woord en leven had de tint 
der bli iheid. 

VPrgéten wij Zeer Eerwaarde Heer Pastoor 
niet. die gedurende 18 jaar op onze parochie 
was. en elkeen van ons met naam kon 
noemen. en veel van ons wist en begreep. 

Vrienden kunstenaars, blijft vurig en 
trouw in uw werk, God ter ere en ons volk 
ten bate. 

Het is schoon wanneer een herder zeggen 
kan : «Ik ken mijn schapen. en zij kennen 
mij.» 

Allen die mij dierbaar waren. familie en 
vrienden. allen die goed waren voor mij, 
allen die mij in mijn uiterste nood bij
stonden. ik dank u voor alles. Mijn vaarwel 
is een tot wcerziens. 

Laten wij voor de dierbare overledene 
bidden. 

De familie DE CRAENE. 
De familie DAUGIMONT. 

bedanken voor de deelneming in de rouw 
alst,ok voor de gebeden ge ;tart tot lafenis 
cl<)r ziel van de dierbare afgestorvene. 

Drukk. T'Hoo!t R::ph .. Landegem 

Bidprentje vnn Priesl<'r-dichtcr Basiel DE CRAENE 

( 1880-1956) 

Basit'l I )e Crnl'ne stucleerde aan het Groot Seminarie te <--:ent t>n 

aan cle uni\·Prsileit te LPm·en. I lij was nchtereenvolgen~ onclt·rpasloor lP 

Aalst ( I CJQ(i-1 C) 10). St-Niklaas ( 1 <)I 0-1 q 15) Pn Kaprijke ( 191 "i-1 ()30) 

pastoor Le St.-l'Jaria-Leerne ( I CJ30-1938) en IL' ]\ Ierendrt'P. 

I lij was drager \'flll volgenelP eretekens : 

Ridcler in dt· l_popolclsorde 

R idc!Pr in rle Kroonorde 

l<irlcb in cl(' Orclt> van I ,Pnpolcl IJ. 
Tevens was hij lid van tal vnn letterkundige \'PrPnigingen. :wals : 

«\'ereniging van \'laamsc• ldtNkuncligPn». <1\.atholi<'kl' On~t-\Ïnnm~P 
schrijvPrs». d )ost-VIanms<' schrijvt>rs~. <Srriplort•s C'atlwlici-. t•n t!t• 

« flf'n-clllll-.. 
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()mier onze Vlaamse schrijvers is hij zonder twijfel een apart figuur. 

!liJ ,,·as de promotor en organisator van de zo alombekende Vlrtmnse 

Poëziedagen. w<tar hij steeds liefde en begrip heeft betoond teg·enover de 

jonge opkomende dichtersgeneratie en hun werk. 

Deze \ 'laamse Poëziedagen grepen sedert 1937 elk jaar plaats 

( bmten de ooriogsjaren van \Vereldoorlog li), eerst te Bachte-îv1aria

Leeme en daarna te 01erendree ( 20
). 

Deze ontmoetmgsdagen te l'Ierendree vormden een aanmoediging 

,·oor de jonge dichters en ook een kontakt met de levende kunst der 

oudere generatie. 

Als dichter heeft Pastoor Basiel De Craene ons zeer indrukwekkend 

poëtisch werk nagelaten. al is hij soms op dit gebied eerder een omstreden 

geval geweest. \Vant zijn grootste kracht en literaire verdiensten lagen op 

het gebied van het toneel. En hier denken Wè dan aan zijn «ChristuS». 

\'erder schreef hij <Evangeliebeeldem, «Zijn Getuigen» (uitge

geven in 1926 bij de 1'\.V. Standaard- BoekhandPl. Brussel). «Simon 

Petrus>. die zuivere godsdienstige vulgarisatiewerken zijn in verhalend 

proza en de verzen <Het Leye-rimpelen>. <Uit het Leye lisch» en «De 

wording der dagen> ( 1941 ) . 

Over de \'laamse Poëziedagen zelf werd vroeger heel veel geschre

ven. soms wel eens in nogal vijandige zin door het letterkundig maand

blad <Nieuwe Stemmen>. waarvan toen E. P. Dr. A. Van den Daele 

S.J. (Drongen) de stichter en lange tijd cle hoofdn·dakteur is gcwet>st. 

f),,siel De Craene ovPrleed te i'vttrendree op I 0 mei 1956. 

Rl'sluiten we clez,· hijclrage met een vers van zijn haml : 

<Zijn oog zag elke traan. 

Zijn oor ving elke zucht. 

Zijn hart kon medelijclc·m. 

Wilfricd STEEG! IERS. 

(',2(J) I),. N·r.lf· Vloarn••· Poi'zl•·.fuf/ w•·rrl nld l!f'lwu•l•·n l<· Bachlt•-l\lnrln-Lecrnc. monr 

iro ,.,.,. lokaal \'IHI .11•·1 Volk> op ,[,. l'oel I<· G,.nl. l)e or11onhilli<' dezer >nmen

korn,f wns toen nnn I >r. J.m Y··rcnrnrru•n opucdruuPn, de huidige voorzitter vnn ,Je 

Y··n·niutng vun Vl111un••· l.•·li•·Jkundillron. Ni•·mmul b·nrJc lo,.n no~: 13n,i,.J f),. 

( :ra•·n". Zl•· .!nHr•JVI'f • ll•·l nll•·n·•·r\l•· I><'~ In von ,Je Ylnnm•c floi_:zit•clullf'll l nrll

kr·l In K un•l- •·n G('est•·!levcn vun <I),. l.nrulwucht> von rnoonclnl!'. 2-l:l-19ï I. 
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OUDE TAAl YROHLEJ'vJEN TE EEKLO 

FRANS. LATIJN. DUITS 

In de loop van zijn geschiedenis heeft \'laanderen heel wat taal

prohlemen moelen oplossen. Dat was reeds het geval Ie Ge!Jl op het einde 

van de XIII" eeuw ( 1 ). f\1aar ook kleine of smalle steden hadden hun 

taalperikclcn. /':o Eeklo ten tijde van herlog Filips dt' Goede. die zo 

graag op zijn onderdanen zijn autorilair gezag deed gelden met de ken

spreuk «car ainsi nous plaît-il et Ie vmtlons Nre fail > r). En dat de 

Eeklose wethouders geen Frans verslonden daar vaagde Filips zijn her

loglijke hroek aan en zond ze maar Fmnse mandementen waaruil soms de 

geschoolde Eeklose klerken zelf op het schepenhuis niet wijs !!Naak

ten ( 3 ). Nog onder het beleid van Filips geraakte Eeklo in een geschil 

met de heer \ 'an [\ laldegem Twee processen sproten hieruil voorl. De 

zaak werd gebracht tol voor het Parlement van Parijs waar Eeklo was 

\erlegenwoordigd door zijn procureur Amlries B(luchier en Clacs l)reelinc. 

sollicileur. I )e zaak werd voor het Parlement in hd Fram hehandeld PTI 

voor de gelegenheid kwam monsieur Ie présidenl van het Parlement naar 

Eeklo ("') In I ~1"18-"19 krP~Jen hurgenwesler \'ineen! Î' lunster en zijn 

schepenen contact met mr. An<lries Pelle betrokken in de gedingen tcgen 

(I) 1'. Ro~~?hé. l;<•nl In de XIVe <·n XV'" c•t•uw. )),. Genlso pohtit•k <'ll pollllcl. p. 62 

e.v. 

(2) Stndsarch;,.f E'"klo. R .. k. 144·1-·15. illj\"OI"!lS<'I nchl<•num dt• n·kt·nin~:. fol. 6 ; E. 
N, c·l<"mnns. \.pschi<·denls ,J,.r sl1ul E<·clo. 11. 2'1. 

(3} Stnclsmch. Eeklo. Rek. 14·18·"19 fol. 18 : A \'an Ackcr. n,. n.·h·nml'f':t vnn dt' 
slnd Ec·klo ( uillll'W'\'Pil) p. ·110. 

(·1) StndsnrciL Et•klo. RPk. l·l'lh-47 fol. 15- 1·1·18 ·11) ful. l!o - 1-1-15"16 fvl. 1"7-

I I·I'J-50 fol. 19. 
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:"- l<tldegem. Pellc kende geen woord \ Ïaams, Je Eeklose wethouders geen 

wnord Frans (;;). 

0Io~ met hetrekking Lot dit laaiprobleem ( 6) is het onthulsellCI te 

vernemen dal in die iijd in de Eeklose hoslelrij .:Ten Drien conyngheru 

I I armekin De :'-lacy uit Corbie was afgestapt om in de 'lad gedurende 

zes jaar < \ Ïaams le leren:. ( 7 ). 

Ten tijde \·an 1\.eizer 1\.arel werd de verfransingspoliliek der Bour

gondii:;rs ,·oorlgezet. Te Eeklo moesten de wethouders de hun toegezonden 

t n 111 hel Frans ge~telde ordonnanties op de rnunl en ook andere mande

menten en verordeninQen doen vertalen ( 8 ). 

De Eeklonaars hadden echter niet alleen af Ie rekenen met het Prcms 

maar ook met het L..atijn en zelfs met het Duits. Taalperikelen hnd Eeklo 

te o\·er ! 
In 1-i-iS deed de stad zijn keure, in het Latijn gesteld, met een Vlaamse 

,·ertaling in een boek registreren en dit legelijk mel de sledelijk voorge

boden f'fl al de brieven betreffende alle Eeklose neringen ( 9 ). 

Ook de hogere geestelijkheid berokkende met ziJn Latijn last aan de 

Eeklonaars. In het schept?njaar 15ü<J-10 diende de abt van Sinl-Andries 

(5) ih. RA. I.J-18-49 fol. lf:'-20: E. ;\Jeelemans. oe. 11, 60. Omstreeks 171:liJ was het 

mel het Fram te Eeklo nog zwakws gesteld. In de stad bestond ioen de eerste 

.l.atijnse >chole> waarvan het merendeel der priesters en ook van de humaniora

l•·rar<'n. - ,J,. intelleclu<·l<·n van de Lijd - nog geen Frans kPnd<·n. P . .'\. \'er· 

schw·rP. r )e minrlerhroPdNs te Eeklo. MechPien. 1949. P· 71. 

( 6) Zoals we C<·rder med,.d,.elden moesten niet alleen de Fram< onanrlenwnten van 

de hPrtOI! w·rtaalrl word•·n in h<·t \Ïaams maar ook \'laamse lebten moesten in 

hd Frans I!•·• tel.! worriPn zoals l,v. dl' ~!<'Wijzigde privil<'gPs van de EPklose dra

JWlienPrinl!en r·n dit IPrwill<· van hun homdogalk van hogerhand. 1\. Van Acker. 

I)., R .. k<'nint.wn •IN >i ad E•·•·lo. o•·. 31î 1-388. 

(;-) lU\. (~r·nt. Rl'r·h B. R<'l!islr·r \'fin vonni"en. 1·121 -22 "n 112'i-27. fol JG. Dil 
unil·k f,.it is ,cfwrp in tr•J.!en<l<·llinl! tn<'l rf" VlnminJir•n dir• r<•<•rls in de Xlllc C<'LIW 

in Frcmkrijk Fritrl' l!inJI<•n sturfN<'n. I )f' hosLPlrij •Tr·n rlrir·n conyndwn> bestond 

nof.( in )1,'17 Pil werrl lol'n uitg<'haat door Cutllnunw \'nn \'aNn<'wijr. :\. \'nn 

:\r-kr·r. 1'-J..rk'.\t·r·rrhf.!<· <'XIf/trll'n uil ,j,. l~•·solutir·hw·k••JI dr•r slo•rl•·... \'an EPclo. 

I'· :2(}. 

(H) St;,.J,arrh. l·>klo. l~··k J'il7-llî p. J(, - 1'327·2'1 p. 1'1. Dr invlot•.l \'on lwt 

Fr11n• op <HIZI' tunl Wil• i11 rlr· jun•n I '370-1 'i77 1/<'Woonw•·q fnnt."lisclt LP nm'll1<'11. 

S, hi•·r in •·Ik,. r••(l<•l \ilfl ,j,. •larl•n·k.·nint.!<'n I '371•-77 1.< """ Fran< woord J.!Pimnkt 

rnl••lv••. m•·• •iii(JN. "''Y"t.l". qull nnn·. vrwnlli'n. '"flltrnlli'n. qtlt'n•l•·n. g]wlogit·rl. 

gdlf•cxr•cuiPNI. glwlw-rllnllnc•·rt. l.tllr·ll•·n. ll"'""'"''''nl•· sol,lott-n. <'XCPsslvr somme. 

,j,.J,volr. <mlonnr·H·n. <loul,l,. l•·n .-umploirr·. PXJH'<lir-n·n. •Ir nornhr,. vn11. ,f,.IJIH·· 

fl'ff'll, i<>IJI•<hl'fl'll. lll<'(/fl," lil IJX. ii•JI I"UIJSI'Il. furnJ•S!'JIIf•nl, Olli/IH'rll•clrlf'N(, IIJ>JIII'· 

lwrufc·n·n, nnurrllurr·. u-ru"""'·n·n. ullf'inlt·rul(·•·rl. ulu·o,·• ur".•·rl. vnrnh:.wn. t:on~ 
triiHwwn •·nz. 

l•1) A. \',.n J\, kt·r. oe p. ";')<;. 
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hij Brugge hij het geestelijk I lof te Doornijk tegen een Eeklonaar een 

schriftelijke eis in het Latijn in. Te Eeklo was men verplicht om het ver

weer te dienen de Latijnse eis te doen vertalen ( 10
). De abt was wel

licht toen maar zeker het volgend schepenjaar suffragaan-bisschop van 

Doornijk ( 11
). 

Was de stad verplicht Latijnse stukken van het geestelijk Hof te 

doen vertalen dan waren in 1567 d~ protestanten gekant tegen het feil 

dat de Eeklose kinderm door de roomsen in het Latijn werden gedoopt 

en niel in het Vlaams ( 12
). 

Eeklo worstelde nog mel een derde taalvraagstuk : het Duits. In 

1551 opereerde een bende siraalrovers in de casselrij van de Oudburg nl. 

Le Lembeke. 'In dit verband werd door de Eeklose baljuw een Duitser 

met name I lans von R.aderbach ~earresteerd. ]\ 1en kreeg echter geen vat 

op de ma11 eenvoudig omdat men hem niel \'erstond en ook met hem geen 

gesprek kon voeren. De Eeklose wet ging raad halen te Gent. De Eeklose 

baljuw zocht toen in die stad twee aldaar verblijvende Duitsers op, mr. 

Mathijs von Bruynswijck t~n Lenaert Kelaert van Fribourg en kreeg z~ naar 

Eeklo «omme lexamineren den duytschman slraelrovt>re~. Beide mannf>n 

werden zes dagen lang geherbergd ten huize van cle Eeklose ta,·emier 

Dierik Voel. De rover werd gepijnigd en met zijn trawanten veroorcleeld. 

Op zijn heurt ging de Eeklose slaelsklerk en griffier Vinet'nl Yman te 

Brugge een Duitse biechtvader zoeken voor de veroordeelde. Het wa~ de 

Duitse predikheer Gheerl \'Rn Zuutphen. te Brugge residerende. die lw
reid werd gevonriPn en voor vier dngen nnnr Eeklo kwnm om roYer rlnns 

«Ie comolt>ren ende hiech tene». Tenslotte werd de neem de straatrowr 

door de Gentse scherprerhter ]\ Inthijs cl u ]\lont 4-gheexecuteert met den 

zweerde». Het Laaiprobleem ( 13
) werd opgelost maar het kostte wel 

geld (''1 ). 

Dr. P. ROGGHÉ. 

(I 0) Stodsarch. E"klo. R<'k. 1509-10 fol. 18. 

(I I ) ib. R<'k. 151 I fol. 15 - Zie over no~ perikelen met lwt Lntttn : A. Van Ack<'r. 

oe. 322. 
( 12) A ]),. Vos. Goclsdit·nstbNol'rl<-n in </\p1wltjcs \'lUl het l'lt•t•lft•slnnd>. n° 12. p. 

71. 

( 13) Zie over clc tnnltocstnnd ll' Et·klo op lwt <'Inde \'Uil .I,• XIX(' l'l'UW ( t8<>0 ). r. 
Ro!!l!hé. Een eeuw Eeklo. ( 1830-1930) p. 37. 

(14) AR. BrussPI. Rckt•nkuml'r n" J5.2~!<l fol. 15-15v. - 16-16\', - ::!0-!21 <'ll !2~. 
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KRONIEK 

De geschiedenis van de 1\ruipul. ~ In het kader van het vierdaagse 

eeuwfeest ( 12-15 feb. 1972}, ingericht ter ere van de eeuweling Henri 

De Kesel. op de wijk Kruipul te Adegem, gaf Danid Verstraete 'een 

voordracht over de oudste geschiedenis van deze landelijke wijk. De 

middeleeuwse naam van deze wijk is de 1'1urkel, wan1t de naam Kruiput, 

een herbergnaam, duikt slechts in de J6de eeuw op. Lan~sheen de Jab

heke ontstonden in de J3de eeuw twee nederzettingen : aan de ene kant 

OostwinkeL dat tot een parochie zou uitgroeien en aan de andere kant 

het gehuch't ]\lurk el. De wijk 1'1urkel is betrekkelijk groot want dit ge

hucht strekt zich uit tot aan het Blakke Veld in de zuidelijke richting enl 

in de noorderlijke richting tot aan Veldekens. Dit gebied was ingedeeld 

in de Hoge l'Iurkel naar de Adegemse bergen toe en in de Lagte 1\lurkel 

die gelegen was langsheen de Jahheke. De heren van Prael beza'len hier 

talrijke tienden die ze g>edeeltelijk aan het kapittel van Harelbeke af

~tonr!Pn. I hniël Verstraete hesloot zijn voordracht met een overzicht van 

de voornaamste 1toponymen van akkers. WPiden en hossen. 

liet eeuwfeestcomité had ook een heemkundige tentoonstelling in· 

gericht. waar oude gebruiksvoorwerpen. ambachtsalaam. oude fotn's. kran

tenknipsels P.d.m. warPn hijcengehrarht. AlhO<~wel de tenloonstelling wa~ 

rommPiig aand .. ed. was ze loch sympatiek. omdat ze gPgroPid was uil 1le 

spontam~ medewerking van rle gehele gehuurte. I let vierdaags-eeuwfeest 

was een echt volksfeest waar iedereen a1'tief hij hetrokken was. I let was 

een gl'slaagde poging om ,j,. hcemkunrlp dichter hij het volk Ie lm•ngocn. 

L. s. 

1\uslc·f,," tn f3,.fgië - Voor Spiegel lllslorifH•I (nummer (i van jaar

gun~ 7) schreef orw~ erf~·voort.itsiPr Ur. ElisniJPth Dhancns een !Jijdra[!e 

IJVI~r ,J,~ Kaslt•kn in J!,,.J~ië. Dit artikel is een wrkenning van ,J,~ diversP 

ka .. ~teeltypes t~n een irdPiding tol ~lltrl vorrnontwikkc·linl!. Ook aan ,jp lilin

aanleg r~n de restauratic van cJ,.z" hislorisdlC WOOIJSI<·rlr·n schenkt zij \'t'r•l 
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aandachl. Een reeks prachtige foto's illustreert deze uilstekende bijdrage, 

die beslist door alle bezoek·ers van oude kastelen moet gelezen worder1. 

L. S. 

1/erdenking van cle berenning van Aardenburg ,_ 1672-1972. ,_ 

Ter gelegenheid van de herdenking van de berenning van Aardenburg 

organiseerde onze zustervereniging van \Vest Zeeuws-Vlaanderen een 

excursie naar Aardenburg. liet bezoek aan de Sint Baafskerk stond onder 

de leiding van ons medelid J.J. Rosseel die op een pittige wijze de ge

schiedt·nis van de mooie kerk aan de bezoekers verhaalde. In het museum 

vonden we een uilstekend overzicht van de vondsten gedaan tijdens de 

opgravingen te Aardenburg : tijdens de Romeinse periode was Aarden

burg belangrijk als garnisoenstad en tijdens de vroege I'-'liddeleeuwen was 

Aardenburg een handelshaven en een bekend bedevaartsoord. 

Op het stadhuis verschafte ons medelid Georges van Vooren. archi

varis van Aardenburg, deskundige uitleg bij de tentoonstelling, waarop 

fnkele belangrijke archiefstukken te zien wart•n. Door middel van oude 

affiches en programma's werd de herinnering opgeroepen aan noegere 

herdenkingen van de ben·nning van Aardenburg. In het bejaardencenlmm 

«Coensdike» was een mooie verzameling van pren~kaarlen betreffende 

Oud-Aardenburg bijeengebracht. 

De talrijk opgekomen leden \'an ons genootschap hebhen een aange

name en leerrijke namiddag doorgebracht in het oude veslingsstadje. 

L. S. 

Ecruolie ui/verkiezing. ,........, Onze voorzilter Achiel De \'os werd in 

oktober 1972 uilgenodigd om I irl te worclen van de Koninklijke Zuid

Nederlandse !'vlaatschappij voor Taal- en LC't~erkundt• t'n Geschiedenis te 
Brussel. Deze uilverkiezing is vooral te dunken <tan de publicatie' van zijn 

monumentale <Geschiedenis van Ertvelde>. \Ve wensen onze voorzillN 

hartelijk geluk mel die eervolle t'n wd\'erdiende onderscheiding. 

L. ~. 

Folcler Bulskampr>elci-Uppensnoed. ,........, Op vt•rJ.OPk \'an het Pro\'in

ciaal Besluur van W est-VJ annd Nen schreef ons 111L'tlt•litl I mp. Ry:;t•rhoYt' 

een zeer interessan'lc bijdrage over het l~ulskmnpvPicl t'n het J .ippen~goPd 
t'e Bcernem. In 1972 werd tli! nil'll\\' nnngekocht provinciaal domPin 
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immers voor hc>t publiek toegankelijk gesteld. Oe folder. gedrukt op 

30.000 exemplaren. geeft een zeer goed historisch overzicht van de ont

ginning en de ontwikkelingsgeschiedenis van de zuidelijke helft van 

Beernem. 

M.M. 

\'OORDRACHTEf\ TIJDENS I IET SEIZOEN 1971·1c>:'2 

17 oktober 19::-1. ........., De spreker he. Omer Pauwels schrijFt regel

malig korte bijdragen over de geschiedenis Vdn Assenede en Assenede

ambacht voor het schoolblad van Sint Laurentiusinstilluul van Zelzate. 

waar hij leraar is. In 1958 was zijn licentiaalsthesis aan de sociaal-econo

mische geschiedenis van het amhach't Assenede tijdens de 80-jarige oorlog 

gewijd. f lij was dus de geschikte man om een overzicht te geven van het

geen verschenen is in de laatste jaren over de historie van Assenede. Aan 

cle hand van al die publicaties maakte hij op een vlotte en aangename 

wijze een synthese \'an de bewogen geschiedmis van de stad Assenede, 

cle voormalige hoofdstad van de Vier Amhach'ten. 

26 decernb!'r 1971. - f\1ichiel \ 1ispelon. stichter en animato~ van de 

vlaamsP vereniging voor Familiekunde hegon zijn voordracht met een be

knopte samenvatting van de verschillende opvattingen over Familiekunde. 

\'roeger was de g'enealoog uil de hetere kringen erop uit om te bewijzen 

dat~ hij van een lwlan~rijke voorvadPr afstamde. Nu is de genealogie meer 

(!cd,~mokratizeerd en rle hedendaagse l'amiliekundigen hr,kijken hun voor

ouders meer ohjedief. De spreker legde Pf ook de nadruk op dat dP fami

!iekurHIP zich niet mag beperken lol het opstellen van ~lamhornt·n. maar 

:tij mrwt ook uilgrrwien tol een hulpmirlrl(•l l>ij rit• studie van het Pigen 

heem t·n dt~ tieschierlenis van onzt· gernf'l~nlen. I lel is zeer lwlangrijk cl,, in

vlot·d van ht'JHLillll~> famili1•s in het dorpslt'\'Pn op tc> sporPn. 

N;J riP voordracht volgdl' t>cn geanimeerd!' 1liscussie ov<·r h0t lwlanl! 

VitrJ rJ,. farniliPkundl· in d1· lokal(' ~wschi•<'rll·nis. wanrl>ij ril' locanlhi~torici 
r·n rit· lamilic•kunclia<·n uilvot·rig hun starttlp••nl lrwlirhllen. 

',2() /dmum I 1J7'.2. ~ Als ir.ll'irlirq.( tol zijn uit<.·enzd1ting over lk 
••rrhw\'l·n Villl /.er·uwsch Vlaa11clt·n·n v•·rhaaltl(• (~I'OfL!I:'S van Voon·n in 

ht-t koll rlr· I!I'Schir·tlpnis van rJ,. fusit·s van d1• J,!<'fiH'<'lllr•n van /.eetl\v~ch 
V ban r I, ·n ·11. 
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In Nederland heslaan drie soorten officiële archieven : het rijks

archief. het gemcPnie-archief en het walerschapsarchief Het rijksarchief 

dal Zeeuwsch Vlaanderen bestrijkt. bevindt zich te 7'1iddelburg in de 

oude abdij. Aardenhurg, Sint Anna ter Muiden, Sluis, Oostburg. Sas 

van Gent. Axel. I luist t•n I lontenesse hesehikken alle over een gemeente

archief. Tenslotte zijn er vier walerschapsarchieven : Het Vrije van Sluis. 

de Verenigde Braakmanpolders. llulsterer ambacht en Axekr ambacht. 

Oe voorgaande archieven vallen onder de archiefwet van 1962. De 

k>erkarchieven daaren1tegen zijn nog in handen van de kerkbesturen zodat 

ze nog volledig privé-bezit zijn gebleven en dus moeilijker toegankelijk. 

Ondanks al die uilgebreide archiefdepots blijft de Zeeuws-Yiaming voor 

de middeleeuwse geschiedenis aangewezen op de belgische archieven van 

Gent, Brugge en Brussel. 

2 ju/i 1972. ___, De voordra eh tenreeks van 1971-1972 werd besloten 

met een spreekbeurt over de brieven van Assenede en de Vier Ambachten, 

door Luk Stockman. Door de vercijnsing van woeste gronden op grote 

schaal Lijdens de regering van gravin Johanna van Conslantinopel werd 

het noodzakelijk om e<en nieuw ontvangstbureau voor de cijnsen op Ie 

richten, naaslt het oude hestaande hrievensysleem. Aanvankelijk noemelP 

men dit hmeau de brieven van de cijnsen van de woeste gronden in de 

kasseirijen Rrugge, Gent en de Vier Ambachten. Later kwnmf'n daar nog 

de brieven van de cijnsm \"an de mof'rgronden en woes1te gronctPn hij. die 

verkocht \VarPn onder gravin ]\ largarela van Constanlinopt>l. Oe beide 

hrieven werden verenigd tot een onlvangsthurPau ; ctf' brievt'n van Asse

nede en de \'ier Ambachten. Na het ontslaan en de werking \'Uil het 

onlvangsthuwau gesrhe~sl le hPhhen. werd in het kort de geografische 

vPTsprPirling van de cijm<'n .gege\'f'Il. De slrt'ek van fpklo-1\:apiijke blijkt 

het kerngebied Ie zijn. I )it is cm gevolg \'f\n dE' wrcijnsin!] \'all het grafe

lijk donwin /\alschool. 

Luk Stockmnn. 

VIERING VAN liET 25-J/\RIG BESTAAN 
VAN HET HEEMI\CNDIG GENOOTSCH:\1' V.'\N liET !'IEETJESL\ND 

OP 30 ,\PRIL 1972 

I )p fet>slelijkhed<'n werdPil ingezet nwl een fl'Ct'plie. nnngehodl'n dnor 

het stndslH:'slllur van Eeklo in dP rnndsznal \'nn het si nel huis. ~ k\'rouw 

I )p Bnt•ls, srhf'IH'Il \'nn kultuur. lwlirhtte in !wt knrl elP rnl l'll clc• lwlt'k<'

nis \'nll PPII hPernkuncliJ,!P krirlJ.! in onzP snnwniPvinJ,!. Nn el'n knrt clnnk 
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woord van onze voorzilter werd een presentwijn geschonken. Daarna ver

trok het hele gezelschap naar het nieuwe cultuurcentrum \'an Eeklo waar 

een akademische zitting doorging. 

Voorzitter Achiel De \'os schetste in zijn inleiding een korte histo

riek van onze vereniging. waarbij hij vooral de nadruk legde op de grote 

Yerdit'nste \'an de eerste \'oorzitlter en stichter van het genootschap : Dr. 

Edmond Tieleman ( 19-16-1951 ) uit Watervliet. Ook Prudent Ryckaert, 

jarenlang penningmee,;ter ( 1946-1963) en ondervoorzitter ( 1964-1968) 

werd in de huldiging van de werkers van het eerste uur betrokken. Mej. 

Dr. Elisabeth Dhanens. ~weede voorzitster ( 1962-1968) kreeg bloemen 

voor haar inzet en werk ten bate van onze kring, vanaf de stichting. 

Oe feestredenaar Prof. Verhulst begon zijn toespraak met een warme 

hulde aan de huidige voorzilter Achiel De Vos voor zijn enorme ver

diensten op gebied \'an de lokale geschiedschrijving. Hij beloofde ook de 

steun ,-an de academici aan de lokale vorsers bij hun opzoekingswerk. 

leder op zijn eigen gebied kan een belangrijke en waardevolle bijdrage 

levPren bij het speuren naar het verlPden van ons volk. 

In zijn eigenlijke akademische rede onderzocht Prof. Verhulst enkele 

aspecten van de ontginning van Zuid-Meetjesland in de twaalfde en der

tiende eeuw. In het cer.trum van Ruiselede zijn er reeds sporen van ont

ginning rond 11 '50. terwijl er in 1200 hospites te Schalklede vermeld 

worden. De aanwezigheid van kouters 'l'e Aalter wijst ook op een vroege 

ontginning ; ook op de wijk Woestijne waren Pf reeds vóór 1200 bewoners. 

aanwezig. Op de rand van het Rulskampvel(l was er 1lus vóór 1200 reeds 

ontginningsactivitert waar te nemen. 

Namens het verbond voor heemkun1le feliciteerde Dr. Jozef \Veyns 

het juhilerencle genootschap. Hij onderslrePple ook dat de monografie over 

Ertvf'lde tol de beste mag gerekend worden. <De Geschiedenis van Kon

tich>. van f( \'an Passen. <DP Geschiedenis van Lede:.. van J. De 

Bmuwer Pn <I )t· GPschicfiPnis van Erlvf>l(lf•> van A. DP Vos, zijn volgens 

I >r. Weyns d1· drie IJI'ste rnonogmfir;n uit het laatste clt•f'ennium. 

Ook Frans I),~ Vlieaher mtrnf•ns cl1• kul'lnurraad. en JA. LOl'nhouts 

narn1~11s ,I,. I lePrnkund iuc krinl.( VfHl W es I-Zeeuws-VlaandPrf'n. sloten zich 

aan lliJ d,. jniJilt·ltrnvierinj!. 

Na ,,,. nkacl··mjs('h(' zilt i lil.( Wf'fcl rlnn ('f'fl rl'f'S! man! ann elf' j!enodirr

d(•CJ a;•nuPLoden in hel rPslanrant <1'1irnosa>. 

I ,uk Stockmnn. 
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TOESPRAAK VAN VOORZITTER ACHIEL DE VOS 

llJDENS DE ACADEMISCHE ZITTING 

!VIijnheer de Burgemeester. 

I I eer Professor. 

f\lijnheer de RPchter. 

I ieren Schepenen en GemePnleraadslPden. 

\VaardP f\1edPhPsluursledPn Pn vriendf'n. 

Het Heemkundig Genootschap hestaal 23 jaar! Voor een kulturele 

organisatie is dat een hele tijdspanne. Wij hebben dus alle reden om 

vandaag op een feestelijke manier onze leefbaarheid te onderstrepen. 

Wij doen dit hier onder vrienden. gelijkgerichten uiteraard. en dat 

stemt ons hijzonder vreugdevol. 

In een wereld. waarin de \'oor! schrijdende technologische voomilgang 

\'OOJlldurend meer een noodzakelijke aandacht opeist voor Europese Pn 

dus ruimere structuren. willen wij hewusl aan exploratie doen Yan ons 

Pigen onmiddPIIijke Pn dus beperkte nmgeving. 

Al 11élar gelan[! onze persoonlijke aanleg en belangstelling doen \\'ÎJ 

dit op het gehied van de lokale geschiedenis. de foiklorP, cle heemkunde 

in r!P strikte zin \'an het woord. (Ie genealogie. 

Wij doen dit al naargelang het publick waamaélr wij ons richten op 

een meer vulgariserende of welenschappelijke wijze. 

Op dilt moment groeperpn wij aldus een 500-tal helang~tell<'ndt.>n. 

verspreid over een 35-1 al gemeenten \'élll het f\ leeljedand. geschrangd door 

een 30-tal werkende leden. 

Hoe is dit alles nu gegroeid 7 liet kwam ecrdt>r moeizaam op gang. 

Oe ouderen ond(•r ons herinncrm zich nog de perikelen van de naoorlogst' 

periode : de \'crdachtmnking die er toen heerste teg<'n allt.>s wnl ielwal 

te Vlnnms ('fl lle slr<'ekgehondf'n georic;nlt'erd was. 

In legenstelling rnel nnden' Oostvlanmse gewesten. zoals het land van 

Waas ('n I )endermonde, bestond <'r in lwt f\leetjeslnnd op dat stuk gt'en 

tradit ie. Toch clurfde een jong At heneumiPraar. Dr. Er! mond Tielt·mnn. 

pas ov(•rgl'planilst van het /\ntwNp~(· n<tar zijn l!<'hoorteslrt'ek. het nan in 

I <>4ó de eerste slappen IC' zeilen tol het oprirhll'n \'1111 een het'mkuncligt• 

\'Prt'ni~inJ.! in het f\ lectjeslaml. 

Edmnnd Tiel(•man, zoon \'flll rit- weids<· pnldt>rvlakl<'n. al'kom,.;lig van 

\\'nl<'JI'InJH!-Oud(•IJJilfl, woonelP l<wn in tiP Ddklll<'fiJt'llSirnnl 1c ~int-
1\rn ilfl(lslwrg. 

\'nn dnamil nam hij rontart md twee anc!Pr<' jongt' mt•nst>n uil het 
f\l('(·ljPslnnd. hit•r vandaag anrm'PZil,!. nl. ]\ !t•j. E. Dhant•ns t'n .\p. l~ycbwrt. 
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In ht>t huis Yan laalslgenoeinclt> te Zomergcm, werd eindt> november 10-16 

helt kind bovpn de doop\'OIÜ gehouden en door filoloog Tieleman betiteld 

mei de naam diet>mkundig Genootschap van het T'-1eetjesland». 

Aan zijn pillig taalgt>\'ot>l hebben wij lrom.vens ook de originele be

naming \'an ons Jaarboek te danken : «Appeltjes van het l'Vleetjesland», 

ht>lt>maal niet lukraak gekozen als men bedenkt dat de Kaprijkse magis'lraal 

in de 15" eeuw appeltjes van het T'-1eetjesland <van de alderbeslen endP 

aldPrschoonsten~ reeds schonk als steekpenningen aan cle hertogen van 

Boergondië. 

!Joe belanglijk een stichtingsvergadering ook moge zijn, hel moeilijk

~te komt pas later op de proppen : elP uitbouw van dt>ze vt>reniging met 

et>n loch \\'PI zt>er E-igen geaard karakter. 

Op zijn fiets doorkruiste T'-1on Tieleman. zoals hij gemeenlijk door zijn 

wiendcn gt>noemd werd. alle gemcPnten van het T'-1eeljesland. Zo kwam 

hij o.a. te EvNgem hij zijn jeugdvriend T'-1. Plat>tinck terecht. hier vandaag 

t>veneens aanwezig. Die gaf mijn naam door en van dan af dagtehnt 

het contact. dat in zekere zin beslisst>nd was voor mijn verdpre leven 

Een jong collE-ga-filoloog. l'vl. Etienne Van Acker uil Bassevt>lde. 

werd loen als secrt>laris aanzocht. I lij kon moeilijk aam·aarden en T'-1. 

Tielt>man vroeg mij toen. aanvang 1947. voorlopig het secrt>lariaal te willen 

waarnemen. \'oorlopige zaken duren soms het langst. Ik lwn ht>l ~leeds 

gebleven. 

l'.o was het Genoo'tschap van de grond gekomen In «De Groene 

Hoomf,!aarch werdPn jan~nlang onzt> lweemaandelijksc· wcrkvergnderingen 

~?ehoudl-'n. Zaak was nu de opzoekingen te hunclelen. ze• een hlijvencl 

karakter Ie vPdPncn door ZC' te puiJliceren. Zo wrscheen in 1949 ons 

eerste laarh(wk <Appeltjes van hel l\1eetjeslanrh mel een merkwaardig 

art.b·l van cl<· riloloog Dr. Tielc·man ovc·r elP naam l'1eeljcslnncl. liet kend(' 

een merkwaardig ~tJCCI'S. Prof. I )honrlt. voorzi'll er van clc· F cd<'ral ie ckr 

Krifii!Cfl voor Cf'srhiedPnis nrH'm(lc· hel onomwonclen een voorhf'Picl in zijn 

!,!enn·. We slarllert l<ll'rt nwl een AO-Ial aiHJnné·s-IPclen . 

. larnrner (.(!'THW:,! wenl rlr•zc• eenvoti<li(.lc, lnlc•nlvollP man, rpecls zeer 

w•w!! uil ons miclrlr·n W<'l.!!!<'fllkl. Een Olll.!<'lliHiigc ziekiP vPicle hem in 

JCJ'i 1 rH~N. ólitttwelijks .J<J jaar otul : een onhNslc·lhaar vt·rlic•s voor lwl 

Certodlsrhap. :--laar c·rl.!<'flS J,lr·t·f zijn IH'rillrl<'ring loch hangen. Op Pen 

J,iJI'OIIIlt·r lrooslliHnr· rnanic·r lw11 ik ltt<'fitt l.!f'SlPrkt. vnjc]af.!H\'OtHl lnHt~l. 

J,,, lwl lr·z••tt in ql ),. BoruL~ \'itll lwl mt·t·sl•·rlijk nrlik<·l \'1111 .laak Dn•t•sen 

ovt·r palt·r l~llrv•·rtich. clal ientanrl, clie i<'tlliHHII.!<'W<'PSI is in n·lfllic tot cl,• 

illHI•·r•·ll, i<'lllilfHI clir· Villillil IÎJlt pNsoonlitklwirl lit•l'cl<', vri<'llclschnp t'll 

•olt<lilrrl•·il lwl,.t·fcl lu·c·ft. OJI\'I'fJ.!illlkr•lilk is. 
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Zo iemand was Dr. Tieleman en allen hier aanwezig, die het voor

recht harleien hem te h•nnen. zullen dit met mij volmondi~ beamen. Die

zelfde vrijdag nog had ik een ontroerend gesprek met Mevrouw Tieleman. 

die om begrijpelijke reelenen hier vandaag niet wenste aanwezig Ie zijn, 

maar die na 21 jaar nog steeds de geestelijke aanwezigheid van haar man 

en·aart. Kan er iets subliemer over onze eerste voorzitter gezegd worden ? 
Üp deze zonnige herfstdag 1951 bij het verlaten van het kerkhof 

te i' Iariakerke. waar Mon Tieleman zijn laatste rnslplaats krt>eg, hebben wij 

hesloten dat zijn werk met zoveel kennis en toewijding opgebouwd. niet 

mocht noch kon verloren gaan. 

Wie kon toen beter aangezocht worden om dit levenswerk verder 

te zetten, dan I'-1ej. Elisabeth Dhanens, dr. in de kunstgeschiedeni~. In

spectrice van het Kunstpatrimonium in Oostdaanderen. Met \Touwelijke. 

bijna schroomvallige tact, heeft zij geelurmde meer dan 16 jaar het Genoot

schap geleieL Wat meer is, zij heeft. mede door haar persoon. krediet 

weten te verwerven voor ons Jaarboek. dat van nu af als een vaste waarelP 

geldt in alle wetenschappelijke en meer volkse kringen Pn als Jusdanig 

i\011\'aard en geapprPcieerd wonlt. 

i'1ej. Dhanens, wij zijn bijzonder gelukkig U hier vandaag persoon

hik te mogen begroeten. Als be,vijs van onze dank en erkentelijkheid 

bieden wij U dit bloemshik aan. 

Zo groeide het Genootschap stilaan tot volwassenheid. Sinds het 

hegin der zestiger jaren, werd naast de tweemaandelijkse werkw·rgaderingen 

....-- overigens met 'eel succes ,........, een jaarlijkse uitstap met rPcPptie geor

ganiseerd naar een der gemeenten van het i''IPetje~land. 

In 1967 werd het bestum op een gelukkige maniPr uitgebreid tot 

een 6-tal mensen. Regin 1 <)68 na een voorzittersperiode van meer dan 

16 jaar. nöm i' 1ej. Dhanens on'tslag en werfl haar hPI ere,·oorzitterschap 

toPgekend, f'VPnzo Ap. l~ycknf'rt. nog iemand van het ef'fste uur. 

Aldus is het Genootschap uitgegroeid tot wat het nu gewordf'r. is : 

een vereniging met 500 leden, die ref'ds 22 .lnarhoeken in h<>t licht gegt'\'en 

heef I. 

Wij zijn bijzonder verheugd ons Juhileumnummer te kunnen wijdm 

non de stad Eeklo. waarvan de staelsmagistraat hier aanwezig. hl1;k g('

gPvPn heeft van hnar hijzondt·n· wanrclt'fin(! voor ons Gf'noot~chap. 

i'1evrouw Pn ht>rf'n van het Stnd~heshmr, wil onzP bijzonder!" ge

vrwl<'ns vnn dankhaarheid aanvanrelen voor Uw morl•le <'n finnncii'lt• 

sleur1. 

Alvon•ns onzP fpf'slrPdf'rlflnr in tf' [Pic!Pn weze !wt mij tot'!!t'lnten t't'n 

hijznndt>n• wt>lkoms'tgrot>l Ie richtm lot onze Hit>ntlt·n uit Zt>t'u\\·~\'lnnn-
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deren, vandaag hier vertegenwoordigd door hun voorzilter de heer Leen

houts. ons aller Georges van Vooren met zijn lieve echtgenote, die wij 

eigenlijk tot de onzen rekenen. de trouwe Î' I. Rosseel. kerkvoogd van de 

St-Bavokerk te Aardenhurg, drs dt> Sutter, eigenlijk een Gentse zeeuws

daming. heer en mevrouw Aalhreg'tse uit Oostburg. mijnheer Keymel uit 

Breskens. heer en mevr. Risseeuw, heren van Belleghem en van Hinte. 

Twee goede wienden lieten zich verontschuldigen : de heer Cornelis 

uit IJzendijke. die zo graag zoveel goede vrienden de hand had gedrukt, 

t"n de heer Hoolhorst. een Noordnederlander uit Groningen. als leraar in 

Oostburg benoemd, ï8 jaar oud. die op 17-jarige leeftijd, nu meer dan 

60 Jaar geleden. \'laanderen leerde ontdekken door het lezen van Streuvels. 

Hij eindigt zijn brief in \'olgende ontroerende passus : «Toen, dus zo'n 

zestig jaar geleden wist ik nog niet. dat ik eens zo'n deel van de Vlaanderen 

zou worden. Ik hen er dankbaar voor>. 

Het Verbond van Heemkunde is hier vertegenwoordigd in de per

soon van dr. J. \Veyns. zijn voorzitter, en lic. R. Van den Abeele. pen-

ningmeester. 

Onze eigen mensen mogen het zeker niet kwalijk nemen. zo zij hier 

op de laatste plaats en niet nominatief verwelkomd worden. Zij zijn het 

daarom niet minder hartelijk. 

Blijft mij nu nog de aangename taak over onze feestredenaat' van 

vandaag voor te stellen. 

Prof. Verhulst is een oude vrieml van het Genootschap. Sinds wij 

hem als jong student in het Rijksarchief te Gent leerden kennen en later 

ter voorb·?reiding van zijn magistraal doctoraalswerk : <De St-Bnafsahdij 

te Gent en haar Grondbezit> zijn wij getroffen geweest door zijn grote 

belanJ:(stelling voor de plauelandsgeschiedc·nis. Dt· historische geografie, 

die in onze streken, t.o.v. de humlanden achterop was geraakt. heeft ondPr 

ziJn hr~zielr~nrl impuls en mede door een scham entousiasle medPwerkcrs. 

ni<·uwe gestalte verworvPn. 

OnrJr.rltHsP-n is de naam van Prof. Verhulst onder meer rlan t'c'n op

zicht. ir1 Vlaanclr·n·n een lwgrip geworden. 

Konden wij rliln iemancl het('r uilnocligen orn hier op rlit .luhilPumfrPsl 

van het I ll•r•mkunrlig Genootschap Ie .-.pn·ken ov('r de historische geografie' 

\'iJll ons allc·r gPliefcl ~leetjeslanrl 7 

l'rr.f'. Vc•rhlllst. wif vc·rlr•rlf'TI I I graag fwt woorrll 
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lll TORI Cl IE SPEURTO IIT DOOR EEKLO OP 27 AUGU TU 19:'2 

D t· dl'eln emcrs aan de%e 1lochl ,.....--' een zes liglal. du rUim honderd 

mindcr cl an vo rig jaa r le Kn esselare! ~ werd t•n door voorzilter Achiel 

De Vos \'L'rwe lkomd op h el Ladhui , waar hij een korle hi toriek ga f \'an 

de vlt·k l=:ckl o. Onder leidin g van rechter Lucien LampaPrl werd dan 

een lwzoek gebra chl aan de neo-goli ch e kerk van Eeklo. waar de voor

n <w m ~ l e kunstscha ll en waren lenloongesleld. 

D aarna vertrok cl e aulakaravaan naar Balgerhoeke. waar Wilfrï ed 

S teeg hers de hewogen gcschi edeni s van de nog jonge parochie belichtte. 

U e kerk \\'erd r cecl s besc hadi gd in 19 1 . lcrwijl in 1 9-'10 dt· lorPn en de 

sacristie wcrdm gcclyna rnil cc rcl en in 1944 h el dak van h el kerkschip af

hranclcll'. 

lqrl•·n• d .. uil I• ·~ v;,n :\, hiPI I),. \ '"·' "P tlt• h""'''' hd Crool Got'(l lt• El'Uo. 
Foto \V. llnnwriynl' k. 

Bij cJ,. l·:ckl os<· \\' nlcrgnng wcrcl hel onlstonn \'fin dt zc wa lerloop d r 

nllrl t· rgelcbncl t• V(' rlla arcl t' n werd c·r e n korl on lginninf!ssch 1~ ., Cf'\'l'n 

\ ' é\ 11 hel .;chi cd rond h L inl .lansgoccl . lal cl 1 uilm a kt v n h t uii g -

~ ln·kl c donwin /\al srhool . clHI in dt · jur 11 t __ Q- 12 0 wl'rd \ 'Pr ljnsd door 

d,. \ ' lnn rmp grnv inncn. ll t'l'n dl' v<·r·hns11 rd c \'Orm f\ nlslgcH tl h rmth rt 

IIO f.! ililll lwi wor'f.!t'f(' jn chlclonwin Vllll cl<' grnv<' l\ v n \ l~tmdtl'<'ll. In dt• 



Bu. k nden w noo nkel oude hoev gebo uwen bewond r n di ~ met 

hun Lr oien daken on ded n teruad nken aan de primitieve leven om

·tandighed n waarin onz oorouder leefden. Het poortgebouw van hel 

Groot oed daarentegen ri p m er h et be ld op van de rijke abdijen en 

ho pitalen die de \VOe le grond n in kuhuurl nnd h"l b n herschapen. 

la n k rle verpozino in het afé <D e Lu Uae BoPr>. reed de auto-

karavaan naar het Leiken . waar . lfon Ry erhove een overzicht van h et 

Eeklo c tratennet aaf n chi l D e Vos een korle beschrijving van hel 

wa'ten e ennel van Eeklo. a een korte halte te Nieuwendorpe en te 

Rav r·chool brachten de re -Lerende c: peurders> een bezoek aan d kapel 

,.an O.L.\ rouw-ten-Doom. aar in peeleur Ry erhove de lotgevallen van 

hel mJrakuleu beeldje verh aalde. 

Dank zij de Eeklo e politie, o.l.v. W illy H am erlvnck. kon de auto

karavaan zonder moeite alle hindemis en ( rod lichten , drukke ver-keers

wegen) nemen. 

Enht<· dr·•· lm·rn.-r on tJ, . p •url oc ht door -:.r kl u. op J • bru(( va n Rnv,•r: l10ol. 

Foto \V. I I rn rl ynck. 

ll r·l w;J · c• ht j Hnrrt •r riaL zo wC'ini~ 1·: ·k lonnlf'n a 111 d1'Z!' hislori h 
JH'IIrtn ht door h1111 I'IJ.!Pn . !.tel rlc·1· ln am n : h l ~ t lld -Iw. luur t•n d l' ' t> liL ., 

hadtl1·n v0 ll c•J,J.! vt·n;tc•k l;tlc·n IJOHIL Als nurl ". ·klonnnr vind ik 1 l lw
rharnl ' lld dal er ;~n WI'IOIIJ lnlPrt•• r• IJ,., I al vo()r h ·l '/Nl •d<·n von hun 
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eigen stad. Nochlans beslaat er een stevige tradrtie van Eeklose geschied

schrijving met Neelemans , Van Acker e.a. Het is een gemiste kans ge

worden! 

Luk Stockman. 

Eeklo in vroeger jaren. ....- Ons onvermoeibaar medelid. Romano 

Ton dat. is naar het voorbeeld van de rubriek c:Archief> van het <Vrij 

l'laldegcnn in d )e Eeclonaen gestart met een rubriek c: Eeklo in vroeger 

jaren». Het doel van de nieuwe rubriek is het identificeren van personen 

op oude groepsfoto's. Dit is een gezellig spelletje die vooral oudere mensen 

aantrekt. terwijl de jongere een beeld krijgen van de maatschappij zoals 

die bestond in de periode vóór de eerste wereldoorlog. Vooral de \'er

schillende groeperingen, zowel kulturele als beroepsverenigingen. worden 

op die manier aan de vergetelheid ontrukt. Vooral de gewone man komt 

in een dergelijke rubriek aan zijn trekken, omdat dergelijke foto'c; zeer 

goed het volksleven weergeven. 

L. S. 

lmPijdiny van Polenmonument Ie Aalter op 3 september 197:.! . ....,...J 

Onder de dynamische leiding van ons medelid ]\ laurits Thys werd er e-en 

Polenherdenbngscomité ge,·ormd. voor het oprichten van een hescheidm 

monument 1ter nagedachtenis van de gesneuvelde Polen, tijdens de septern

herdagen van 1944. De terugtrekkende Duitsers hadden zich ver~chanst 

achler het kanaal Gent-Brugge op Aalter-bmg. Tijdens schennutselingen 

op 8 en 9 september 1944 vielen er 16 PoiPn op het Patersveld. het 

Jezuïtengoed en ook in de dreef naar Nobelstecle, waar het nieuwe momt

ment werd gcplaalsl. 

Talrijke Polen, oud-gedienden \'an de 1 ste PoolsP Pantserdivisie, woon

den de plechlige onlhulling bij. l"laurits Thys verdient alle lof rnel de p<.'r

fecte organisalie van deze herdenking. \Ve durven hopen dat hij zijn 

kennis over de krijgsverrichtingen van de Polt>n in ht-lt f\ reetjesland eens zal 

samenvatten in een arl ik el. 

L. S. 

1\erksclw/len I'WI S/ddrnge ....- 8 jrr/i /o/ l<i jrrli 1 1/7'2. - Door ct1' 
gcnH·enlt'lijke Cldluurrnnd werd Ier gt>lt>genlwicl van elP God~·li<'\'t'ft'I'St<'n in 

clc kerk van ~lt·idingc C'en lenloomllt'lling ,:tehomlt'n van elf' kerbchntt<'n \'!lil 

Sleidingl'. In vergelijking mf't Vl't•l iiiHII'r1• kerk,,n lll'zil 1k kerk \'llll ~ll'i-
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dinge nog ht>t>l wat kunstschatten zodat een mooi geheel kon samengesteld 

worden. Een bescheiden catalogus ,·ergemakkelijkltc de rondgang. Graag 

hadden we nochtans urtgebrt>ider notities van sommige stukken edelsmeed

werk gezien. 

Van de tentoonstelling werd gebruik gemaakt om aandacht te vragen 

voor het kerkmeubilair. de schilderijen en de glasramen. Over het kerk

gebouw zelf werd in de catalogus niets gezegd. Wc hebben de indruk dat 

de lenloonsltelling wel te haaslig werd ineengestoken, zodat niet alle 

mogelijkheden konden worden benut. 

Het is echter beshst een zeer goed initialief om de mensen hun eigen 

parochiekerk met haar kostbaarheden Ie laten kennen. Het voorbeeld van 

Sleidinge \'Prdient navolging door andere cuhuurraden uil het Meetjes

land. 

L. s. 

Flitsen uil de geschiedenis van het Koninklijk Atlwneurn van Malde

gem. -' In het weekblad <Vrij ;'\1aldegem:> is Rik Van de R.ostyne be

gonnen met het publiceren \'an de geschiedenis van hel koninklijk athe

neum mn f\ laldegem. In de eerste bijdragen handelt hij over de eerste 

rijksscholen in onze geweslten : de keizerlijke athenea en athenea uit de 

Hollandse lijd. \'erder beschrijft hij de rijksscholen onder de Franse over

heersing. tijdens het bewind van Napoleon en de rijksscholen van na 1830. 

De schrijver besteedt ook veel aandacht aan de scholen van Tvlevrouw 

Courlmans. die hij als voorlopers van het huidige atheneum beschouwt. 

In dit verhand puhliceercle hij een inlervieuw met Leonltine Roels, de 

laatste nog levende le .. rlinge van de CourtmansschooL Wc hopen dat de 

schrijver deze artikelenrePks zal hunclelen. want ze vormen een interessante 

hi1drage lol de geschiedt,llis van het onderwijs in hdl l'lectjesland. 

L.S. 

\'erniewrclt! grafstede rmn Mevrouw Cour/mans. ____.. Op de zaterdag 

van de ~1aldegemse kermis 1972 werd de vernieuwde grafstede van 

rnt~vrouw Courtmans plechtig onthuld. Meester Piet Blommc, voor.liltcr 

van hdt Courlmanscomité, srhetsle het moeilijke leven van Je schrijfster, 

die als weduwe acht kinderl'n groot bracht en dflnrnuasl loch nog 60 lite

rairt· wcrkc11 schr,.,.f. Ik voorzilter van tiP cullun·le raad vnn l'lnldcaem 

Etil'rHIC I )honl lwlirhltc cle aclie van MPvrouw Cout1Lrrmns tegen de 

sonal1· wanlot•slunrlt·ll t·n tl,. V1·rfransinu. TL•nslolte l,racht Rik Van elf' 
l~oslync een l.(fO(•I vnn rlankiHlarhchl VflllWCIJI' hf'L volk wnnrvoor zij schre<'f. 

L.S. 
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Tempe/riddc>rs. ~ Ons medelid I )r. P. Rogghé schreef in SPIEGEL 

i IISTORIAEL (nummer 18 van jaargang 6) een bijdrage over de tem

pelridders. De Orde van de Tempeliers hee~t geen tweehonderd jaar hc

~taan ( 1119-1312). Alhoewel de orde te Jerusalem werd gesticht kende 

ze loch een grote verbreiding in Vlaanderen. Vlamingen zoals Oste van 

Sint-Omaars. Balduinus de Gandavo en Eustachius de Hond speelden 

een belangrijke rol in de Tempeliersorde. De vlaamse Tempel stond onder 

het gezag van de preceptor Flandriae. In Vlaanderen beschikte de Tempel 

over grote hoven te Gent. RuiseiPde. Cassel en Slijpe Het is een merk

waardig artikel dat veel licht werpt op de geheimzinnige orde van de 

Tempeliers. 

L S. 

Krekengebied i11 fwt Meel jeslaTtd. ~ De heer Elienne Oe Reu uit 

Brugge heeft een li.cenliaatsverhandeling geschreven over <Het westelijk 

krekengebied van de i\1eetjeslandse poldPrs : kenmerken. toeristische mo

gelijkheden en reerealieve uitbouw». onder leiding van Prof. Ansehn. 

Deze scriptie bestaal uil volgende delen : 

Deel I : 

<Fysische, historisch-geografische. demografische. economische t.>n 

socio-culturele kenmerken van dit gebied, nl. van de gemeenten Sint

Jan-in-Eremo, Sinl-Laureins, ~int-Î' largriete, \ Vaterland-OudPman Pn 

Watervliet>. 

Deel 11 
«:Een onderzoek naar de toeristische mogelijkhedPn van dil kreken

gebied en de verantwoording tot recrealie\'c uithouw>. 

Deel 111 : 
<Een COIH'rt•d l.,, realiseerhaar recrenlieplun voor dit westelijk kreken

gebied>. 

We zijn gelukkig dat de auteur hel krekengebied vooral al:> natuur

gebied wil valorizeren. op de eersic pinals !en gerieve \'aJl de natuurlief

hebber. de wamlelaar en de fiet~er. \Veekendhuisjes. cnft>'s Pn tlerl.!cliike 

inrichtingen dragen gewoonlijk niet Yeel hij lul het lwhoml van het land

schap. 

\V c hopen dal de opslellt•rs vun het gewestplan Eeklo-/\alter ler

rlq.(e rekt'nin!-! wiiPn houden mcl de suggeslit's <lic 111 dt• ~tudie \'i\11 de 

heel Etienne Ik I~C'u zijn \'erval. 

L. S. 
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