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DE ART'-IENZORG 

\'OOR DE KATHOLIEKEN 

IN HET f\IIDDELRURGSE MISSIEGEBIED 

GEDL 1RENDE DE 18de EEU\V 

I. DE ORGANISATIE 

Seder! prins i'-laurits \'an Nassau in 1604 Aardenburg en omgeving 

,·oor cte Statc:>n-Generaa:l had veroverd. was de armenzorg er toevertrouwd 

aan de diakonieën der Necterlands hervormde gemeenten. Oe eerste diakonie 

die werd opgericht was die van Aardenburg in 1605. Door de stichting 

\'an de Nederlands hervormde gemeente vc1n Eede in 1648 en van Sint

Kmis in 1652. die werden afgesplitst van Aardenburg, kwamen die kerke

lijke districten nu onder afzonciPrlijke diakonieën te ressorteren. 

I )p <armenzorg was t~en kerkelijkè aangelegenheid waarop de wereld

lijke ovPrhcid toezicht uitoefende. In de stad Aardenburg werden de diaken~ 

benoemd door eer. collegium qualiFimtum. waarin naast cte kerkelijke 

wrte~Pnwoordigers ook leden van het sladsbes·tuur zilling hadden. Dil 

collPgc controlPerde ook de arrnenrckeningen. Voor Et·ctp en Sin! Kruis 

WPrd op dt· ~wnoeming van diakens toezicht uilgeoefend door burgemeester 

t·n schepenen \'illl het Vrije van Sluis, d Je jaarlijks ook gedPpulecrden 

afvaarrligdPn om de arnwnn·keningen te controleren. 

( )udt·r rlaozt· arrncnmrf.( viele-n ;~liP inwoners. dus ook flP btholickt-11. 

I )H wcrcl nog t·ens uildrukkt·lijk aangt•g<'vt·n in artikel XXI van hel 

• I~ el.(lt·rnPnl op tiP pol ilycque n·forrnnl ie:. voor rit• gcnernlil eiLslnnclcn \'Hn 

1 april J(,r,o. rial luirlrlt· : .:I )p Arnw CtwtiPra·n sull<'n sonclf'r ondt>rschcytll 

\'illl f~t·lil.(i<', 1~11 flit den nooflt tla·r Arrn('ll, wef'ckt·lijck. l'll cluar ha•l t:(ehruyck 

is, in rit· Kerr·ken ffl(lf'lr·rr wt·rrlr•ll uyl~f'tlt•f'ltlt. rit· I )jaronie Col'tiPrr•n allePil 

l.lyvt·n lr•l /\alrntwsst·n rlt·r Arrrwn. tlie I ,ePrlt•rn;taten zyn rlr.,. KPrcke: cle 

Kr~rrkl!w•rl,.rr·ll lol Fal,rif•h l'fl tJrHir·rhfllHII clt·r Kt•rckr·. t'll wal clnar ililll 



clependPerl. ~onder tol eenigh ander gehmyck te mogen werclen gecon

VPrt et"rl.» (I). 

In dt~ loop der 17cle eeuw was dil f.!eeu problf•t•m omelat PI' toen 

slPrhts wet:nig katholieken waren. doch toen hun aanlal in de laatste 

rlecPnnia was toegPnornen werd dit anders. 

I >e siluulie in fwJ f)('Çjin der JBde eeuw. 

De katholieke armen werden in hel begin der J8de eeuw dus wr

zorgd door rle Nederhmds hervormfle diakonJeën. Deze hadden daartoe 

naast hun eigen inkomsten, die voor eigen Ierten wPrden gebruikt. \'erschil

lt'nde inkomsten waarin ook de katholieken au!omalisch moesten bijdragen. 

l:o hadden ze inkomsten uil nalatenschappen. uit de opbrengst Yan open

har<> verkopingen. ulit de verpachting van 's lands gemene middelt>n enz. 

Bij huwelijken er1 begravingen moesten rechten ,-oor de armen worden be

taalrl. ook hij huwelijken \'an katholieken en lwgrafenissen \'an katholieken 

die in ]\ fidclc~lburg plaats vonden. 

\'c-rcler werd na de hervormde kerkdiemlen gecollecteerd. Daartoe 

sirmelen rle diakens mei «armhussern aan de ingang van de kerk. In dit 

geval wPrcl dus alleen bijQedragen door hen·ormdPn die de kerk lwzochten. 

In Aardenburg had men daarom gedaan gekregen. dal \'an de kal holie-ken 

die 's zonrlags naar l\liddelhurg Ier kerke gingen een sluivPr werd gevorderd 

wanneer zij de stadspoort uitgingen. /.olang AardPnlntr<,.! nog ePn wsling

slad was kon dit geschieciPn door dP militairen die de wacht hiPleien hij 

riP poort. Na de ontmanteling ,·an rl<> <;[ad in 1()88 wordt hier\'an echter 

gef'n gewag meer gt•maakl. 

In hel gehierl dat door d<· l\liddelhur~Jse mis~ie werd lwslrekt·n waren 

\'i<'r hervormde rliakonief'n werk7Jaam. namt•lijk dt• NedPrlnnds henwmde 

rliakonief'n \'all 1\arrl<>nhmg. Eede <'11 Sin I !\ruis en rl<• \V aa.lse diakonif' 

Ie Anlflt·nhurf..!. Onder d<' PPrslgf'noPmdt• vielen 'lok <!<' lzalwllapoldt>r t'n 

een g<'riP<~It<' \'é\11 de BewesiPn•t•dppoldt•r: de laatsip hit•lp allPt>n dt· lt•den 

van elP Waals<• of Frans<' hen·nrnHIP f..!Pil1PPniP. hoofdzakt•lijk l,t>slaan<lt' uil 

hugC'noler·. 

EC'n gPschil O\'<'r rlc \'Prrlt•linq \'illl lwt voor dt> arnwnznrg lwsiC'nHk 

rlt•f•l rl<-r half;anrlijksc \'Prparhling- \'illl rit> lnndelijkt• lwlasling-<·n. 's lan<ls 

r,cnwne rnirldt•lpn J:;<'11ililllHI. geeft ons Pen lwt>ld \·an <lt> silttnliP :tnals <~i<' 
in lwl lwgin rlt>r 18rle t't'tl\\' was. 

(I) I~Z llnn<lschr .. nr. 1·178, ''""' .\. fn. Jr,R,·n.J(,Qrn. 

C.'\ I'Lokknl<•n. I npril lliliO 
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Tot l702 ontvingen de he-rvormdP diakoniei'n van Aardenhurg. Eede 

Pil ~int Kruis ieder l/3de \ë\11 dt> opbrengst. Toen kwam er echter een 

niPll\H' ontvangPr. van DurvPn gpnaamd. Deze wist niet hoe dP armen

penningPil moPsten worden wrdPeld en hij kePrde het volledige bedrag 

aan dt> hervormde diakonie van AardPnhurg uit om het te verdelen nis 

\ë\11 ouds. 

Tegen het oud gebruik in bt>hield deze de helft voor zich om daaruit 

ook de \\' aalse diakonie te voorzien Pn droeg de andere helft af aan de 

diakonieêin van EedP en Sint Kruis. Dit gPschiedde zo ovPr dP jaren 1702. 

1 :-m Pn 170-1. 

i)p diakens AndriPs lsrPI van Sint Kruis en Bernaert Brandt van EPde 

kwamen daar gezamPnlijk teg<>nop in ePn rekf'st aan de gecommitleerdPn 

uï rle l~aad \·an State die in 1705 naar Sluis kwamen voor de wrpachting 

,·an 's lands gemene middelen. Zij stelden dat de diakonieën van Eede en 

~int Kruis \"eel meer last hadden van de armen dan diP van Aardenburg, 

omdat het cmPestal arme ingesetenen sijn f'n veel. ja !meeste deèl al 

Pap;stf'n. daar \·an sij de lasten krijgen en geen baten. daar in tegendeel 

lot AardPnlmrg nog \'eel gegoede menschen woonen. clie lol onderhoud 

,·an den armen ge\·en konnen en dat ook binnen Aardenburg is den 

\ lennoniste gPmeijnte. die hare armen sPifs onderhouden». 

llun vf'rzoek le\·erde niets op. inte~endE'el ze kwamen er zelfs nog 

~!echter af. want het uiteindPiijke rf'sultaat was. dat de heren gecommit

teerden op )() maart 1705 beslisten dat Aardenburg 2./3de cleel der armen

pennJnj!en zou krijgen en EedP f'n Sint Kruis samen 1 /3cle deel. 

De herw>rmde diakonie van Aardenburg had prorurPur Petrus Hlomleel 

een rekest laten opstellen. I)(' Aardt>nhurgse diakens vond(:>n de Pis vnn 

Eede f•n Sint Kruis ahsmd en ongl'rijmcl. Zij stPiden dat het aantal armen 

dat zij Ie vermrj!en hacldf'n vet~! groter was dan dat van EedP Pn Sint 

Kmis Pil rial zij d •• , ook meer lasten te dragen hacld,·n. nok was Aardenburg 

dP voornaam~!(' plaats waarov1•r dt· helastingen wcrclPn VPrparht Pn bracht 

hf'l meer dan de· h.·lft daarvan op. terwijl <I<· diakonie l>ovendien nog was 

lwlasl m<'l dl' armen van rl,· lzaht•llapolrlt•r Pil riP Pwwe>st<.'ft>edt•pold,•r en 

c·r·n clt·r·l van elP uilkering aan rl1· \Vaa·lsl' rliakonie mop;;( afdragen. 

I )r·z" rnol.ievc·n t·u W1·ll i eh I ook rf,. j!rol PTI' invlcwd cl ie de Anrden

IJIIq.u·rs op clr· I!Crornmill<·nrdt·n konriPn uilw·f<'neu schijrwn \'flfl <loorslct{!

gpvr·ndt· lwtekc·nis Ie zijll I!I'WCPSI orn rlc· hr~rvormd1• rliakonic Vflll Aarclf•n

IHrrj! al~ ov .. rwirrnaar rdl ril' l>11~ rl1· rlol'rl korrwn ( 2 ). 

7 



Op het einde der 17de eeuw werd<·n katholieke armen van Staats 

gehiPd erhlt>r ook geholpen vantlil Î'liddelburg. Daar werd er tijdens de 

kerkdiensten op zondag een (ollecle voor hen gehoud<>n. Hierin ,,.,;erd 

hijgedragen <loor de parochianen van Î'1.iddelhurg, möar ook door elP 

katholieken van Staals gebied die naar l\1iddelhurg ter kerke kwamPn. 

I )eze rollecle was niet naar de zin \'an de dismeesters van Î'1iddelhurg. 

Die trokkm zich de armen van elP eigen plaats mef'r aan en vonden dat 

clt> dis van 1\liddf'lburg \'Pel nadeel van deze collecte ondervond. Ook 

Will'en zij er niet op geSJIPlcl. dat de armen van Staats gehit>d deeldPn in 

de inkomsiC'n van de dis van Middf'lhurg ( 3
). 

In de laatste df'cennia van df' 17de ef'uw was het aantal katholieke 

Vlamingen dat zich van O\'f'r de grens in Aardf'nhurg f'n omgeving gf'\'e~tigd 

had nogal toegenomen. Zij warPil verplicht om Pen attestatie O\'f'T tt> IPg:!en 

van hun laatste woonplaats waarin de garantie werd gege,·en dat zij niet 

ten la~le \'an de diakonie zomlen komen. Op 11 april 1fi99 werd tf' 

Aardf•nlmrf_! een publiblif' u~ilgevaar(ligd waarin nog een~ op deze ver

plichting werd gewezen en toen Pnkele personen daaraan niet kond('n 

\'ol<loPn won•n ze de stad uitgezet. 

Op 25 januari 1702 moest men in AardPnburg wePr maalregelen 

nemen. Toen was gehlt·ken dat zich de •laat;; te tijd wePr een aantal per

sonen uil VlaandPrf•n ge,·esligd had zonder een allestalie ovf'r te ]('ggen. 

nvaer door in lijden en wijlen den armPn groole schaelP stont t(' liidm-.. 

Ze kn·gen \'PertiPn dagen de Lijd om orde op zaken Lp st('llPn. Bl('wn Z(' 

in gebrPke dan werden ze de stad uitgezet. 

liPt werd \'erdt·r verboclpn om woningen aan derg('lijke per~o1wn Ie 

verhuwn op slrafft~ van 50 gulden hnt·le. wamvan de helft zou to('konwn 

aan de hPrvormde diakonie. Hm·<·ndien zouden elP \'t•rhuurd('rs ewntuele 

uitga\'f'll die <I•• diakonie voor die nwm<"n Ie doen zou hPhhen moeten 

vergoe<l en. 

I )e stadswoPd\'rouw ll<'lt'llél \'all ! )amnw klaogde op 3 april 1702 

O\'t•r Ie wf'inig trakiPmPnl. 1111 Zf' hop lang<"r hoP rnet•r arnw memen mo<'st 

h<'lpPn. /.f' dn~igdP Ie \'l'flrf'kken naar Cadznnd. Zt' schijnt ham drl'igt>

nwnl uilgevoer<l Ie lwhhm. want op 11 juni 17'0) w<"rd Catalijnli<" 

I ),·lrour, huis\'rouw vun Î' I allPus ~jaqu<'. nis \Toedvrou\\' anngenonwn 

voor 2'> gtdden 's jaars om d" <111'1111' Pn lwhoPftige luidt>tH ll' lwdienen. 

Et·n paar jam lolf'r. op 25 no\'Pmlwr 1 :-'05. vond !wt stncL·•Iwstuur \'an 

Aardmhnrp ht>l W<'f'r nodig om ann(larht lP heskdt•n nnn !wt V<"sligings

prohlt·Pm m op I() jnnHmi 170(i ,.,,JgciP <'l'll nieuw hPsluil. wnnrhij nl 

(3) HB Ni('ll\\' kNknrch .. nr. 3AA. fn. :'1·n. 11-12. 
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rlPgPnen diP hui~jes aan \Teemdelingen verhuurden of woonrnimte door 

vrt>emdelingpn lietPn betrekken zonder daar,·an tPvorPn kennis te hebhen 

gegeven aan de rnagistrant een boe.te zouden krijgen van 25 gulden. waar

van I /3rtP ten goede zou komen aan de armPIL Bij bPsluit \'nn 1 fehruari 

I 706 moPsten de niemvp inwonf'rs hon'ndien een borg stellen die in de 

~tad woonachlig en \'oldoende garant moPs! zijn voor hun eerlijk <.?edrag 

en \'Oor hl~t gt>\·al 7ij in am1oede kwamen te vervallen ( 4 ). 

Niet allPen de stad Aardenhurg. ook het platteland <'romheen zat 

met dit prohlPem. 

Al in 1683 klaagden de hoofdmannen \'an Onze Lieve Vrouw 

BezuirtPn en Sint Baafs bij de mag'istraat van het \rrije van Sluis over de 

toeloop \'an katholieke \ 1amingen. Zij vroegen op 2 maart van dat jaar 

om maatregelen. waardoor het verhuren van woonruimte aan vreemde

lingen. zonder dat te\·oren een behoorlijke allestatie was overgelegd, zou 

kunnen worden tegengegaan. Er volgde een verbod. OC' straf op oYertreding 

was een boete \·an een jaar huur. 

Op I 9 januari 1686 gingen owr deze aangeiPgenheid vanwege het 

\'rije van Sluis nogmaals instruaUes uit naar de hoofdmannen der ver

schillende parorhiPs en polders. Evenzo geschiedde dit in 1700. Toen 

heslistPn hmgemef'sh·r Pn schepenen van het Vrije op 1 I scptemher dat 

aan de 4: hoofdmannen ten platten lande> zou worden aangezegd, dat ze 

er nauwb·tLTig zorg voor dienden te clragen. dat zich geen \'ret>mdelingen 

op hun parorhie zouclen vestigen zond<-'r dat zij een behoorlijke aLlestatiP 

haddPn O\'Prgele~rd PO Pen horg hadden geste>ld dat hun kinderf'n niet ten 

laste \'an de diakonie zouclen komPn. Voor het niet nakomen van dezP 

resolutiP werden de hoofdmannen pe>rsoonlijk vPrantwoordPiijk gpsteld. Or 
9 oktohPr 1700 kregen dP hoofdmannPn van Sint Kruis. Onzp Lie\'P Vrouw 

l~·zuirlc-n. Sint Baafs Pn IIPillf' ePn srhrijv<'n toegezonden. waarin dit 

mr•rlf'gPrlr·r·frl werrl ( 5 ). 

/let rr•rtfr•rnenl op !tel ondf'rftmuf 

l'WI rfe nrmNt l'CHl /,('/ \'rijt:' unn ~luis. 

( )m rlr· zirh steeds rncl'r voorrl()(•nrlr· mcnings\·r·rschillr:n luss<'n de 

diakoniei'n aan~aancll' rlr• armr·r1zor(.! Ir' voorkomPn Pn om \'asl<' r<'g<'l-' Ir· 

slr·llr·n voor fwl omlr·rhourl rl<·r arnwn opclat rl,! ene d;akoniP ni<'l zwnarciPr 

1·1) Ct\ R .. ~ol. 2'> n11·l. 21! juni I (,<J<J, 2'> jon., (, fr·lJr .. 3 opril I 702. 11 juni 17113, 

23 nov. 17fl'>. Ir, jML. I fr•hr. 17nr .. 

('>) f{Z \'rif•• v. S., nr. 17-1. fo. l'ilro: nr. 177. I I s<•pl .. fl nlt. 1700: nr. YJ4. 

1'1 j11n. tr,Rr,. 
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helast zou worden dan de andPrf', vaardigden hooghaljuw. hurgemf'cstPr 

en schepenen van het Vrije van Sluis op 23 juni 1708 voor hun gehied 

een 16 artikelen tellende <Ordonnantie endP Reglement nopende de onder

houclinge \'all arme meerderja(•rige persoonen en kinderen ten Lande van

den \'rije ende appendantse 1-leerlijckhedc'n \'an dien> uit. waaraan de 

diakonieën zirh Ie homlc·n hadden. Dit regl!'mPnt kwam op het vo]g(·nde 

neer. 

1. Alle armlastige lwjaaniPn moelen ondPrhouden worden door elP 

diakonie van de plaats waar zij woonachtig zijn en lot armoPde komen 

te vervallen. 

2. In plaatsen waar twee of meer kerkelijke gemeenten zijn moeten zij 

onderhouden worden door de diakonie elf'!' gemeenlP waarvan zij !iel 

zijn. of waartoe zij geacht kunnen worden te hehorPn. 

3. Om beter te kunnen beoordelen tot welke kerkelijke gernePnte iemand 

behoort. wordPn de preelikanten en kerkeraden \'Przocht hij \·prtrPk een 

kerkelijke attestatiP af te gevPn, ook al voelen lwtrokkenen daar nieot 

\'OOr. 

4. De armlastigen die ondPrslPiming ontvangPil moPten zolang zij nog 

niet in staal zijn om in hun eigen onderhoud te voorzien. ter plaat~e 

blijven vvonen. Het is de diakens verboden om dc>ze personen te doen 

vertrekken nam een andere plaats in hPt Vrije. \V rumPPr Zij toch 

elders mochten gaan wonen. zijn de magistraten dPr appendantst> 

heerlijkheden en de hoofdmannen der pRrochiPs of poldPrs gemachtigd 

hen l eru1g te sturen. 

5. W-anneer e0hLE'r armlas'tige personl'n ouder,;. kindt·ren. hroers of 

zusters hehhen die in slaat: zijn om hen te onderhoudPn. zal heiL de 

tliakens vrij staan om hen daarhl'en te zenden. lngeya1l die hloPd· 

yerwanlen weigerachtig zijn om hen te onderhouden. 7HIIen dt> 

cliakens die hloedverwanlen gerPchtelijk kunnen aanspreken. 

6. Alle personen die meer dan l'E'n jaar Pn zes wekm op het gehiPd Yan 

het \'rijP lwhhen f..!'<'WOOfl(J en in slaat zijn om zichzelf m hun huis

gezin te ondPrhoucl<'n, ook al rnochtm zij arm zijn en kinelPren 

hehhen, rnogt'n gann wo1wn wanr hd hen heliPft t•n waar zij betPr 

aan de kost kllllllon komc'n, zomler C'Cn horg lP stell<'n \'Oor het ondt'r

houd mn hun kindt·r<•n. 

7. Op vt-rzoek v<Hl de diakonie moelen dt> hoofdmanJwn die \'t'rZtlimd 

hPhhen aan vrePJlHIPiing<>n met kintieren cliP hiPr :tij11 komen wnn<'n 

epn allestalie Ie vragen dat hij ovcrlijd<'n hun kindt>rt'n himH'n C'Pn 

jaar t~n zes weken na aankomst nie-t l<'n lnsl<' \!In dt•n HrmP zttllt•n 

konwll. dt>ZP vrePnHiclingen om•envij·ld C'<'ll horg dot•n stC'!lt•n of hen 

amlt•rs doPn w•rtrPkk<·n. Bij nalnti\.!'lwid zullPn dl' hoofdmnnnt'll tlt• 
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kindt>rl:'n n-lf moeten ondl:'rhouden wanneer zij onverzorgd achter

blij,·en. 

8. \\' armeer arbeiders uil het nabunge Spaans Vlaanderen. die hier in 

de oo!!~t komen werken en hun kinderen meebrengen, hier komen te 

owrlijden, zal het de diakonie nij slaan om die kinderen te doen 

\'l:'rtrE"kken of naar de woonplaats rlt>r ouders lentg te brengen. ofwel 

ze zt'lf te ondt-rhoude-n. 

9. Arme weeskindt-ren moelen wordPn onderhouden door de diakonie 

,·an de plaats waar de langstlevende der ouders voor zijn overlijden 

woonachtig was. 

10. Indien de laats! geslorven oudPr goederen heeft nagelaten ter waarde 

,·an f 1 OU.- of meer. zullen de diakens de wezen niet mogen aan

vaarden zondt:'r consent van de weeskamer waaruit blijkt dn:t de kin

deren ten laste van den arme komen. Oe nabestaanden. of bij gebreke 

daan·an de plaatselijke hoofdmannen. zullen aan de weeskamer een 

spt:'cificatie var. hatt:'n !:'n lasten dienen over le leggen. opdat deze kan 

beoordt:'len of de W!:'Z!:'n armla-;tig zijn of niet. Indien geen nabestaan

den woonachtig in het Vrije kunnen worden opgespoon{ ofwel indien 

zij in gebreke hlij,·en. moeten de (liakens de hoofdmannen daarvan in 

kennis stellen. l)pze mot:"ten dan de vereiste specificatie binnen acht 

dagen aan dt:' weeskamer overlPg~en. In die tw;senlijd moelen de 

diakens dl:' wezen voorlopig \'an het nodige onclerhoud voorzien. 

11. Indien (Ie cliakt:'ns, in slrijrl met dit reglement en zonder consent \'an dP 

weeskamer, een boedel aanvaarden, waarvan blijkt dat er meer 

schulden zijn dan baten. zai dP diakonie daardoor niet benadeeld 

mogen worden. maar zullt'fl de cn·di!Pnren. wanneer zij hun geld 

wiiiPn hebben. J,. diakens die (Ie hrwrlel aanvaarrl hPhhen in rechte 

moelen aanspn~ken. 

12. Wanneer iemand al lnnger d<m Pen janr en zc>s weken nnar elrlt:'rs 

is w•rlrokken en kornl Ie ovl'rlij(len. zuiiPn zijn kinrlerPn niet meer !en 

laste van 'lt>n arnw kunnen worclt·n gcLrarht. ook al zijn rlir- kind!'ft'n 

hier gehoren. Ingeval dPze kinderen loch mochlc>n worden terug

gc·zondc·rr moelt>n clt> rliakens hen weer terug rloc•n hrc>ngen naar c\,. 
plaats waar clt• ouclt·rs fwt laatst ht·hht:'n gewoond of zijn ovt-r!Pclt•n. 

Ingeval it·rnafl(j z•· rlan nog wcPr lc·rug zou hrPngt·n. zijn rlc· diaken~ 

l.(('marhtigrl rlt•z(' JWrsoon rloor rl.· IJI'rijrlt·r of dt• srhJIIIPr~ ( politic op 

hr·l plallelanrl) Ie rioPil aanhoml•·n t•fl in \'l'rzck"rrlt· lwwarinj.! te- cloPn 

stellr·n. 

I). I)(' wc•t•skirHir•ft'IJ van cliPI.(t'lll'll rlir• I11N lwhiiPfl ~<'\\'OOI I! I 1'11 llil lwt 

VriJ<' vl'flrc,kkr~r' Zljnclt·. hr·l,lwn rondi!PZWnr\'l"~ll r n gt'l'll vnsiP woon

plaats of lwrcwp lrlP<'f lwl,lwrr l!t•hacl. korrwn !Pn lii~IP van rit· clinkoniP 

V<llr 1IP plaats w.wr zij :tlJil gt•l,ort·ll. 
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14. De kinelPren van iemand die zijn woonplaats heeft verlaten maar op 

het grondgebied van het VriJe is gaan zwerven en binnen een half 

jaar is komen te overlijden, moelen wordPn onderhouden door de 

diakoniP \'an de plaats waar hij heeft gewoond. ], hij na een half 

jaar komen te overlijdm. rlan moelen de kinderen ond1·rhouden 

worclen door de rtiakonie van hun geboorteplaats. 

15. De weeskinderen die worden nagelaten door de troPpen dié lot ver

dediging van hel land binnen het Vrije hun kamr ht·bhen opgeslagen 

komen ten laste van alle diakonieën gezamenlijk. leciere rliakonie moet 

naar evenredigheid zijn bijdrage leveren. 

16. De weeskinderen van militairen die op het gebied van !tel Vrije 

ingekwartierd zijn geweest zullen eveneens worden onderhoudPn door 

de gezamenlijke diakonieën. \VannePr echter e!dPrs nahestaandt>n 

worden gevonden of andere diakonieën verplicht zijn deze kinderen 

Ie onderhouden. zullen de diakens van het district waar zij zijn 

achtergebleven alle mogelijke pogingen moelen doen om zich \'an 

deze kinderen te ontlasten. 

Dil reglemml is nagenoeg gedurende elP hele 18de eeuw van kracht 

gebleven. I-let werd eerst buiten werking gestPid hij elP reorganisatie van 

het hestuur door de Fransen in 1796 toen het Vrije van Sluis wf'rd opge

heven. In de loop c!Pr jaren heeft het wPl enigP wijzigingen ondPrgaan. 7o 

werd. vermoedPiijk omstreeks 1725. de INmijn van een half jaar genoemd 

in artikel 14 verlPngd lol Pen jaar en ze~ weken. omdat in de praktijk elP 

termijn van een half jaar te kort lwvonclen was. 

Op 16 november 1762 werd h01 reglement ingrijpend gewijzigd omdat 

vanwege de «Veeltijls groo!P !'n onrtragelijke laslcn). iPdere diakonie ZOVPPI 

rnogc~lijk !rach!Le lasiPn op een andere diakonie nf IC' >-chuiven. waardoor 

veel oneni(!heicl onlsloncl. Dt- armen waren daar in tie rPgel d~ dupe van. 

liet verniPHwcle rPglemenl was nllt•Pn van loPpnssing op <persoonC'n 

van de protestante religie). Dit was Pen gevolg \'an hPt in werking tredf'n 

van het rc·demcnl op de roomse armen \'élll 12 fdmmri 1757. Er \\'Urt'l1 

Prhter w!'l enkelP hepalingen in opgcnonwn. clie anngaven hoe ,:rehandt·ld 

moest worcit-n hij armlaslig<heicl van t•chtpal'!'ll. \\'aar\'an man Pn vrouw 

tot een Vt'rschiiiPnde godscliensl lwhoord!'n t•n \\'PI eh• voh:!PndP. 

Wanneer Pr geen kimiPrPn ware1t mot-si dt• !nngsiiP\'l'IHIP onder

houden worden door dl' tliakonie waarfop hij of zij lwhoorciP. 

Waruwer <'r wtil kinclpn•n waren t"n ht•ick ouclt'rs kwamt•n lt' <Wl'r

lijcl<'n. clan rnot•sl hPl onderhoud dt•r \\'Czt•n wordPn lwkostigd door tie 

lwidP diakonie(;n waal'loe de o11dt>rs lwhonnll'n. il'dN voor dt' hf'lft. 11t• 

opvot"ding dPr \\'CZ!'n moPs! Prhler sll'ccls voorlwhouclt•n lllij\'<'11 ann dt• 

proll'slanlsl' cliakonic tom cll'sc•lvl' in protl'slnnlc n·lbit' op I!' qtl!'<.'ckt'n ... 
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waarhiJ de henwmdt> diakonie. de :'\ederLmdse zowel als de Waalse, 

Yoorrang had op de lutherse en deze weer op de Roomse Armen. Er werd 

dus een schPrp ondPrscheid gemaakt lussen onderhoud en opYoeding. 

Op dezelfdt> wijze mot:>st gehandeld worden wanneer slechts één van 

de ouders kwam te owrlijdt·n m de andt>r mel zijn kinderen armlaslig werd. 

\\' anneer echter de langstlevende ouder wel voor zichzeif en voor 

zijn gezonde bndt:>ren kon zorgen. doch er was een gebrekkig kincl bij, 

dan moPst dit gebrekkig kind onderhouden worden door de diakonie 

waartoe de o\·erleden ouder behoorde. 

In beide laatste ge\·a:llen moest echter de opvoeding van de kinderen 

die onderhouden werden geschieden door de protestantse diakonie, ook al 

was de oYerblijwndc oudPr katholiek. 

Een andere bepaling die in het vernieuwde reglement was opgenomen 

was, dal alle Heemdelingen die in de oogst kwamen werken of bij de 

boert'n op het land kwamen wieden. ten la~le \'an de henwmde diakonie 

moesten komen, uitgezonderd diegenen die volgens hel reglement op de 

roomse armen een bijdrage hadden betaald. 

Ten aanzien van deze vreemdelingen had de magistraat van het Vrije 

tevoren rePels zijn standpunt kenhaar gemaakt en \VPI op 23 december 

1760 toen burgemeester Abraham Maranus en griffier Daniël Bekkens van 

Oostburg op bezoek waren. 

De magistraal was toen \'an oordeel dal de vreemdelingen die hier in 

de oogst of anderszins op hel land kwamen werken. hier kwamen «tot nul 

en hulp dPr landluijden die ten principale en voornaamste gedeelte van de 

gereformer>rclf~ religie zijn.> In het oorspronkelijke reglement was de zorg 

voor dr' vn~emdelingen niet met zoveel woorden opgenomPn omdat de 

redPiijkheirl met zich meebracht dat diegenm te wiens nutte deze mensen 

hier kwamen werkr'n ook rle last daarvan moesten drdgen. Deze interpre

talie was ook altijd rlaaraan 1-(egeven. De vn .. emdPlingen. van wt·lke n•ligie 

ze ook mochten zijn, moesten daa.rorn wanneer ze ziek werden of kwamt•n 

te O\'f'rlijdr·n. len laste b,mt'rr \'an de hervormd!' cliakonie van h0t district 

waar zij wPrkzaam W<HPn. alclu~ rl<' maQJistraal van het Vrije. 

I )r' ingezetenen warPil dan ook v<·rpl i eh l om. wanneer cJ,. oogst vnn 

~wt vPid was t'fl er \Tr·r·md d in (.fen op h 11 n hof sl<·dpn c~ch tcriJie\·r·n daarvan 

kennis I<· gr·VPn nar, r[,. hoof,lrnanrrcn. I )cz•· rnocslcn PI cl1111 voor zorgen 

rial z•· zo 1-(HIIW rno~wlijk zowl"n Vl'rlrc·kkcn ofwel rlat i'.e werden opgcnonwn 

onrlt-r <Ir· rontrdHiiJfll•·ll van ,1,. l~oonrse /\rrrwn. \VannePr PT achtcrgcl,lr .. ven 

\'Tt·I'HJ<Ir·liiii.(Cfl rloor ,[,oz,. rralatighcicl ten last•· van rlr•n arnw zonrl•·n konwrr. 

;rouri1·Jr elPgenen die rralat.ig wcnl<·n IH'vorHien ,J"zc last mot·ten clrugen. 

llr·l n·glr·rnerd was van krarht wmr het J.!ronclgr·hiecl van het Vrije 

\'HII ~l11is. lint lrad gcr·n rr·chtsknwhl voor clt· slnrl /\arrlr·nlHrrg, doch tiP 
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ORDONNANTIE. 
, , ii' ~,~~' Urgemeefler en Schepenen 

~· · ~ ~~ 's Landts ~an den V RYEN, by na Dagelyks w~r
~ · . . ; ~, dende lafbg gevallen met clagten van meenlg

vuldige Arme Perfoonen dewelke de Room
fche Arm beforgers , fchoon daer toe verpligt in gebreké 
blyven van genoegfame Allimentatie te verforgen. 

Andere de welke op een gans onordentelyke -yvyfe te 
werke gaen,in het rnaeken der Lyfien,en doenderTaux
atie als-n1ede het gouverneeren en adminifireeren van de 
Tauxatie-penningen, mitsgaders het doen van Rekening 
aen defen Collegie van hunne Adminiflratien, en voldoe
ning der .fchulden van hunne Artnens., niet-jegenftaende, 
door iterrative Ordres van defen Collegie dae1tegens is voor
fien , vvaer aen verfcheyde van voornoemde Roomfchc 
.i\rmbeforgers in gebreke blyven, te voldoen., off aen de Or
dresder Refpeétive I-Iooft-luyden., defen Collegie repreien
terende te gehoorfaro en, omtne waer jegens voor-nu en in 't 
vervolg door het ganfche Land van den V R YEN te yoor
fien, en de geene dieindefen a en haer pligt hebben getnan
queert, een egale voet . en Direétie te do n houden., n1et de 
fulke dieindefen niet te befchuldigen tnogten fyn, SOO IS 1~: 
dat Burgemee(ler en Schepenen 's Lands van den V RYEN voor
feyt, by defen wel expreffelyk Ordonneeren en G lafl: n. 

!·:,., ., ,,. J,J," l"r,J, . '"" hl'l n ·~ J ,. "" ' "' "i' ,J,. ''"""'"' orn11·n \ On lwi \ ' nlt' ' "n ~luh 
'"" 1.2 J,. J,"' '"I , -;;- .J,d " "" ' ~n lr11ll hq l111'lt•r d,, ~llltl\t'l't' ~t'/\\ t> l\' 11 , Jnd >clruUt•r 

111 .J ., l 'n·dtllll ' r< ' ll >irtl •ll lt• lint ~~~· 



\ardenhurgse diakonieën behoorden het wE>I na te leven voor wat betreft 

dP hewoners van de Be-westereedepolder en de lzabellapolder, die tol hun 

kerkelijk district behoorden. Uiteraard moest hel beleid van de stad Aarden

burg zich daaraan aanpa~~en en werd in de regel eenzelfde gedragslijn 

gevolgd. doch ook kwamen er meermalen geschiHen voor ( 6 ). 

/let reglement op de roomse armen van fwt Vrije van Slui~. 

In de eerste d(:'cennia der !Sde eeuw waren naast het algemeen 

re<,,d(:'ment op het onderhoud \"an de mmen ook \'oor~chriften gegeven voor 

de katholiPke armenzorg die erop neerkwanwn. dat de katholieken voor 

hun Pigen armen moesten zorgen door het betalen van een jaarlijkse bij

drage. Er werden roomse am1bezorger,; aangesteld die lijsten van de katho

heken moPsten opmaken. wPlke katholieken dan door de hoofdmannen 

\all de parochie of polder werden getaxeerd. De roomse armbezorger die 

met de administratie was helast moest deze bedragen dan im·orderen. de 

kosten ,·an de armenzorg betalen en daarvan rekening en verantwoording 

an!:1!gen. 5oms werden speciale ontvangers daartoe aangesteld. Wanneer 

t>en en ander niet dot vPrhep of wanneer er geschiiiPn of klachten W'ttren. 

kwam de magistraa~ van het Vrije tussenlwide. 

Er was echter g(:'en eenvormigheid. In de lzabellapolder bijvoorbeeld 

was er reeds \Toeg een roomse armbewrger doch geen eigen Roomse Armen. 

:"-fen droeg dP bijdragen af aan de Roomse Armen van Aarcimburg die 

dan ook de armenzorg in elP polder verzorgdE'. In Sint Kruis daarentegen 

waren Pr twee armbt·zorgers en een eigen Roomse Armen. 

Of Pr een jaarlijkse of meerjaarlijkse rekening werd opgemaakt en of 

er i cel er jaar een taxatie werd gedaan. clan wel alleen wanneer het nodig 

was. is niet dnidelijk. In ieder ~Pnd was rli! niet zo stringent geregPld als 

!Jij de hervormelP rl;akonir•ën. 

Deze kn~gen op 23 rnaart 172fJ een algcrnec·n rondschrijven lol'ge

zondPn als ~e,•olrr \'an orriPrs van de· SI aten-Generaal. I )aar in werd hen 

meclegeclr~eld. clat in dP loPkornst elP armc•nrPkenin!!Cil jaarlijks op hPt fancl

huis van hc·l \'rijP te Sluis mcwstPn wordt•rJ ovc·r~elcgrl in Ué\IIWC7.il!heirl 

\'an cc·n prPclikant. r·r·n ourlr·rling en een rliaken. De l~oomsc Armen kre~rcn 
e•·n ,J,•rf.!r·lijb· aéiiJ$Chrijvinl-( nicl. zorlal n1cn claaruil zou lumll'll conclu

,J,.r,.rJ .lat rlic 1-(cr•rJ ilrrnc·nrekr·nin:.!en Ier 1-(cwrlkPurinu moP~tc•rJ nvPr[!'giJcn. 

(r1 ) f~Z \'nJe v. S .. nr. 2H). f,,, :.!2Hro-230vo ; nr. 281. 16 nov. 1762 ; nr. 200, 

fo. 131 vo- 132v". 

flnrul-• Iu .. nr. 1 ·17H. ,J,.,.J ;\, fo. 28ro. 
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Üp 7 februari 1719 werdE>n de hoofdmannen van Sint Kruis. Sint 

Baafs. OrlZl~ Lieve \'rouw Bezuiden en lleille gelast een lijst van alle in 

hun paroch ie wonende katholieken samen te stellen, ieder naar vermogen 

te laxf:'fl,n f:'Il een opgave te doen van de lasten die de hPrvormde diakonie 

van df:' katholieken had. In verscheidene parochies van het Vrije vond in 

dat jaar de instelling van de Roomse Armen en de aanstelling van roomse 

armbezorgt·rs plaats. 

Op 23 februari 1723 werd besloten om aan de roomse armbezorgt'rs 

een vergoeding le verlenen van tien schellingen. welke vergoeding in de 

rekening van inkomsten en uilgaven moest worden verantwoord. Dit be

sluül was een ge,·olg van een verzoek \'an de roomse armbt·zorgers van 

luidzonde om vriHt•l!ing van het betalt'n van de jaarlijkse hijdragt'. Deze 

hijdrage moesten de mmlw.wrgers echter nog hlijven betalen. 

Blijkbaar was het hier en daar ook gebruikelijk geworden om de 

hoofdmannen. die met de roomse armbezorgers zitdag hielden. daarvoor 

een Vt'rgoeding van tien schellingen le geven . .Jan de Wind. rooms arm

bezorger van I.Jzendijke legde deze kwestie voor aan de magistraal van het 

\'rije nm SlLLis op l) maart 175ó. omdat de hoofdman van het eerste 

gedeelte van de Prins Willempolder dit vorderde. De magistraat liet de 

zaak door de pensionaris onderzoeken in de oude rekeningen en beslistt• 

op I 3 moarl 1756 dat de hoofdmannen voor iedere zitdag \(\11 de room~e 

armlwzorgers die ze zouden hijwonen een rijbdaaldt•r daags zowlen ont

vanger: ( 7
). 

In 1757 werd door burgemeester en schepenen van hel \'nje ,·an 

Sluis de katholieke armenzorf_! in hun f_!ehied ingrijpend gl'wijzigd. Dit wa~ 

een gevolg van cle llH'Iligvuldige klachten waannee zij hijna dagelijks 

werden laslig ge,·a!len O\'Pr het in gehreke hlijw•n van de roomH' am1he

zorgers in hel verstrekken \'an voldoende ondersll'uning. Rovendien warl'n 

Pr klachten O\'er elf' wijz<' waarop de armhezor<,.!ers k \Vl'rk gingen hij het 

opmakm df·r lijsten en lwi dom der laxn!ies. hf'l lwhecr \'illl dt· armf'n

gt·ldcn en het do<·n vnn rt>kenir1g en verantwoording dnarvan. \'erscheidt·m· 

arrnhezorgers ~loorcf<.n ZiC'h ook nit•l ann clt' hooftirnonnen van hun paro

ch ie of polder en f_!ing-m hun eigen gang. 

I )aarom werd op 12 fehruari 1757 hel rq.!lenwnl op de room~e Hrnwn 

uil gcvaardig<l. wnarvun de offidt'IP l itd luidde < 1\cglPmenl en ordonn<~ntit' 
lol. onckrhoul vnn de Roomsclw nrnwn. kindf'rs. en andt•re gehrcckigl' pt•r

~oonen van tlil' 1-(csinlc. mil~gndPrs lol n·dn·s 1'11 \'Întlingl' \'1\11 df' nodigt' 

aHimenlalic pellllingPn>. Dl' inhout! danrvnn wns als volgt. 

(7) ]{/. : \'rijt• \'. s .. nr. ::!·l'i, 23 rnnurl 172(1: 111'. 2·1-1. - r,.br. 171'1. nr. tso. 
fu. ~7vu-88ro : nr. I '11:-\. fo. 22'3vo. 
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1. De roomse armbezorgers moelen er op letten dat alle vreemdelingen 

\'<U1 hun religie die zich in hun district vestigen, voorzien zijn van een 

behoorliJke attestatie, of een borg hebben gesteld voor de last die de 

Roomse Armen eventueel van hen zou kunnen krijgen. De vreem

delingen die daaraan niet voldoen moeten zij met medeweten van de 

hoofdmannen doen wrlrekken. Zijn zij in deze nalatig. dan zullen 

zij de daaruit ,·oortdoeiende lasten zelf moelen dragen. 

2. De roomse armbezorgers moelen tweemaal per jaar, te welen in de 

maanden mei en november. een lijst samenstellen van alle katholieken 

in hun district zowel vermogenden als onvermogenden. Wordt daarbij 

geconstateerd dat iemand opzettelijk is weggelaten om hem. onder het 

voorwendsel dat h1j niet op de lijst voorkomt, geen ondersteuning te 

moelen gewn. dan krijgen de armbezorgers die de lijst opgemaakt 

hebben een boete van 1 pond Vlaams, die ten goede komt aan de 

armen, terwijl ze niettemin gehouden blijven de alimentatie te ver

zorgen. 

3. Deze lijst mot::t in handen worden gesteld van de hoofdmannen van 

het district. die nog in dezelfde maand de taxatie zullen doen. Daar

bij moet gelet worden op de gegoedheid van de personen en op hetgeen 

nodig is \'oor het onderhoud der armen. Van deze taxatie moeten twee 

gelijkluidende lijsten worden opgemaakt, een \'OOr de hoofdmannen en 

een voor de armbezorgers. 

4. Indien een district zo gelukkig is dat het geen armen le verzorgen 

heeft zal er loch tweemaal per jaar een taxatie en invordering van 

armenpennin!Jen moelen plaats vinden om een fonds le vormen tegen 

toekomstige lasten. Dit fonds moel echter van be~cheiden omvang zijn 

en worden beheerd rloor de ontvanger der Roomse Armen en waar 

Pr geen onl\·anger is door een rll·r hoofdmannen. ledere armbezorger 

mag echter 2 pond Vlaams daarvan in zijn bezit hebben om de nodige 

uilkeringen te kunnen rloen. 

S. Na de invorclf'ring de>r arrnr•npcnningen zullen dP armlwzorgers dP 

opr·nslaancle rekeningen lwtal<'n en de schulden aflossen. Van cle uit

gavr·n moelen kwil anlies worden overgel egel. 

(). .Jaarlijks in rlr· rnaanrl juni mrJC'l cloor cle ontvanger der Roomse .'\nnen 

l•·11 overslaan der arrnlwzorgers ~'11 waar er ~~·en onlvan~cr is door r!P 

arrnlw.,,orl,!ers sarnr·n. cr•n wkcning van inkomslcn en uiiMaVPn wort! er• 

ovPrgclPI,!rl aan l)([rgcrrwr·slcr •·11 scheperwil van hel Vrije om te 

worrlr·r• l,!of'rluekcurrl. Tr•vr•IJS rnm·l clan opgave wordt·n gechwn vnn 

cl .. arrnl,t~zorl,!~'f!i rlil' na •·e11 rliensl van IWI'C juar mot'lcn nflrPden, Pil 

van lwccrnual l'ovr~el l.(••srlliklc kanrlirlaiPn als r·r aftn·dend•-•n zijn om 

rlaarnit nieuwe arrnlwzorl,!crs lP ki<'ZC'II. I )icgr·ncll rlie hieraan niPI op 

rlr· geslr•lrlr• lijd hr·f,l,cn volriaall krijj.!l'll l'f'll l,or·l•• van 1 ponrl Vlaurns. 
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7. Indien onverhoopt een der Roomse Armen zo zwaar mocht zijn belast 

dat de opbrengst der taxalies niet loereikend is om allr· lasten te 

voldoen. za.! de schuld worden overgebrac<ht naar de volgende reke

ning en moet hij de volgende taxatie met deze schuld rt·ken~ng worden 

gehouden. 

8. De roomse armbezorgers worden uitdrukkelijk gelast acht Ie slaan op 

de nood der armen en behoeftigen. hen naar redelijkheid de nodige 

ondersteuning le geven en zich Ie houden aan de orders die dè hoofd

mannen hen dienaangaande na bevind van zaken zullen geven. 

\ Vanneer ze gerechtvaardigde bezwaren mochten hebben zal het hen 

vrijslaan zich daarmee lot de magistraat van het Vrije Ie wenden. 

doch wanneer zij met ongefundeerde klachten aankomt>n of weiger

achlig zijn. ZtijHen zij persoonlijk worden gestraft met een zodanige 

boete, als na be\·ind van zaken billijk geoordeeld zal worden. 

Deze laatste bepaling was speciaal opgenomen, omdat de dagelijkst> 

ondervinding en de menigvuldige klachten der noodlijdende katholieken. 

genoegzame bt>wijzen hadden geleverd. dat de roomse armbezorgers zeer 

weinig begaan waren met het lot der armen en ve-elal handelden te<>!en de 

schikkingen en orders van de hoofdmannen in. ja soms zplfs le<>!en de 

bevelen van het college. 

Dat door het in werking treden \'an dit reglement alle moeilijkheden 

opgelost waren, zal wt·l niemand verwacht hebben. 

Omdat enkele roomse armbezorgers de aan hen toevertrouwde a~me

bncleren zeer slecht van onde-rstand voorzagen en zich er in het gt:>het:>l niet 

aan gelegen lieten om Ie onderzoeken of dit:> kindt>rPn wt:>l behoorlijk 

wNden verzorgd. volgden op 7 maart 1758 een paar aanndlingen op het 

rt:>glt:>ment. 

Tt:>n eerste werd!~ll de roomse arrnbezorgPrs gt:>last i11 het vervolg de 

armekinderen a'lleen publiPk f'll len overslaan van de hoofdmannen uit te 

besteden. Behoor! ijke vNzorg1ing en voldoende onderhoud :wudf'n gewaar

borgd rnodPn zijn. 

T Pil I weede werden df' roomse nrmlwzorf_!f'r~ (,!el ast tenminste om de 

dri(' maanden ten huizP van de kimkrm C('n onderzoPk in LP stollen. 

Wanneer zou blijken clnt ZP nid mmr behoren wcrdt'n \'<'rmrgd moeslf'n 

aanstonds cl e nodige voorzienin!,!en word <-'11 (,!elroff Pil. 

In lwide gevallm zou nalatidwid wordt•n (,!e~l,raft ( R). 

llierop volgde op 1-1 oktolwr 1758 een inslruclil' voor de onh'I\I1!!ers 

van cle I~ oom st' ArrnPn \'all l.lzendijke- en ( )osthui'J-.\mhnchl. dus niet 

(8) RZ Vrije v. S., nr. 28·1. fo. 1-13ro-l·l·lvo, l·ltivo: nr. 281. 12 f,·hr. 1757. 
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Yoor het gehele gebied Yan het \ 'rije. Aangezien er in het Zuiderkwarlier 

geen ilparte onh·anger~ waren aangestPld en deze instructie dus geen. he

trekking had op ons gebied wordt deze hier huilen beschouwing gelaten. 

De klachten bleven t'chter aanhouden. Allereerst die Yan de nood

lijdenden owr gebrek aan genoegzame alimentatie. dan de klachten van de 

ingezetenen owr de hoge laxatit's en tenslotte de aanhoudende klachten 

Yan de armbezorgers owr de drukkende lasten van de Roomse Armen 

alom in het gebied van hPL \'rije en het onvermogen om Je schulden af 

te !ossen, waardoor ze steeds mt'er achterop raakteiL 

Een dt'r oorzaken van deze laatste klacht was, dat men door aller

hande prc1klijken trachtte aan de betaling van de armenpenningen ~e ont

komen. \'elt' boert'n. hoofdzakelijk prolt'stanlse, waren. in plaats van de 

armbezorgers te helpen hij het invorderen van de armenpenningen van 

hun arbeidt'rs, de arbeiders behulpzaam bij hun pogingen om aan de 

betalingen te ontkomen. De lasten kwamen duardoor hoofdzakelijk te druk

ken op de \'asle katholieke ingezetenen. die niet bij machte warm om ze 

op te brengen tenzij zij <lot de uijtterste armot'de> zouden worden gebracht. 

Een nauwkeurig onderzoek had uilgewezen dal de lekorten veelal 

waren ontslaan door het \·erloop der katholieke arbeiders en hun afwezig

heid wanneer de armbezorgers hun ronde deden of wanneer de taxatie

lijsten werden opgemaakt en de zitdagen voor de armenpenningen werden 

gehouden. Daartegenover had het verlenen van ondersteuning door de 

Roomse Armen <ook meer en meer arheijdsvolk in het lant gequeekt en 

gelrock en:. 

Oe magistraal van het Vrije wilde zich enerzijds over de noodlijdende 

armen en gebn·kkigen ontfermPn. doch anderzijds de ingezetenen zoveel 

moj:!elijk outlasten en zocht rlaarom naar middelen om de financiële toe

stand van de Rooms1· Armen le verhetPT!~IJ. Daartoe werden dE· ordonnan-

1 i1· \'an 12 februari 1757. d1· puhlikat ie van 7 maart 1758 en de instructie 

voor dP onlvan~ers van de l~•>ornse Armen van 1-1 oktoiH'r 1758 nanp-evuld 

met dP vol~enrle lwpalingcn. 

1. J)p vaste katholieke iiiJ.wzetencn, arlwiders. hoercnknPchtPn en meiden 

zullen. iedr·r naar hun \'l'rrTH>gcn, worrlPII ~claxcer<l als voorheen. Voor 

zover d1· uilgaven voor rk armen dit loclaten ZtLHPn dP lasten voor 

~11'11 zo lir·ht rnogr·li;k worrl1·n gcrn<takl. 

2. I >•· arrnlJf'zorf,!ers Zllll•·n lwer·rnaal pr·r jaar. half maart t:n hal i' oktnlwr 

hun ronrlf' rlrH'Il. I Jaarnaast zijn zij Vf•rplicht Lussen lwide ronden in 

nog c•·ns ro1111 lc giJilll in ,J,. IIHH!IHI d1·n·ml>cr vóór kerstdag om IHI Ie 

~,!aan W1•lkc nieiiWI' arlw;,lcrs Pr nog hijl.(ekornen zijn. I )pgf'llf'Il rlif' geen 

kwilllrllie kunrwn lall·n zien waanril hlijkl dnt zij IJij de laatsiP (0111-

~l··llinJ.W» hehlwn l>claai,J •·11 "''1!''111'11 rlif' rn•whtPn zijn ""'·rgcslaJ.!C'Il 
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of om een andere reden niet op de lijst voorkomen, moeten met naam. 

toenaam en gebooi1teplaats aan de ontvanger der Roomse Armen 

worden doorgegeven. De armbezorger en de berijder of schutter die 

de ronde doen. moeten aan de boer van alle arbeiders die in zijn keet 

worden aangetroffen en geen vaste woonplaats of huishouden in het 

Vrije hebben. het bedrag van hun aanslag opgeven. De boer mot>t 

dan zorgen dat dat bedrag \\-ordt ingehouden en zal daarvoor aan

sprakelijk zijn zolang niet bij kwitantie zléll zijn gebleken dat zij hun 

bijdrage voldaan hebben. Voor zijn arbeiders die hier een vaste woon

plaats hebben is de boer niet aansprakelijk. 

3. Ingeval bij het doen van de ronde een arbeider wordt gevonden die 

het laatste halfjaar in een ander district heeft bijgedragen. zal deze 

voor het lopende halfjaar op de lijst worden geplaatst van het district 

waar hij zich bevindt, doch wanneer hij tot armoede mocht komen 

le vervallen of ziek mocht worden. zal hij ten laste komen van de 

Roomse Armen van het district waar hij het laatst heeft betaald. 

4. Opdat geen arbeiders zouden worden O\'ergeslagen. zijn de boeren 

verplicht binnen acht dagen aan de hoofdmannen op Ie ge,·en welke 

vreemdelingen bij hen in dienst zijn gelreden of bij hen werken. Indien 

ze kal'holiek zijn moeten ze ook aan de armbezorgers wordm gemeld 

en op de !ijlst van contribuanten worden geplaatst. Oe boeren moeten 

daarbij opgeven. naam, ouderdom. geboorteplaats en religie ,·an deze 

vreemdelingen, of zij getrouwd zijn, waar zij het laatst ht>bben gewerkt 

en of zij in het bezit zijn \'an een atlestat ie. \'lamingen en \\'alen 

die alleen naar hier komen om Ie wieden of in de oogst Ie werken 

zijn daarvan uitgezonderd. Verder moeten ten aanzien van df' wef'm

delingen de bestaande bepalingen worden nageleefd en zijn de honen 

aansprakelijk voor de armenpenningen van het lopende halfjaar. 

Wanneer iemand wordt \'Przwegen en deze wordt latt'r ziek. dan zal 

hij ten laste komen van degene in wiens rlit>nsl hij is gPwt•est. 

5. Daar thans bij de arbeidl·rs de pr<tklijk bestani om wanneer de rondt• 

wordt gedaan er voor een tijdje nmdoor te [,!uan. ,·un de •'ne pinals 

naar de andere le lrt•kken of \'oor t•nil-!t' da.gen de gwns owr Ie gam1 

naar Vlaancleren om daardoor <wn lm:ulie en bctalin~ te ontkomt'n. 

worden de boeren bij wie ze werken gelast om wamwt'r zij dal r.lt rken 

het versdhulcligde armengeld van hun loon in lt' houdt·n. '.Vnnneer 

riPsondanks toch it•maiHI zondt•r lwtnlen \'l'rlrt·kt. mot'! <laur\'nn kennis 

worden gegev<'n aan dt- am1lwz.orgers of dt> onlvan~wr \'Uil dt• Roomst' 

Armen en mag lwrn hij terugkeer door niemand nwer t•nig werk \\'\lrdt•n 

gegeven voordat hij zijn \'<'I':'chuldigclt> lllllH'IljH'lmillgPn heeft !wianltl. 

ook niet wanneor <lil in <'Cil und<•J' district wordt ontdt>kl. Ook <lnur 
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zal hij tot betaling moeten worden gedwongen. Boeren die in gebreke 

blijven zullen zt>lf het betreffende armengeld moelen betalen. 

6. Naast deze categorieën van personen zullen alle vreemdelingen die 

in elP oogst komen werken zoals snijders. pikkers en maaiers die niet 

op de taxatielijst \'Oorkomen. hoofd voor hoofd een schelling )Jer jaar 

moelen betalen. De ontvangers of armbezorgers moeten hen :tls bewijs 

een gedmkt biljetje ge,·en. Daartoe moeten cle armbezorgers, of in hun 

naam de berijders of schutters ieder jaar in het volle van de tar•Ne

oogsl rondgaan langs de hofsteden en daar het getal snijders, pikkers 

en maaiers opnemen en van ieder ter plaatse een schelling vorderen. 

\\'anneer deze mensen geen geld bij zk•h hebben moet de boer dit 

\'Oor hen voorschieten en op hun kerfstok aantekenen. Deze ronde zal 

nog eens worden herhaald in het ,·olie van de honenoogst, opdat 

niemand wordt o\·ergeslagen. 

/. De schutter of berijder die de ronde doet zal bij zijn afdracht aan de 

ontvcmger een schelling per pond ontvangen voor zijn moeite mits hij 

een lijst overlegt van de aantallen vreemde arbeiders die hij op iedere 

hofstede heeft aangetroffen. 

8. AI!e katholieh· <pakkedragers> die van huiten het Vrije hun waren 

hier komen uitventen zullen boven het neringgeld waarvoor ?ij in 

iedere parochie worden aangesrlagen nog de helft van dat bedrag aan 

armengeld moeten beta'len. 

9. Als tegenprPstatie zullen degenen die hier in de oogst komen wPrken 

als ze ziek worden of ondersteuning nodig hebben, van de Roomse 

Armen worden geholpen. doch eerst moet hun loon aangesproken 

worden. De armbezorgers zullen echter rle vrijheid hebhen om ze 

naar hun woonplaaJis terug te zenrlen zo(lra dit mogelijk is. Wanneer 

ze hiPr komen lP sierven zullen ZP vnn de Roomse ArmPn worden 

begraven. 

10. Voor ierterP begrafenis van een armP mag niel meer helaald ,,•ordPn 

dan ZP~ !!uldPn \'eertien stuiVNs à zevc~n gulden. lP welen drie gulrlen 

voor rle kist. een sclwllinrz voor ieclPr van (Je vier rlragers. vijf srhe-l

linrzen voor elP wagen waa·rmf'e cle ovPr!Pclene nn.nr het grnf worril 

rzcLrnr'hl. als rlc· hoer op wiens ·hof (Ie arlwiclPr rzestorven is rlit vnrrlPrl 

t·n liPn I'IITliVPr'l \'oor hel maken van hPI rzmf. 

11. De· armhcvmrrzt•rs moPfen rlf' noorllijrlc·nrlr•r, met rhristPlijk mPrJ,,rJogen 

fJI'hanrlPJPn. 7ij mo(!Prl hij hPI nilr)('fmcn van hnn tank slc·rhls noorl

zakclijkc· nill.(il\'f'n ,Jot·n c·n niPt rnPPf clan twee ponrl Vlnarns l<'f!Plijk 

in hanclr·n hr·LIH-.n. IPrwijl zij 0\"N elp hf'slf'rling rlaarvnn aan (le on I. 

vanger van elP J~onmsc· ArmPil \"(•fi1n I woor(l in(! IJl OP( t•n anpggPn. 

12. n,. armJwzor(_!c·rs rnof'lcn ook assislr'J'c•n J1ij hPI cfoc•n (fpr rnncfc•n Pn 

taxatiPs PIJ •·r ilflrt rnf'f•wr·rkf'n clut allr· flPIIIIÏIIgc•n nanr lwhon·n worrlPn 

21 



ingezameld. ZiJ moeten de ontvangen gPiclen aanstonds afdragen aan 

de ontvanger. zo t'r een is. 

13. Ook moeten ze de gelden die de Roomse Armen toPkomen ~1it sterf

huizen of \'an verkopingen elireel afdragen aan de ontvanger en hun 

hesl doPn uit die zaken zoveel magdijk voordec,J te halen. Zij mogen 

daarhij niel5 arhterhouden. Wanneer een armbezorger te kwad<-r trouw 

handelt zal hij «len exempel» worden gestraft. 

1--1. De roomse armbezorgers moelen om de twee jaar aftn•den. Zij n1oeten 

dan de voornaamste en bekwaamste personen op de nominatie plaat

sen om hen te vervangen. !':ij krijgen geen vergoeding voor hun werk. 

alleen zullen zij nijdom genieten ,-an het bPtalen van armenpenningen. 

Wanneer zij genoodzaakt zijn huiten hun district te VPrtoe\·en krijgen 

zij het daggeld van een arbeider. 

15. Aan arme huisgezinnen die ondersteuning genieten in de \'orm van 

brood zal geen tarwe- maar ro(.!gehrood worden vPrstrekt en slechts 

zoveel als de nood vereist. 

16. Degenen die op de zitdagen de bijdragen waarvoor ze werden aan

geslagen niet hebben betaald. zullen op hun kosten door de heriider 

of schutter worden aangemaand. Deze zal daarmor ePn schelling 

ontvangen. Wanneer ze daarna nog in gebreke blijven zal tot ilwor

dering worden O\'ergegaan. De berijder zal de daan·oor \'astgeslelde 

vergoeding genieten. Voor hel geval dit niet mogelijk is zal hij het 

gratis moett>n doen «stellende het goecle tc(.!en lwt quacte». 

In (Ie dist,rirlen \vaar geen afzonderlijke ontvanger was aangestL'Jt! was 

een r!Pr nrmlwzor(.!er~ als administrcrende armbezorger met dPze taak belast. 

Deze aanvullende bepalingen werdt'n gepuhlicpprd op 2·-1 juli 176:2. 

De ontduiking \'an het armengeld werd echter ook nog op een andere 

manier in clt> hand !,!cwcrkt. I let werd de ontduikNs in de prakti;k gentak

hlijk w·ma.akt door de om·pr~rhilligheid van degenen die met de uih·opring 

waren ln•lasl. I )it was nid derhls hl'l gt'\'al ten opzirhte \'!Ul ht>l arnwngt•ltl. 

lwt was een algemcPn vt·rschijnst>l. 

In 175() moest dP magistraal \'nn het \'rijc ronslaleren hop slt·cht 

zijn orclormanlit's en publib.ties alom wt'rdt·n nagekonwn. hetgeen hoofd

zakelijk kwam door tlt• onachtzanmheid \'nn tic hoofdmnnlwll. hl'rijdt•rs t•n 

schutlt•rs. clie hun plicht verwimden t•n hun et>tl niPt nnkwnnwn. Dnmorn 

ging Pr op 1·1 juli 1759 nnnr aliP hoofdmannen van het Vrije t'l'll Tnlltl

schrijven tlil. waarin :~ij uitdntkkt>li;k werdt•n gelnsl nllt• ordonnnntit•s stipt 

nn Ie komen l'n c•rop lot-' Ie zien (Int de herijdt>rs l'n schutiPr,; hun plicht 

dl'clt,ll. Hij nnlnt:igheicl en O\'Prtrecling <IPr voorsr-hriflt•n llHWSLt'll de hoofd 

lllillliH'Il clt• mng!slrnnl \'illl ht•l \'rij<' lt'll sptwdigslt• clnnrvnn kt•nnis !.!t'\'l'll. 
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Oe- wt•emde- arlwidskrachten waarmee men te maken had waren 

e-chtff een problee-m en zouden dit blijve-n. De invordering van de ~chei

Iing- ging nie-t gemakke-lijk e-n zo moe-sten de- hoofdmannen van Sint Kruis 

op 22 apr<il t7öö aangeschreven worden om de schelling in het zomer

seizoen van 1766 zonder mankeren in te vorderen, daar het de magistraat 

van het \'rije ter ore gekomen was. dat dit het jaar voordien niet geheurd 

was ( 9 ). 

Naar aanleiding \"an een schrijven van de hoofdmannen van de 

:"- lauritspolder en de Oranjepolder werd op 13 oktober 1767 beslist. dat 

de taxatiP moest worden gedaan door de hoofdmannen ten overstaan der 

roomse armbezorger;; en wel om zo uitvoerig mogelij'k geïnformeerd te zijn 

aangaande de financii:>le toestand der huisgezinnen. 

De slechte staat waarin de ~inanciën der Roomse Armen alom in het 

\ 'rije verkeerden ·was er de oorzaak van dat het enkele jaren later weer 

nodig was om nadere regels te steillen. De hoofdman van Groede, Antheunis. 

de Puijt. die reeds vele jaren ervaring had als ontvanger van de Roomse 

Armen aldaar. werd op S no\·ember 1768 bereid gevonden om richtlijnen 

daartoe samen te stellen. Deze leidden tot de publikatie op 13 mei 1769 

\·an de volf!ende bepalingen. 

I. Üp de eerste plaats wordt de hoofdmannen en roomse armbezorgers 

no$Tlaals ernstig op het hart gedrukt te letten op de vreemdelingen. De 

hoofdmannen moeten daaraan speciaal aandacht bestet"len bij het doen 

drr taxatie en df' berijder en de armlwzorgers hij het doen der ronden. 

2. I harnaast zullen degenen die 4:eenige huijzinge of keetem verhuren 

aan katholieken die niet van de vereiste dokumf'nten voorzien 7ijn 

aansprakelijk blijven voor cle armenpenningen waarvoor deze huurders 

zijn aangeslagen. De verhuurciPrs l"ijn verplicht die armenpenningen 

op het loon van hun huurders in Ie houden. Voor degenen die in 

eigen hu:zen wonen of in srhuwn of ketr>n ondf•rdak gevonden hehhcn. 

Zl~[,[en de werkge\'!'XS moeten inslaan. 

3. \Vanneer hlijkt dat rlc~ rlerde ronde. die in de maand december IJloei 

worden gehoudr·n. Jn!•er aan uilgilVPn vergt clan ze opbrengt, kan ze 

arhtf'rwege worcl!~n gt•I<Licn. lnrlim de d1·rde mnde wordt afgeschnft 

kan hr·l <'f'hter geheurc•r1 dat na het rloPn dPr lwee roncll'n ctlsno~ 
wc·f•rnrll' arl,ciciPrs in di en st worrl!'n !,!enorrwn rl iP. WIHlliCI'r daarvan 

!,!cer1 kr·rmis wonlt gt~!'VPn aan rl1• rooms1· arrnh<".I.OrJ.!ers, tlt· luxatie 

(<1) I~Z Vrljr• v. S., nr. YJ.I. nrnplinll•• zorul..r )nr.rtnl : m. 2R4, fo. I!Rrn l•!Qro. 

11>2rn-tr>'ir<>: nr. 247. 14 juli 17'i1J; nr. 2•1A. 22 nprll li'f>f>. 

ll""'l'cllf .. nr. 147R, ,1,.,.1 A. fo 28ro. 



voor een half jaar kunnen ontlopen. I )aarom is de boer hij wie ze 

komPn werken wrplicht binnen 14 dagen daarvan kennis te geven 

aan de roomse armbezorgers op straffe van een boete van een pond 

Vlaams len ba:te van de Roomse Armen. HovPndien zal hij de cvf'n

tueel daaruil voortvloeiende lasten dan zelf moeten betalen. De bot>x 

is levens verplicht te onderzoeken waar zijn nieuwe arbeider vandaan 

is gekomen. lngeva!l hij uil een andPr districl van het Vrije l:ornr 

zonder een kwitan:l ie le kunnen lonen dat hij het laatste halfjaar al

daar betaald heeft. za1 de hoer ZO\'eel van zijn loon inhouden dat 

daarmee het vorige en het lopende halfjaar zijn betaald. Heeft hij wt>l 

een kwitantie overgelegd of is het een \1'eemdeling die voor het eerst 

binnen het Vrije komt werken, dan moet een voldoende bedrag worden 

ingehouden om de armenpenningen van hPl lopende halfjaar te kunnen 

betalen. alles op straffe van een boete van een pond Vlaams. 

4. Een vrouw moe-l maar de helft hetalen \'an wal een man wrschuldigd 

is. Ec<hter zal men hij de taxatie altijd in het oog moelen houden 

hoeveel iemand met «nePrstigen arheid> kan verdienen en of hij <mPI 

groote last van kindPrs» is bezwaard. Niemand mag bo\'en zijn wr

mogen worden gelaxeerd. omdat hij daardoor zelf tPn laste van den 

armP zou komen. De taxatie van knPchten en meiden zal daarom 

«gedat'n worden in evenreclighPid te ponde na rato van de huure die 

zij winnen>. 

5. De katholiPke arheidPrs Pn landlopers die a.llf'en in elP oogst komen 

werken en enk<,] voor dat seizot>n een schelling lwtalen. kunnen bij 

ziekt•.• of overlijden alleen in de maanden juni. juli Pn augmlus aan

sp-raak rnaken op hulp van cle RoomsP Armen. V oor de rest van het 

jaar wllen ze worden gelijkgestPld met nllP andPTP neemdelingen t'n 

passanten t•n dus ten laste komen \'an dt hen·nrmde diakonie. Nog

maals wordt daarom gt•wezc·n op het weren van \Tl'<·mdt>lingen die 

gc·on \"ast verhlij[ of vast<' arlwid hier te landt> lwhlwn Pn wl"l ln het 

hijzond<'r op het W<'rPn van <rl<' ZO[!t:'nnt•mde Snkk('rs of \\'alm-. di<' 

zirh hier lrnchtm Ie nE'st('lc•rJ. I )<'Z<' mot'! mE'n na het binn('nhalen 

Yan cle oogst ogenhlikkf'liik dot•n \'t'rln•kk<'n en hij onwillipheid nel 

Hls cle hedelaars Pil lt'PdopPrs door clt> IH'rijcler of schult<'r O\'cr dl' 

grens rlot>n zeilen en cloPn aanzeggen cln.t \'Oor het gt>nd ze moc-hten 

lenrgkerc•n. andt•rs dan om met mheid de kost Ie verdil'IH'n. ZP strt•ng 

aan c!Pn lijve wllen wordtm gestrnft <'II opniPuw wordt>n wcggehrllcht. 

HiJ hcrhnlinJl z<tl lwt de• lwrijd<'r of ~chutlt'r wijslaan h<'n mt'l nwtlt>

wet.en van dt• hoofdmanrwn naar Oost- of \\'est-lntlii: I<' lwlpen wr

trc·kken. mils nan cl<' Rooms!' /\rnwn ('<'ll dPrdt• vnn hd hunclgt']d tint 

zij dnarvoor ztdll'n onlvnngt·n. ï'BI \\'orcl<'n ufgpclrngPn. 
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6. \\' annee-r e-e-n armlastige- katholiek op een hofstede komt Ie over

lijden. zullen de roomse armhezorger;; g-een vervoPrkoslen voor dP 

begrafenis me-e-r mogen lwtalen. maar zal de betreffende hoer op ver

zoPk Yan de armlwzargers het vervoer met panrel en wagen gratis 

moeten \'errk,hten. 

\'oortaan zal er geen <hakte van tarwe» maar alleen noggehakte» 

worden \'Prstrekt. Degenen rtie hond~'n houden komen in het vervolg 

Yoor deze Yerstrekking niet meer in aanmerking tenzij zij de honden 

wegdoen of afmaken. 

8. Daar gebleken is dat door het ve-elvilldig wrloop der arbeiders grote 

moeilijkheden ont,;taan. omdat uitgemaakt moel worden wie de kosten 

bij ziekte of owrlijden moel Lwtalen wanneer ze op de ene plaats 

een >.chelhng hebben betaald en op de andere ziek worden of sterven, 

zal in het venolg de Roomse Armm van het district waar ze ziek 

worden of sten·en gedurende de maanden juni, juli en augustus, de 

kosten moeten betalen ongeacht of ze daar of elders hun bijdrage 

hebhen voldaan. 

9. \Vanneer \Teemde arbeidE-rs. die tijdens hun ziekte ondersteuning 

hebben genoten. weer heter worden. hier te lande blijven werken en 

de kost weer kunrwn vPrdienen. zal op vordering van de armbezorgers 

door de boer bij wie zij werken, wehlijks een heelrag op hun l0on 

moelen worden ingehouden tot het heelrag dat voor hen uitgegeven is, 

tPrughetaald zal zijn. Eenzelfde gedrngs)ijn moPt ook gevolgd worden 

ten aanzien \'an de \'asle ingezetenen en dienstboden. Zij moeten van 

tijd tot lijd iets afsthan voor de armen. Op aanzegging \'an de arm

hezorgers is dt~gene hij wie zij werken verplicht dit naar rPdelijkheid 

op hun loon in lP ho!Hlen tot vollf'digc terughPtaling zal ht>hben plaats

gevonden. 

10. De arrnhezorgeB zullen geen ,., ·rgof•cling in rehnin~J mogen brengen 

voor hun werkzaamheden orndat i't~ rPf'ds wijgesteld zijn van het 

helal1·n var. armenpenninr.ren. Een ui!zomlt•ring wordt gemaakt voor 

het do1~n der ronden. wanneer zij voor de magistraal moeten ver

srhijrll'n of wannec'l' zij IJitdrukkelijk met Pen opdracht worden belast. 

11. Tcnslott e mog1•n de armbezorg er,; ua11 niemand een hogPre uil kering 

betal('n dan Lwcc of drie schellinqcu. Is rnccr lwnodigd dan moet 

f'crst word1·n ond,.rzorht of t!it nood zakt·] ijk is ( 10
). 

I tiJ) RZ Vrij<· v. S .. nr. 2(}4, f'o 'J'iro. lil-I 2tf)vo 220rn. 2)Rrn. 24'ivo: ur. 28·1. 
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Toen de nieuwe bepalingen ten aanzien van de vreemde arbeids 

krachten in de zompr van 1770 voor het eerst toepassing hadden bevonden. 

kwamen de hezwaren \'iUl de ingezetenen. Vele WPemdelingen die in de 

oogst op het land gewerkt hadden en ook and<'rP hiPven zich daarna nog 

in d<' sirPek ophouden en ook de boeren hield<'n zich niet aan de regeling 

en hielden de arbeiders langer hij zich Jan tot het eind van dt· maand 

augustus. Daarom gPiastte de magistraal van het Vrijf' op 30 oktober 1770 

alle \Teemdelingen die geen attestatie en borg!of'hl konden ovPT'leggen het 

land te w~rlaten. Bi; weigering 7Jouden ZP door dP herijdPrs Pn schutten; 

ovPr dP grens worden gezet. 

De vreemdelingen die na augustus ziek of behoeflig werden zouden 

niet meer door de Roomse Armen won-len onderhouden maar ten laste 

komen \'an degene hij wie ze ondPrctak hnddPn gevonden of werkten. Bij 

ovNiijden zou de hervormde diakonie de kosten van de doodskist en het 

begraven moelen heta!Pn zoals gebruikelijk. Het stond de ingezetenen 

echter \'Tij die zieke of armlastige personen weg te brPngen naar hun dorp 

in \'laandert>n indiPn ze vervoerd konden wordt>n. 

Tegen het einde van cle daaropvolgende zomer \'an 1771 waren \'er

scheidene hoofdmannen en notahele ingezetenen \'an mening dat het niet 

doenlijk was om alle \Teemdelingen die in de oogst kwamen werken al 

voor september te doen vertrekken en wel omdat elP bonenoogst dan nog 

niet was afgelopen. Daarom werd hij p111blikutie ,·an 19 juli 1771 de termijn 

verlengd lol eind september. Om de Pxtra lasten aan onderhoud die daar

uit zouden voortvloeien Le kunnen dragen \\'l"''den de armlwzorgers nu 

gelast om \'an de \'fPemdelingen die in r:le oogst kwamf'n \\'Prkt>n ,·oortaan 

in plaats van een schelling twe-P sche.Jiingen te- vordf're-n. waarvoor clegmen 

hij wie ze werkten moesten instaan. 

Deze nieuwe bepaling hleek t•chtt>r gpen goed<' oplossing I<' zijn. 

Reeds een maand later. or 17 augustus 1:71. kwam Pr t"<'n ve-rzoe-kschrift 

\"an de hoofdmarmen en df' roomse arrnllezorgers Yan de IkwestPreectf'

polcler. de lwlwllapolder e-n Sint Kruis. waarin zij rnededePide-n dat zij 

zich wPI kondm vPrt·nig<'n met de \'t'rlt>rlging van de lt'rmijn tot oktoht>r. 

doch dat d<' twee s0hc·llingt'n nwt g<'en mogc•lijklwid konder. worden inge

vorderd. /:ij vondt~n dit ook gPenszins nnodzah•lijk Pil mofiYe-e-rclen ctit als 

vo I g-t. 

1. Degenen die hier in de oogst konwn wPrkm zijn voor he-t o\·e-rgrotp 

dPtJI Vlamingen woonarhtig in plaatst>n aan de andel'\' kant \"an t!t• 

gre-ns niet w \'t'r hit:'r \'andaan. diP in hun woonpinnis arnwngt•ld 

hetalt~n. \\'anneer zij ziek worclPn kunnPn zij imnwrs nwt Zt>er p-cringe 

kosten naar hun woonplaats \'t'r\'ot•rcl wordPn PB \\"1111l1t't'r dit t't'llS 

niet zou kunnen gPiwurt'n. zijn dt• kosfpn niet zo hoog tlllt tlaan·oor 

zo'n extraordinain· !wlnsting nodig i~. 
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2. De belasting van twee schellingen is nadelig voor de ingezetenen. 

\\' anneer de \ 'lamingen deze belastmg niet moeten betalen komen zij 

met hun hele huisgezin werken en verdienen ieder voor zi,r!h loon 

naar prestatie. Dit is een groot gemak \'OOr cle ingezetenen. Wanneer 

zij die helast ing ef'hter we-l moeten hetalen komen er in plaats Yan 

het hele- gezin sierhts een of 1\we van de beste werker." die een groot 

daggeld kunnen wrdienen en hlij\'en de anderen thuis omdat die te 

we·inig n'rdienen. soms maar net genoeg om de bijdrage aan de 

Roomse Armen te kunnen betalen . 

.J. De roomse armbezorgers vinden deze belasting nadelig omdat er 

minder \'lamingen komen en daarentegen het aantal Walen en 

weemdelingen zonder \"aste woonplaats toeneemt. Oe ervaring heeft 

geleerd. dat de Vlaming niets met r:le Waal Ie maken wil hebben Pn 

liever vertrekt of wegblijft. dan dagelijks in ruzie te moeten leven of 

moeilijkheden te onden·inden. Daaruit vloeit dan een zware belasting 

voor de Roomse Armen voort. omdat clie \\'alen en consorten. hun 

armengeld betaald hebbende, bij de eerste de beste gelegenheid op 

een brutale wijze ondersteuning vorderen en dit niet voor een enkele 

maal. maar doorlopend en in de ruim~le mate op hun wenken bediend 

willen worden. De arrnlwzorgers WP7en daarom dat hun clistricten 

<opgepropt zuiiPn worden met zoodanige Waaien en vreemdelingen». 

7ij kunnen die missen als kiespijn. omdat ze de ondergang betekenen 

van rle Roomse Armen. 

De hoofdmannen steldPn daarom voor dat de ingezetenen voortaan 

het onderhoud van zieke vrePmdelingen die bij hen woonden of werkten 

zelf voor hun n'kening zowiPn nemt>n indien de oogstronden muclen worden 

afgPschaft. 

liet VPr/.Of•ksrhrift was oJHit·rtf'kend door JR. Mullie. hoofdman van 

&•wf•stereedP. Pieter llendriks en LievPn Buf'rman. hoofdmannen van Sint 

Kmis . .lacoh Rosseel. hoofrlman van de l7ahf'JiapolriPT. Gk•liame de Smid. 

rooms armfwzorger van Sint Kruis. clie een knlisjP zPtte, IIPndricus Joseph 

f~osf'll•llf, rooms armhPzorgw van d<' lzalwllapolrll'f Pn Franciscus Gijsels. 

arrnrnr·•Psl Pr \'<HJ rl(' H('wf'st f'rcPriPpoJd,.r. 

Bllq,WmPr•stcr r·n srh(•pcncn van hPt Vrije mof'~tf'n zwir'hlcn voor elP 

npgl·~u·vt·n n·rlc'llen, ook al omrlat riP oogslronriPn vnor rle rleur stonden en 

het rlllirll·lijk was rlat rlaarvar1 nif'ts tt•rerht zott komPn. In het vcr1ol!2' 

70IIrlt·n 1·r rins f!l'r·n ool!c;lrrmrl1·n mr•r•r wnrciPn I!Prlann ( 11
). 

(11) I<Z Vrlf" v. S., nr. 284, lo. 212, 21(); nr. 1·1'J, 17 nu11. 1771. 
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Ln 1776 kwam deze kwestie opnieuw aan de orde. Toen waren er 

moeilijkhedPn ontstaan over ondersteuning Pn kosten van hf'j:!raven van 

vreemdelingen die geen bijdrage hadden betaald aan de Roomse Armen. 

Burgemeester en schepenen van het Vrije besloten op 8 maart 1777 

naar aanleiding dartrvan. dat het doen der oogstronden ook in het vervolg 

nog achterwege zou blijven. indien de ing-ezetenen ermee akkoord konden 

gaan. dat voortaan de kosten van de doodskist en het hegraven zouden 

betaald worden uil de algemene inkomsten van de parochie of var. de 

polder en dat wanneer de financit>le middelen der Roomse Armen niet toe

reikend zouden zijn. ook de kosten van ondersteuning daaruit betaald 

zouden worden. 

I )e reden waarom nu ineens de begrafenisko~ten niet meer \·oor reke

ning \'an de hervormde diakonie kwamen maar men ze wilde onderbrengen 

onder de algemene lasten van parochie of poldPr was klaarblijkelijk het 

slepende geschil over de betaling \"an die kosten met de magistraat der 

;;tad Aardenburg. 

liet was eigenlijk al begonnen in 1753. Toen was er al onenigheid 

geweest O\'er de betaling van de begrafeniskosten van «een am1 en \Tet:md 

persoon sijnde gekomen om te arbeijden. door siekte overvallt>n en over

ledem op de hofstede \'an de weduwe Sma'lleganck in dt> Bewestt>rt>edt>

pold!:'l' henoorden Sint Pietersdijk. De wt>duwe had dt> overledt>ne in 

Aardenhurg doen lwgraven en \'foeg nu vm de hoofdman rt>silutie van de 

begrafeniskosten aan de AardenburgsP hervormde diakonit>. Dezp \Vt>igPTdP. 

De hoofdman schakelde daarop de magistraat van het Vrije in en 

deze nam kontakt op met het 'tadsbPstuur \"aJJ1 Aardenburg. 

I )e hervormde diakonie gaf te kennen dat zij gegronde redPoen had 

orn restitutie te WPigeren en wel omdat 1l(' 0\'PrlPdene c.buijten all·~ twijffe

linge sal 1.ijn gewees'l \'i\11 dP Roornsche ReliQit''t. zodat die persoon dus 

nicl Lcn lastt> van de hervormde diakonie dil'IHie te komen maar ten laste 

\'an de l~oomse Arrnpn \'an Aardt>nburg. 11)\'t>ndim. al kon worden aan

getoond dnt dt>Z<' persoon van elP h<'n·ornHI<.' religü.• was po de di.1koni<.' 

ui1 dien hoofde verplicht zou zijn om le betalen. dun nog wn~ ht>t de 

plicht !-(eweest van rle weduwe SmaHeganck t'O de hoofdmun om de dia

konie daarvan in k<.' ~nis tP stei!Pn. Deze zou dan ni<.'t nagelntt>n lwbbro 
om cl<' hegraf<.'nis tP l'erzorgen en de kost<'n t<.' lwtalt>n. 

llitPindelijk wNd door de /\arclt'nhuri!St' ma~Jis1rnnt op 2Q oktobt•r 

17'3) aan dt• cl inkonit• gt•iHivisPPrcl dt'i't' zuuk met dt' \\'t'lhl\\ t' ~mnllt•gnnck 
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._ indt'r minnE' afte de en>. immers zowel de weduwe als de hoofdman 

waren contribuanten <Ier hprvom1de diakonie... ( 12
). 

Ee-n twpede gpval had zich Yoorgedaan in december 1772. Toen was 

een armE' katholieke HE'emdeling. Johan François Finé onder het kerkelijk 

district ,.a11 Aardenburg ziek geworden en gestorven. De hoofdman van de 

lzabeHapolder . .lacob Rosseel. had opdrachl gegeven om hem in Aarden

burg te begraven. Toen daarop aan de hen·orrnde diakonie van Aardenburg 

om betaling der kosten werd gewaagd W•'igerde deze opnieuw. 

Nadat de hoofdman zich op 30 maart 1773 tol burgemeester en 

schepenen van het Vrije had gewend en deze de magistraal van Aarden·· 

btrrg hadden wrzocht de diakonie te gelasten de kosten Ie betalen weiger

de deze e\·eneens. Als reden gaf de mar,!istraat \ë\11 Aardenburg op, dat 

de hervormde diakonie van Aardenburg nooit gewoon was geweest om 

weemde arbeiders die onder hun kerkelijk district onder de jurisdictie van 

het \'rije gestorven waren ter aarde te bestellen, tenzij deze. voorz.jen van 

een oonsent. als ingezetenen bekend stonden en lol de hervormde gods

dienst behoorden. Zelfs de vreemdelingen die binnen de stad Aardenburg 

slierven kwamen niet len laste van de hef\·ormde diakonie. Volgens de 

Aardenburgse magistraal moesten deze kosten komE-n ten laste \'an de 

Roomse Armen \'an de lzabellapoldPr. 

Het werd t•en slepende kwestie. D~ timmerman Aart van Namen, 

die de doodskist had geleverd. dreigde in februari 1774 hoofdman Rosseel. 

wanne(•r hij in Aardenburg zou komt·n. wegens wanbetaling te doen 

arresteren. doch de magistraal van het Vrije liet de timmerman waar

schuwen, dat volgens een privilegie van Karel V van 4 juni 1517 geen 

\Tijlaten in de geënclaveerde sleden gearresteerd mochten worden. Daar

mee was echter de kous niet af. lloofdman Rosseel werd maar sleeels 

iastrg gevallen. maar de herPil van heL Vrije bleven l>ij hun standpunt dat 

de hervormde diakonie \'arl AardeniJUrg de lwgrafeniskoslen moes! he

tall'rL Uiteindf'lijk kn·eg hij. nadat een tulvoerig onder:toek was ingesteld 

naar de juridische kan I van cle zaak. op Ll fehruari 1775 een akte van 

~ararllie ~ jf'gens het arrc·sl dat op zijn persoon zoude mogen worden l,(e

clltarncerl». WaarschijnliJk hl(•pf de AarciPnhurgse Urnmerman mei de 

~lr()p zillcll omelat l,!c'ell v;u1 lwrdr·n wilclc· loegPvc•n. 

l{rrirn een jaiJr later hacl zich c•en soorl~.wlijk j:!P\'al voorgeclnnn. Tot•n 

WilS op 1 juli 177f>. een katholieke vn•c•nHit~ling np de· hofstPcle van Card 

Heull in cll' lzalwllapolder doocl aallg!'trol'l'ell t'll weef had hoofclman 

112) c;;\ f{.,,"l. 2. H. 211 okL 17'i); c"rr .. :.!1 >t•pL. 21• okt. 17'j:5: BrlrvrniHl~l 
171'1 17HH, l'i okt. 17'j). 



Rosseel hem in Aardenburg doen begraven. ~let duurde echter tot 17 de

cember 1776 voordat hij van de ht'ren van heL Vrije uitsluitsel kree<J 

1•mlrenl de betaling van de kosten. 

Er werd nu bepaald. dat deze volgens het reglement ten laste moesten 

komen van de Roomse Armen indien hij rondegeld zou hebben betaald. 

doch nu sedert enig·e Lijd tol gemak der boeren geen oogstronden meer 

werden gedaan. die last moest worden ondergebracht bij dP algemene 

kosten van de polder. Hoofdman Rosseel kreeg toen de opdracht om zorg 

te dragen dat in het vervolg de oogstronden weer zouden plaats vinden. 

Bij hel doen van zijn afrekening op I rnaart 1777 verzocht evenwel 

de roomse armbezorger van de lzabellapolder. Arij Roseleur. om de oogst

ronden weer achterwege te laten. omdat d~> vreemdelingen die geen ronde

geld beta-alden. wanneer ze ziek werden naar huis gingen. maar wanneer 

de oogstronden wel worden gedaan. komen aankloppen om steun er! zo 

meer lasten dan voordeel opleveren ( 13
). 

Op 8 maart 1777 werd dus opnieuw besloten de oogstronden achter

wege te laten. Tegen de daarbij geslt>~lde voorwaarde hadden de hoofd

mannen van Bewestereede. de lzaht•Hapoider Pn Sint Kmis echter weer rte 

nodige lwdenkingen. die aan de magislr:1at werden voorgelt>gd. 

Zij hadden bt>grepen dat de problemen waren voortgekomen uit de 

Loege,·endheid om geen oogstronden meer te doen. Oe Roomse Armen 

vondPn het niet billij•k da.L zij de kosten moesten dragen ,·an mensen die 

geen bijdrage haddPn hetaa:ld. Die kosten behoorden echter nog wel 

mlinder Le wordPn gedragt>n door de hervormde diakonieën. Daarom was 

dus kennelijk dit compromis \'oorgestelcl. RÎd11s de hooFdmannen. Zij vondm 

de nieuwe regeling niet nodig. J)p Roomse .'\rmen haddt>n immers hun 

taxatie, waaruit ze genoeg inkomsten hadden om aan hun \'erplichtinger, te 

voldoPn. I )i! hlt>ek ook uil de amwnrekeningen. die jaarlijks of om de twee 

jaar werden overgeiPgd en die dikwijls ePn batig slot \'t'rloonden. &wen

dien waren er. voor zovt't'l hen bekend. gcPn klachten \'llll de roorme arm

bezorgers rial zij de laslt'll niet konden dragen en behoorden de hen·omldt' 

ingezetenen niet verplicht te worden hogere lasion op zich Ie nemen kn 

hehoe\'e yan katholieke vret·mcldingcn. De Roomse Armen waren imnwr~ 

al wijges·teld \'an elP J.aslen van vreemdt>lingcn dit' na st>plcmlwr nog achter· 

hlcwn. omdat die wanneer ze ziek of lw!JOt'ftig wcrdt>n ten laste kwllnwn 

\'an elPgenen hij wie ZP werkten of woondt'll. Ook cle koslt>n \'nn de doods-

(13) RZ: \'rij<' v. S .. nr. 207, fo. 110. 111vo·112ro. 13':lvo. 2ll.:!ro; nr. 208. fo. 3\"0, 

13vo. 93vo. 'l·lvo-98vo; nr. 210, fo. 18vo. 29; nr. 2·18. 17" dt>L'. l:":"ti. 

G/\ Corr. 30 mnnrl 1773 ; Brit'venbo<'k I :"·1'l-l 788. r; nprll I 773. 
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kist t•n het bt>gra,•en kwamen niet voor hun rekening. W anrteer hieraan de 

hand werd gehouden waren er geen moeilijkheden, te meer omdat de inge

zetenen van hun di~triden zich bij hun verzoek van 17 augustus 1771 

niet allf'en voor f'en bepaaldf' periode, maar voor het ganse jaar Vf'rplicht 

hadden de Wf'f'mdf'lingen die bij hen ziek werden te onderhouden. 

OP hoofdmannen hadden er bepaald bezwaar tegen dat de hervorm

de mgezf'tenen zouden moeten bijspringen indien de inkomsten van de 

Roomse Armen niet Loereikend zouden zijn. Dit zou voor de roomse arm

bezorgNs bij ti}d en wijle de weg banen om buitensporigheden te begaan. 

Zij zouden dan in de gelegenheid zijn om katholieke vreemdelingen aan 

Ie trekken <al was sulx maar om de gereformeerde ingesetenen uil te 

putten». lerwitl zij nu in het belang van hun armenkassen alle mogelijke 

moeite doen om van die vreemdelingen ontslagen te worden en ze weg 

te helpen. 

Zij zoudf'n he,·f'r zien dat alles op de oude voel voort zou gaan en 

!lawn een middel aan waardoor niet alleen de hervormde maar ook de 

katholieke ingezetenen ge\Tijwaard zouden worden van lasten die mogelijk 

op hun schouders zouden worden gelegd en waaruit nu juist de moeilijk

heden voortkwamen, namelijk het weren van allerhande soort van vreem

ddingen die zich op het grondgebied van het Vrije ophouden en er steeds 

maar bhj,·en rondhangen en die zonder le werken aan cle kost zien te 

komen. 

De hoofdmannen zouden liewr zien dat door de berijders en schutters 

.-een mPnig:te vreemd gespuis uil dE-n lande soude verdreven worden,. en 

dat het plakkaat van de Staten-Generaal van 14 juli 1775 legen de brand

stichters. moordenaars enz. beter zou worden nageleefd. hetgeen ook de 

wPns \'éUJ rle hoge ovPrheid was. Dan zou het bnd van <een menigte. 

ja alle vagehonciPrenrle Pn aan den lande niet anders dan schade vf'roor

!'aPkencle natie» worrlr·n lwvrijd. 

()p 12 juli 1777 kwarnm1 de hoofrlrnannen hun wensen in de ver

gadPring \'art hel rolle~P lrwlirhten. llel re:mltaal was dat zij Prm"e 

akkoord 1-{ingerr dat alle \'rpr•rnrlelingcn rlie ziek wcrriPn, ond~·rhoudèn 
7ourlri"l worriPn door dr·gerwn ),ij wk zr· woonriPn ol' werkten en dat !.,ij 

''''"rlrjrlr·n rle l~oomst· Amwn cl<· lwgfilfr·ni~kosten zouden lwtalen. Drnr 
J,IPr·f het J,ij. 

F_,.,, gevolg vrtrr rlpzr· rnaalrr·J.wl wns rial rJ,. hoc·rpn er 1111 wel voor 

/Or(/df'll rlat rJ,. l,ij hen i11 rlil·nsl zijmlr· urheirlr-rs voor Peil l>ijrlrage tlrHl 

cl,. l~oornsr· Arlllell 1-{elaxecrrl werrlr·11. Witlil anrler.; kwanwn cliP voor hu.n 

CÎI!I'fl rl·k!'fiÎIIj.! c·n rial wmmr•r"J' rlir• arlwirlr·rs zink wc-rrll'll Zl' Pr uls riP 

kipJWII ),ij warc·n om 1la.arva11 rrlf'rlc·rlc·ling I<' rlol'll aa11 rle arrniH·zorgers. 

,,.lfs qwr c•xpresse». Sornrnigc· l'r"·n·n rlrevr·n het daarl,ij zovr·r rial ze 
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zelf~ dC' kosten van flie 4:expresse» terugbetaald wilden hehbPn, doch 

daarop werd niet ingegaan. 

De rC'gel i'n!J van de kut holieke armenzorg had dus gedurende dt> 

I Sde eeuw. \'Oor al op het platteland, veel \'oei.Pn in de aarde vanwege 

de vreemde arlwidskrachten, hoofdzakelijk afkomstig uit Vlaanderen. 

De l{oomse Armen werden opg~'he,·en na de komst d1~r Fransen. Ue 

laatste rekeningen die werden opgmaakt liepen O\'er het rekeningsjaar 

I 79-1- I 795. Het gebied, waaronder ook de steden, werd lom OJJ1ledeeld 

in gemeenten en in iedere gemeente kwam er een .-bureau de bien

faisance:». ( 1
"
1

) 

I )e or~JWiisulie i11 de verschil/ende districten. 

Ten aanzien van de katholieke armenzorg kunnen we het ;'\liddel

burgse missiegebied in vier dPI!.'n \'Prdelen : 

I. I leiliP, behorend tot het graafschap Î' liddelburg in Vlaanderen, dat 

als zogenaamde appendantse heerlijkheid in het \'rije Yan Sluis was 

opgenomen voor zover het zijn grondgebied onder Staatse soe,·ereini

leil hetrof; ook uil kerkelijk oogpunt hoorde I ieille onder ~ liddelhurg. 

2. Eede, bestaande uil de parochies Sint Baafs en Onze LieYe Vrouw 

B1·zuiden (parochie hier in de zin \'an landelijk gebiedsdet>l en niet 

van kPrkelijk distrid). dat grolendeels lol het graafschap I'-liddelburg 

behoorde. 

3. het pla!telancl ten westen, noorden en oosten \"an Aardenburg, be

slaande uil dt' Bewestereedepolder lwnoorden Sint Pieter~ditk. de 

lzahellapolder en Sin! !\ruis: dezt' viel<'n \'cllledig ondN de juris

dicilie van het Vrije van Sluis. 

·1. de stad en het schependom ,·an Aardenburg met eigen rt>chten en 

een ,,igeu hesluur. 

I. ll<'illc. 

V oor de kat hol i eken \'an lieiHP wn~ het een uilgemaakte zaak : zij 

h1•hoorden tot fle parochie l\lidllt•lhur)! Pil \'ielen ond1'1' dt> dis \ïU1 ]\ liddt>l

hurg. llud zdfs \1'0f1-!!'r niP! fle kerk in I leiliP gpstunn en wn~ nadat Pidcr 

J)Jadelin C!'ll \'!'rs.terk•te stad I'-lidcl('lhurg hnd g~licht t'n er N"l1 nienwe 

kerk gehouwcl. cliP n'icli\\'C kerk 111iet dt' p<ll'ochk•kcrk \"è\11 llPillt' gt'\\'\1rt.len? 

(I ·I) RZ . \'rlje v. S., nr. ~I 0, fu. 30ro, ó'l,·o ; nr. 2·18, 8 nprtl I;-;-;·, ':!5 St' pl. 17:"1) ; 

nr. 3fl:i, () juni I i;";". 
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liet akelige voor hen was echteï dat de overheid op Staats gebied 

g·een katholieke kerkelijke indeling erkende en de hervormde gemeenten 

van Aardenburg en Eede op 15 januari 1672 een overeenkomst haddffi 

?esloten wie van hen de armenzorg op Heille zou uitoefenen. niet omdat 

men zo happig was om de armen a'ldaar Ie onderhouden, dat niet, maar 

om de inkomsten die het gehied van Heille opleverde. Van toen ilf hoorde 

lleiHe onder het kerkelijk district van Aardenburg. En hierdoor was weer 

een broedplaats voor gesc-hillen ontslaan die gretig zou worden benut. 

V oor de eerste maal kwam een geschil aan de orde toen de stads

bode Joannes de Smidt op 13 januari 1716 voor de Aardenburgse magis

lraal rekening en verantwoording aflegde als ontvanger van de kerke

rechten over de periode 1707-1715. Daarbij bleek dat slechts voor enkele 

van de doden die te Middelburg warPn begraven kerkerecht was betaald. 

Voor wal HeiHe bPtreft was dil S'lechb voor twee personen gebeurd. 

namelijk i 1.~.~ Vlaams voor de knecht van Domyn \'roman. begrawn 

op 12 september 1715 en l: 0. 1 0.~ Vlaams voor het kind van .Joseph de 

:t-1eijer begraven op 29 oktober 1715, dit terwijl het aantal overledenen uit 

1-leille d·at te Middel burg werd begraven volgens de overlijdensregisters van 

Middelburg over de jarffi 1708-1715 49 bedroeg. waaronder :25 kinderen. 

Besloten werd toen de stadsbode te machtigen de onwilligen tol he

la·ling te dwingen. Dit was echter rnakkc•lijker gezegd dan gedaan. 

Om te laten zien dat lleille voor wat de armenzorg betreft onder 

Aardenburg hoorde heSIIool de hervormde kerkeraad van Aardt'flburg np 

14 augustus 1717 om in ieder van de twee herbergen van I leille <een 

blokbussche te hangen lot het ontfangen der penningen den arnwn lw

horende:.. 

Op maandag 30 augustus 1717 kwam de zaak opnieuw aan de ordt•. 

nu hij het nazien van de rekening der hervormde diakoniP. De mag,i>-traat 

verzorhl nu om een ropie \"iln de O\"ereenkomst tusst•n dt' kerkeraden van 

Aardenburg en Eecle. Daar bleef het \"oorlopig bij tol 21 februuri 1718. 

lom de administrerende eliaken van de hervormde diakonie. Adriaan van 

der Matte, nn eindelijk Pens maalregelt'n ,·an de Aurdenbu~st· magislmnt 

verlangde. 

I )e~e had echter op Jwt grondgebied van lle<ille geen zeggensrhnp. 

dus werd de magistraat van het Vrije verzocht le willen hPslisst•n. dat de 

bewoners van lloiHe de kerkerechten aan Aardt•nhu~ zoudt•n mol'len lw
twlen, de onwillig·en te ge<laslen dit te doen Pn de ontvanger machtiging tot 

invordPring te gev<'n. 

DH V<'rzoek heeft hl ijkhaar niets uilgeha!tl<l. wan I op 2-1 nktoher 171 ~ 
deed het Aardenbnrrzse s·tadslwstnur opnieuw PC'n n·rzot•k nnn het \'rijt•, 

nu om een taxatic t'e houden van de k'ntholi<'km op lleille en in 1\'-
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\\·eslt•reede en om een nader gesprek te hebhen over de kerkerechten. Er 

w«:>rd een bijeenkomst belegd om te komen tol een regeling lussen beide 

be:;turen. wa<u-toe namens dl' stad ,'\ardenhu,·g werden afge,·a<trdigd 

burgemeester Johannes )\!ars en griffier Laurens Nemegheer en waarbij 

•-en copie van de o\·ereenkomst tussen Aardenburg en Eede en de tiende

boeken zouden worden bestude~rd ( 15
). 

Het enige resultaat dat werd bereikt was. dat op 27 februari 1719 

door de administr!:'fende diaken der Roomse Armen van Aardenburg. Jan 

f)ultink. een lijst ,·an de katholieken van Bewestereede t•n 1-leille. voor 

zon'r die onder de kerk van Aardenburg hoorden. werd o\·ergelegd. be

\·attende de namen van 33 inwoners. Daaronder waren 1 <) arbeiders en 9 

hoeren en ,-erder een meester-schaapherder, een meester-kleermaker tevens 

arbeider. een strodekker. een waardin en een kastelein (beheerder van een 

hofstede voor de eigenaar). Tot een taxatie kwam het echter niet. 

In 1720 kwam men hit:~op terug en het resultaat was nu dat de 

magistraat ,-an hl't \'rije op 26 noypmber hesloot bij gelegenheid de wan

hetalers aan te zeggen. dat zij er goed aan zouden doen het kerkerecht aan 

Aardt>nhurg te mldoen. 

Seba.;liaen \'erkruijsse .:lantman woonende op IIPijle» en anderen 

kregen een dergelijke aanzf''j:!ging. 

In 1723 kwam mPn <"V opnieuw op terug en toen blt>ek dat nog niemand 

op lleiille kPrkerecht aan Aardenburg had betaald. ondanb de pogingen 

die daartoe warf'n ondernomen. Burgemeester Adriaan Vennere ging daar

om op I juni 1723 maar weer eens naar Sluis om er met de heren van hel 

VriJe O\'f'f te praten. Nu werd hovendien een verzot>k gedaan om in lleille 

•·en rooms!' armlwzorgPr aan te si ellen .-opdat harf'n armen geen I ast vande 

roomsrhe mogte krrjgerl>. 

I)" heren \'<Lil het Vrije \'erontsrhulrliwlt:'n zich door te zeggen. dat 

z1• JIOI! nooit hun medPwerkinl! had!len 1-!t'WPÏI!Cffl. doch hle\'('n hij hun 

n·solutic van 2() novemlwr 1720. 

( )JI(Ir·rlussPrl had d1! Aarclenhurl!s<· stad~hode .loar111es rle ~midt 
,,.,.,.ns ontvanger van d1· kerkr·n·rhten 1'11 w·r<·chtshode, niet ::.til gezeten. 

In 1721 had hij door PiPier Verhmgl te lleillt~ nt>ger1 aanzcgl!ingm lat<'n 

rloi·JJ rnn Ir~ lwtalen. rlorh zor1rlr·r rt•stdtaal. !\Ja het J,e~luil \'élll lntfi!Cillf'f'~lt'f 

11 'i) CA Rr·k. kr-rkt·r. 1707-171 'i. fo. l>ro. pu .. lm ; R<·>ol.. 13 )on. 1716. 30 nu~. 1717. 

21 f,.J,r,_ )1 okt. 1718. 

IIC K .. rk. l1un•l .. H nuu. 1717. 

I{(; l'nr. r"ll· J'.1rrl, nr•. A, 12. I), l"'~•lrn. 

I~Z \'rij" V, S., llf. 181. r ... A'lro. 
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en schepenen van het Vrije vun 1 juni 1723 verzond hij opnieuw 8 à 10 

hriew•n. die door Amlries Mich;elsen werden besteld. waarin ~evorderd 

werd binnen 3 maal 24 uur de achterstallil2'e kerkerechten le lwtalen. 

onder bedreig-ing van l>ij weigering over te g"oan lot parale executie. 

I )e.mndanks weigerden alle aangeschrevenen le betalen. uitgezonderd 

de hen·ormde hoofdman Pierrf' !'-1uHier met wi(" de zaak in der minne was 

geregeld . .loseph de i'-leijer had zelfs openlijk aan burgemeester Vermcre 

verklaard d·at zij weigerden te betalen en Sebasliaen Verkruijsse verzocht 

en verkll'eeg- op 14 juni 1723 veert·ien daJ!en uit~te.J om te kunnen aan

lonen da.t hij niet verplicht was om kerkerecht te betalen. omdat de be

woners van l-leiHe kerkelijk ond('r I\1icldelhurg hoorden. 

Nadat de magistraat van het Vrije em nader onderzoek had inge

steld beslloo·l hij op 29 juni 1723 de ontvang-er van de kerkerechten ,·an 

Aardenburg parate executie Ie verlt~nen. wanneer dit werd wrzocht. Dit 

geschiedde op 15 juli 1723. Als stok arhter de deur voNdP men aan dat 

de ontvang-er der gee.stelij.ke goederen. Cornelis lman de Jon!(e. op toe

zending van de kerkrekening van Aardenburg aandrong. Tevens werd nog

ma<Lls het verzoek g<:>daan om voor lleille en de Beweslereedepolder be

noorden Sint Pî<:>lersdijk een rooms<> armbezorger aan te stellen. de katho

lieken jaarlijks Ie laxeren en dt, opbrengst af Ie dragen aan de Roomse 

Arnwn van \ardenhurg zoals ook ten aanzien \'all de lzabellapolder ge

srhiedde. 

De heren \'Ril h<:>t \'rije wensten daamp te welen O\'t'r w<:>lke rechten 

het nu pr<:>cies ging, het heelrag daar\'an t•n o\'er welke periode ze nog niet 

hela<.ld waren. /ij \'(wldt>n t·r niets \'oor om de mensen \'an J-leille zwaar

der Ie helaston dan de and<·re onder hen ifessorlerende ingezetenen. 

D(· magistraat \'illl /\ardt>nhurg vaardigde burgemeester Adriaan 

VerrnNe en griffier l.aur<:>m Nenwgheer af om gPdaan Ie krijgen dat ,·oor 

de katholieken \'an lleiHt> die t•ldt>r!' werden lwgra\'en naa~l het b·rkerecht 

ook het loon \'Hn de lijkhiddPr en doodgra,·er en een Yell!Oetling voor het 

<urmkl<:>t·d rnoesl ''nrden lwtaald. conform hel AardC'nburgsC' reglenwr~t. 
wan!. zo rt>deneerdr men. ze moesten eigenlijk in Anrdt>nhuf!.! worden he

graven m hiJgevolg gehruik maken \'Uil de lijkhidder. dood!!ra\'N en het 

armkleed aldaar. 

Op 31 juli 1723 \'on(l ePn gpsprek pinals md bmgpnweslor Cuu van 

Iw! Vrije. doch dt·z<· \'Prklaarde n11mens h<'l door hem wrlegcm\'Onrtligdt' 

cd:lege, dat men wt•l hereid wns pnrnle t•xecutil' te verlt·rwn ,·oor lwt kcrkC'

rerht nlle<:>n doch il'Ît'l voor de rest. {)ok nl legdt• men t'l'II lijs! O\'t'r \'flll 

(h•gt·IIPII fliP 1101,! mot•slcn lwtaiPn, \<111 dt· ,·t·r~chiiiPrHIP lnrit'\'\'11 ZO\\'t'! lt' 

EPdt• als te AnrdPnhurg vPrsrhuldiv,d. nis el'll O\'l'I"tirht uit de rekeninlo!l'll 

en nolilit•s van dt• vro<'ger<· onlvHnger·s dnt eertijds die rt•chtt•n wnrt•n 
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ht>~taald. men kret:"g het t>r niet door. ook niet nadat men aanbood aHe ''er

got>dingen alleen Ie ,·ordt:"wn van degenen die rt>Pds ge.o;~torvPn \varPn. mils 

in dt> tewkomst dt> bewavingen Ie Aardt>nburg zouden plaats. vinden. 

Bur~emt>t:"ster C au had gevraagd aan de Aardenburgse gedepuleerdPn 

\\ie de c.capalwlste:. pe-rsonen in I-leille waren om Lol armbezorger te 

worden aangestPid. doch zij \'Prklaarrten «:haer dat niet aen te trekken> en 

ad\isePrdt>n dt> burgemePS!Pr «zig diena!:'nQ'aande te informeren hij den 

lloofdman van I-leijle> ( 16
). 

OndPrtussen hadden Joseph de ]'\ leijer. gezworene van de Bewester

eedepolder bezuiden Sint Pietersdijk en SE'bastiaen Verkruijsse namens 

alle bewoners \·an HeiliP een ht>zwaaxschrif,t ingediend bij de heren van het 

\'rije. waarhij de \·olgende motit:>VPn ter slavin~ van hun standpunt naar 

vorPn werden gebracht. 

I. De parochiekerk van 1\'liddE>Iburg is ook de parochiekerk van Heüle. 

Zij is altijd door de bPwoners als zodanig gebruikt. zowel tijdens de 

Tachtigjarige Oorlog als daarna tol op de huidige dag, zonder dat het 

een beletsel is geweest dat 1-leille lol een andere soevPrein was komen 

te bPhoren. 

2. Doordat een deel \'an de heerlijkheid I'vliddPlhurg. waaronder 1-leille. 

was afgesnPden van de Spaanse Nederlanden. was er gedurende het 

Twaalfjarig Bestand op I() juni 1618 een overeenkomst gesloten. die 

door df' Staten-Generaal op 30 juni lfil8 werd hehae'htigd. waarin 

onder artikel 14 was opgenomen. dat de ingezetenen «niet en suilen 

mogPJJ worden gemolesleert ter ca11sP van de religie. maar suilJen ge

nielf'n w·lijke vrijdommen als alle amlere suhjerlen» en verder dat. 

wanneer hun parochieb .. rk aan rle anc!NP kant van elP grens was 

komen tf' liggen. zij daar mochtt•n hlijven ter kerke gaan als voorheen. 

). Omlt•r rlie in~wzetenen moeten ook worrlen verstaan elP bewonPrs van 

llt>illt· Pfl diL is ook altijrl zo geWPPS! lol 7 mf"i lfi60. toer> hPt <trac

taat van limletscheirlinge, w<:>rd gesloten. hij Wf'lk tradaal werd lw

paalrl. rlat allt· \TijhPdPn, rerbten Pn immllllilPilen i'Ourl<>rl wordPn 

gehanclhaaftf. 

lliPrll'l J,lijkt. alrl11s rif' opposanten onwef'rspn·kPlijk tlat dP lww01wrs 

\'HIJ llt·illt· kf'rb·lijk onclr·r Mirltlt•IIHJrg l1orr·r1. I )aaronrlf'r valt ook het 

(11}) 1~1.. Vrijt• v. S .. nr. lWi. fo. l07vo-l0Aro: nr. 18'i, fo. ;211. 1)7vo·13Arn, H3vo. 

l·H. l'i)ro : 

CA l~ ... ol.. 7. 1·1 juni. 'i. 12. I 'i, 2r, juli. 2 IHIJl.. I). 20 '"fll. 172) : Corr. 

l'i Juli 172) : Rr·k. kr·rkr·r. 172·1 17)0. fo. 'lro : Tnx. ht<lr·n Ronrn"· .'\rmr•n. 

llr•lllr· r·n ll<·w. ,.,.,1,. 
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begrav('n. het bet alen van kerkerechten en het onderhouden der armen. 

liet hetalen van kerkerechten was voor de kerk van .:VÏiddelhurg voordelig. 

maar het ondPrhouden van de armen van lieille aan de andPre kant na

delig en dit laatste kan worden hewezen. I let i~ altijd zo geweest en het is 

nu nog zo. 

I )e bewoners van I leillle lieten het niet hij dit br>zwaarschrift alleen 

maar ~chakelden ook de geestelijke overheid in. Zelfs tot op het hoogste 

nivPau werd dPze zaak aanhangig gemaakt. De bisschop van Bmgge. 

1-IPnricus .lost'f,hus van SuslerPn. nam daarover contact op met de markies 

de Prié en dPze gelastte hem hPt geval rPchtstrePks aan zijn<: keizerlijke 

majesteit \'üor te leggen. hetgeen plaats vond hij schrijvPn mn 20 septemhPr 

1723. 

f)p Lisschop had een uitvoerig onderzoek in zijn diocees. waan·an 

een aanzienlijk deel onder de soeven·initeit van de Staten-Generaal hoorde. 

doen instellen naar handPiingPn \'anwege hel Staats bestuur. die in strijrt 

waren met het verdrag tussen de Staten-Generaal en het Oostenrijkse huis. 

Dambij waren I en nanzien van Heille Pnige tijd geleden klachten bij hem 

hinnengekornPn over de burgemeester van Aardenburg. Adriaan Verrnere. 

Deze zou door zij11 bedreigingen de bediening van de heiligP sacramPnten 

aan de katholieken op Staals gehied. 7Joals die tol dan toP geschiedde. 

n:rh inderer1. 

I )it werd bevestigd cloor de> dekt'n der christenheid van Aardenburg. 

pas.>loor Pi eter de Corte nm i' liddelbmg. die ook verklaarde. dat die burgc

mPester de handen van d·· dis \'an :'- liddelhurg met I lei! Ie wildP doen 

V!:'lrbreken en de mmen van lleille lol zich wilelP trekken. Ho\'endien be

dreiQ"de ck baljuw van het Vrije \'Uil Sluis. \'i\11 /\ffle. de deken mei arn•sla

tie. wanneer hij hem op het gronclgehied van het \'rije zou aantrt•ffen. dit 

terwijl de deken er al 3-1 jaar lang clandestien de heiligt• sacramenten toe

eliende zondc1r ooit dP minste moeilijkhr:den te hebben ondervonden. !lij 

beklc·pdcle <•r z<'lfs c·en hurgcrlijk nmht. namelijk dat van dijkgranf en was 

niPt a.IIPen cloor zijn paslomlc· zorg. manrook door :tijn burgerlijke taak \'Cf

plicht zich PilkelP kerPn per janr nnnr ~lnats gehit•d te lwpewn. 

Soortgelijke IH·dn·iging('n W<~rt·n in l71R door lm.ljuw van Afflc uil

!Jevoerd tPgcn dP t<H'Ilmaligt• pustoor \'1111 \Vatcn·liet. Î'lt•lchi0f Coudt•liN. 

I Jil werd \'Prklanrd door dc· pastnor \'Ril SJwll,•gPm. dit• toPn ondt-•rposlonr 

te \ \'ntrn-lic·t Wits. ]\I en hncl de bisschop \'<'rzt•kt·rd dat die hPchtenis \'oor 

pastoor Cotl<lc·lier zo snH1rl<'lijk was I!C\\'t'Psl. clat hij Z<' ~IPchls korte titel 

had ov<'riP<'fd. 

I )c· hisschop W<'es claarhij op nrlikt-1 -1 \'illl het \'ft•clc•sn'l'drng \'!111 

~ 11111sler. dat zegt, cl at cl<' ond<'rdmH'Il \'an lwidP :tijclt•n in gcwcll' \'Pr:>lnnd

lw<Hiinf,! cli<'ll<'ll sanwn lP 1<'\'t•n. Piknar pN<'gt·ld mcwlt•n kulliWll ht'7twken 
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f'n t•r in ,·olkomPn YPiligheid \"Nillijvt>n. Verder werdl"'n in dat schrijven 

nog enkele andPrt' zaken lwhande-ld. 

Of dezp tmsenkomst op het hoogste nh·eau rPsuitaal hee~l gPhad is 

niet bekPnd. \\'el is gehiPken dat rond dezp lijd PPn sPotentie werd ge

wezPn door dP Hoge Raad mn l\lechelen. waarbij werd hPpaald. dat alleen 

hPt kerkPrecht moest worden betaald zonder meer en dat geen rechten 

mochten gevordt>rd worden voor kerkbediendPn. De magistraal van het 

\'rije ,·an Sluis conformeerde zich aan rtPze opvalling en vond de beta,Jing 

Yan arbeidsloon als zijnde owrige rechten onredelijk. 

Dil werd aan burgemeester Vermere en griffier Nemegheer mede

gedPPid tot•n zij op 29 november 1723 op uitnodiging van het Vrije naar 

Sluis waren w-komen om deze aangelegenheid te regeiPn. Tevens waren 

de heren van het Vrije \'an mening dat er verzachtende bepalingen d.ienden 

te gelden ten aanzien ,·an hPt kerkerPcht voor arme personen ( 17
). 

DezP soepele houding van dP heren van het Vrije was er wPilicht de 

oorzaak \"an dat er in de situatie geen VPrandering kwam. ja zelfs dat de 

Aardenburgsp magistraat er noodgedwongen indirect loe O\'<:'T ging om te 

erkennen dat Heille onder MiddPihurg hoorde. 

Antoine Amara wonende hij hoofdman Pierre Mullier op I-leille 

wenste met .ingang van mei 1727 in Aardenburg te komen wonen. I-lij 

vroeg daarvoor toestemming aan de magistraal. doch deze besloo·t dit 

alleen toe te slaan. warmeer hij ePn atlPstalie van goed gedrag kon over

leggen Pn ePn verklaring dat hij noch zijn vrouw en kinderen binnen een 

jaar en zes weken tPn laste \"an dt> Roomse Armen van Aardenburg zouden 

komt>n. gezien .-hel rPfus van de roomsche van J-leyle om alhier te con

trihuten·n in èPnig ondt>rhoud der arme dt>zer sl,tdt~. Toen hij een vt>rklaring 

van go1·d gedrag van de hoofdman van lleiHe en ePn akte van elPc-harge 

van de armmr>f•sters van Middelhur!.(. gt>dateerd 20 april 1727. had owr

gel""',!d. mof"hl hij nadat d1• diakt>n der Roomse Armc~n. PiPter Codeny. 

daarover was J;!Phoord in Aardenhurp- konwn wonen. 

Eerst op 17 maart 1727 hracht dt> AardPnhurgse magistraat de zaak 

Wf•er aan het rollt•n. Nu was hPI motief. clat. nu cle kalholiPken van lleille 

hlr>veo weigNf•n hel kerb·n·rht le hctal1•n en nit>ls hijdrot>gcn aan de l~oomse 
\rrrwo \'HIJ i\ardf~nhurg. riaareloor nid lwkenfl was welke personen Ie 

lll·illt· wan-r1 overlc·dPn, zodat hel plakkaal op elP rnllaternle successie van 

2•1 dc·n·mlwr I (,f)') ni<'l lwhoorlijk kon worcll'n nagc•lppfcl. 

/17) lH~ K•·rkorch. Mi.! .. nr. 'Vl. 1723. 

1~11 NiPIIW k.·rbw 1.. nr. 'i'}, fo. )7ro ·IOro. 

f;A l~•·•ol. 21J nov .. '' rlt•r. 172) (l,lz. 2H7. 2H'I). 



I lei! enige rf'sullaat da·l werd hereikl was. dat de magistraat van het 

\'rij1• op 18 feLruari 1729 een algemene ordonnantie uitvaardigde. waarin 

hel \\U<I verboden de dodPn naar 's kei7-ers hodt~m Ie verYoeren voordal 

naam. voornaam en geboorteriaals warf'n opge<~evPn en de kerkerechten en 

andPrt• rPchlen waren lwtaalcl. 

Ten wanzien van ll<iille was het r~ultaat echler nihil. Bii het in

dienen van zijn rekening in handen van de Aardenburg~e magistraal moest 

dP ontvanger van de kerkerecht en, .loannes elf' Smidt. op 2 I augustus I 730 

\'<'rklarf'n. dal o:df'n rendant allf' minnelijke inlerpellalien aangewent heb

bende daar van Pgler nif'ts heeft konnen recouweren) ( 18
). 

Eerst in I 759 vernemen wij weer i els ovP!' cleze kwestie. Dan blijkt 

<lat men in l'li<l<lellmrg een schrijw'>n van hel Vrije van Sluis heeft ont

vangen. waarin men gemaand wordt een deel te betalen in de lasten van 

<Ie kerk \'an Aarclenhurg. J)p pastoor van i\ liddellmrg. Cornelis Franciscm 

~1assol. I'Pageercle hierop. mede namens de prins dlsenghien. erfPlijk ont

vanger van de kerk \'an Î' liddellmrg en HeiliP en alle parochianen. 

I lij schreef aan hPt \'rije : 

dat de kerk van ]\ licldclhmg al lijd onafhankelijk was g<'Wees.t van dP kerk 

\'an Aardenln!lrg en zij in het geheel niet \'l'rplicht warPn elP lasten daar

\'an te helpen dragen; 

dal zij Wlll <·en bijdrage zottdt·n wïilen geven om df• goPde ham1onie lmsm 

hen 1·n hel \'rije niet te vcrsloren. maar dal zij weesden dat dit dP \\'Pg 

zou openen tot hd verlies \'all hun voorrechten. die de AardPnhurgPr' 

verscheidene malt'll \TU<'ht('lloos gepoogrl hadden in tiP warht te ~Iepen. 

I )aarnm \'t•rzochlcn zij handhaYing \'illl hun goPd rPrht. 

Bij cl<' lwrc·n van lwt \'rijc hleken l'f ~.wen kwadP lwdot"lingen arhter 

lP srhuil<'n. I lel lag niet in hun lwdoeling. zo anlwoorcldPn zij. om ht'n 

nacléel te lwrokkcneJl. I )p zaak hi<•ld ook geen \'t•rhand met de rerhtC'n 

van dt• kerk van lleill<'. I )aarnH'I' wildPn zij zich niel inlaten. !let was <'<'11 

p<ilit i eb· zaak dil· door d1• Nt•dt•dnndse so<'\'<'TPin onlnn~ was geïntro· 

clurPPr<l <"ll <I i(' t>igcnlijk ni<•l \"lUl lot•pHssing wns op clt' b·rl van i' lidd,.[_ 

lmrg. En hiernH'<' was ook dezt• zwnrig)witl uil de \\'t'rt,Jd. 

Dt· arnwn van ll<'illl' i>lt'\'<'11 dtts t'nkt·l 1'11 allt•('n nndt•r dt• dis \'Hn 

0li<lciPII>tJrg n•ssortert•Jl. 

( 18) (~.\ R .. ~ol.. 3o d('(·. 1:-2~>. ~, ml'l 17''27. 10 mrt. 1:-2:- (1,1:~. -131. n•1. nol : 
torr .. 17' monrl 1727: l~t·k. kNkt•r. 17'02·1:"0:". hl~. h·7: 170:"·171'i. fn tiro: 

1:"11>·17'2·1. fo. lro, :"ro: 1:"2·1·17)0, fo. ::!. 3ro, 'irt>hvo. 

10~ \'rit<' 1'. S .. nr. lt\H, fo. 211vo: nr. '2~·1. fo. 32. 
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Toen ;-,larie .loije op -1 maart 1777 bij de heren \'an het Vrije kwam 

klagen dat haar man. Francis Gijs. ziek geworden was op de hofstede van 

Pidt>r .loa.nnes de 1\.eijzer. waar hij drie maandt:>n gezwingeld had en om 

ondersteuning verzocht. wen! zij verwezen naar de dis van iVliddelhurg 

c.alwaer die nwn~chen ter kerk gaen Pil in de schale geven». ]\Jen gaf haar 

<>en brief mee Yoor de hoofdman van Heille. waarin deze werd verzocht 

er bij de dismeesters van ;-, liddelburg op aan te dringen om deze menSien 

,·an clt:> nodigt:> alimentatie Ie voorzien. 

\ \' anneer in 1:-:-:-. wellicht per vergissing. ook de hoofdman van 

Heille wordt aangeschrt>ven O\'er de kosten van \Tt>emdelingen. komt deze 

hoofdman op 15 april 1777 de heren van het Vrije meedelen. dat het door 

hen genomt'n lwsluit niet van toepassing is op Heille, omdat HPille voor 

wal de armenzorg hetreft onder elP dis \'an l\liddelhmg valt. De herPn van 

het \'rije namen deze mededeling voor kennisgPving aan. 

Ook in 1790 was dit nog zo, hetgeen bli;kt uil het volgende geva:l. 

De chirurgifn van het \'rije van Sluis, Jacobus \'all de Casteele. die in hPt 

stadhuis van ]\ liddelburg woonde. was op 23 januari 1790 geroepen bij de 

zieke huisvrouw mn Franciscus Vermeulen te Heille. !-lij vond haar in een 

zo deerniswekkende toestand. rlat hij. toen hij na een herhaald bezoek 

thuisgekomen was. uit medelijden een brief had ges.chrevPn aan de arm

meester van Î' liddelburg met verzoek om ten huize van de zieke een onder

zot>k te rloPn instellen. 

Ofschoon lleille ondr·r de jurisdictie van het Vrije van Sluis hoorde. 

zjj het als det>l ,-an de nppendantse heerlijkheid :-.Iiddelhurg, waren er 

loch het reglement op de roomse armPn van 12 februari 1757 en de 

daarop gf•volgdP wijzigingen en aanvullingen niet van loep.ï..~sin(.!. [)p armen 

van I le>iiiP werdc>n vPrzorgd door de dis van l"vfiddPIImrg. maar dan ook 

allf•en IIPille NI ger·n der andf•re riPlen van het 0lirlclelhurgse missie

gelJir·d. ook n iel cl ic> wPI ke rmrl r·r r!P heer I ij kheid ]'\ 1ïrldellntr(.! \'iel Pil zoals 

rlr· parorhies Sint Baafs r•n OnzE' LiPVP Vro11w P)(•zuirlr·n ( lezarnPil hPkmrl 

als EPde) Prt een rler·l \'art Sinl Kruis ( 11
'). 

I )r• dis van ~1iddr·ILIIrg had twcr· rlisnweslers Pil een ontvanger. [)p 

mkmnslr~n lwslonrlf:'n hoofriZitkr·lijk 11:il landpachten en renten. met danr

flilihl hPt(.!r•r•n rloor dr· rlismr•f'sl<'fs W('rrl <'ornrne t:rPhaf'll md rit> schru•lt• 

r·nrlr· J.lr•licht VIlijl rlr· Llork011 :.. ( )rn rlr• twee· jaar WPrrl rloor rlr· nnivanger 

1'11 rlr· clisrnr·PsiPr.• rlr· rPkeriÎTll! gr•pwsr•niPr•rcl aan rlr· iniPnrlanl w1n riP h('('r 

11 11) lH; K,.,kardt. :'-lt•l. nr <11. R ,1,., .. 17'i11. 

I~/ \'rij<· v. S .. nr. llfl. fo 21ivo. ·lilvo . nr. 2·1A. ·I rnnnrl 1777: nr. Cl<J 

7 ,,.," 171Jfi. 
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van f\1idde1Lurg in tegenwoordigheid van de pastoor. terwijl vooraf de 

-tkerckgehoden tot het aenhooren ciPr rPkenijnghe> wawn gt>daan. 

Bij het vaststellen der rekening over de jaren 1734 en 1735 was men 

met acht man. terwijl iemand betaald werd c:over gestaen te hebben at>nde 

cleure vande camer g-edeur<~nde de liquidatie deser rekenijnghe ten dienste 

\'an dheeren auditeurs als ordinaire>. Bij de vaststt-l!ing der rekening ovt~r 

de jar<,n 1742 en 1743 was men met 5 man, die i<>dPr de gebruikelijke 

(I wee pattacons wisselw~l L > kr<>gen <in con~idPralie \'art hunne ordinaire 

thairPn en verlf'th int liquiderPn deser>. In de posten der rt>kening werd 

gPen onderschPid gemaakt tussen Middellmrg en 1-lei.Jit>. 

Bij decreet van 9 oktober 1762 kwam hierin verandering. De auditie 

lwhoorde nu eerst aan de bisschop. diP ePn vertegenwoordiger zond en 

daarna aan de hPer van l\1iddt-lburg. die zijn intendant af\·aardigde. De 
rekPning wPrd van nu af aan om de drie jaar gepresenteerd door de ont

vanger \"an de d.is in tegenwo01rdigheid van de pastoor en de di>meesters. 

Deze kregen nu ook geen «twee paHacons> meer voor hun aanwezig-heid. 

maar een vergoeding voor «hunne gedaene de\·oiren deurPndP den termijn 

rler rekeninge>. 

Na de komst der Fransen werd de driejaarlijkse reb·ning o\·er de 

jaren I 798, I 799 en I 800 door de ontvanl!er \'an de dis en de gewez<'n 

dismeesters gepresPnleerd aan de vijf «membPrs van de-Tl bureau \·an wPI

daPdigheijl der commune van l\liddelburg ten aenhoorPn \'an .. wrscheide 

inwond!:'lrs desPr commune Yan l\Iiddelhurg hiertoe herot>pffi bij kerkge

hode>. Van de zijde van de he\·olking hleek er loPn. in t~en~telhng tot 

cle tijd daar\'oor. \\'c•l helangstPil ing I<:> he~ taan ( 20
). 

Kort nada,[ in .'\ardenhurg t•n de lzalwllapolder lwl orwerzorgd achter

hlijven \'Ril arme katholieke wee~kindPrt>n lol rna.atregplen had ge!Pid. det-d 

tirh ook in Ecde een clergt•lijk geval voor. 

I )p hoofdnHlll!H'Il C anna<'rl Pil Crar<.zille \'Hn Sint Bnnfs Pil Onzc' Liew 

\'rouw Bezuiclen vt•rscherwn op zat<:>rdng 2-1 anguslm 170l) in de \'N

gnclt>ring \'illl hurgemec•sll'r <·n sclwpem•n \'1111 lu•l \ 'rijt• <'n steldt'n dnnr ht>t 
prohiiPP!ll aan d<' orc!P. Een zl'k<'f<' Piet<>nwllc•. haar nchknHHIIll b.•ndt> 

!ll{'!J niet <'<'liS. was ten huizt• mn dl' prot~>slnnl~l' landhnmwr .lncoh de 

(20) lH~ KNknrch. t-It.! .. nr. 86. fn. I. 23vo. mvo. :-oro; nr. s:-. ro. I. ~2ro. 8tll'\l; 

nr. 88. fo. I. Hro. 28ro. 3t>ro ; nr. t<<J. fo. I. 32rn. 'illl'l>. 'i'l\'o : nr •>ll. 

fo. I ; llr. q I, fo. I ro. 
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Ligny on•rleden en had twee kinderen nngelaten. Nu waren deze kinderen. 

<tls te doen gebruikelijk. gepresentet'rd aan rle dis van )\ liddelhurg, om 

onderhouden te worden uit dP inkomsten \'all de collecte die in de kerk 

aidnar werd gehoudPn voor de armPn. In )\ liddelburg gingen ook de katho

liekt•n van Eede ter kerke. De dis van Î' liddelburg weigerde echter om die 

kinderen te onderhouden. 

Vanwe-ge het \'rije zou nu sohriftelijk worden verzocht aan de pastoor 

en het kerkbestuur Yan ]\ liddPihurg om de bndPrPn te \Villen aanvaarden 

zoals voordien altijd was geschkd. De pastoor deelde echter mede, dat 

de dis van ;-.!iddelburg niet gehouden was om de twee kinderen van Eede 

te onderhouder). dat zoiets nog nooit was gebeurd en d&t de dis ook geen 

inkomsten utt Eede genoot. De magistraat van het Vrije besloot daarop 

op 17 september 1709. dat de twee kinderen nu door de henwmde dia

konie ,·an Eede moesten worden onderhouden. 

)\laar nu kwam de kerkeraad van Eede in het geweer. Deze hetoogde 

aan de heren ,·an hPt \'rije <dat sy groote swaf>righeid maeckten:., dat 

zulks ook door hen nog nooit was gedaan en <dat hf>t tot mine van haere 

diaconie soudf> strecken >. Daarom verzochten ze om volgens het voor

hf>eld van de katholieken van Aardenblllrg <die van het Pausdom> van 

Eede hun eigen armen te laten onderhouden en ze daartoe te laten taxerf>n. 

De heren van hl:'t Vrije Vf>rollltschuldigdffi zich door te ze~gen dat 

het hl:'lemaal niet hun hf•doeling was hen te belasten met hl:'t onderhoud 

Yan kinderen cdie tol deselve niet en souden behoorem, maar daar de dis 

van )\ lidd~lburg we-igerachti~ was de kinderen aan te nemen en die 

kindl"ren niel van gebreek hehoorer1 te vergaen, voornaPmentlijk het jongste 

kind. dat niet in staet Pn is om sijn kost te soecken>, vereiS>te <de mede

doogentheid> rl<' nodi~~ ond~steuning. I lel college mocht wf:'l lijden dat 

de diakonif' zirh daarvan mu kunnc>n ontla~len en het zou naar micldelt>n 

zoekPrl om fit· kal hol iekf:'n voor hun ~i gen armen te floPn zorgen. 

Op 28 scptemher 1709 werd<·n flaarop de hoofdmarmen van Sint 

lkafs t•n On7.t• Lieve \'rouw Bt·zttiden gPlast ePn lijst van dP katholieke 

ht~isgezinnen van Eed<· o\'Pr te IPggPn. Voor ~inl Baafs werd ef'n lijs! 

ovr·rg<~Pgcl. I )e;rf' lwvall«' elp IHLm<·n van 2fJ gezinshnofflf•n of alleenstaan

rlr·n. Ie zarrwn omvallend~· A7 persorwn hovt•n de Jó jaar. Tot e<·n taxatic 

kwam lwt f'VI"IIWt·l niel. \'an rl1• parochiP Onze Li<'Vf' Vrouw HczuifiPn 

WPrrl l!f'l'fl lij~! 1-(f'VOflrletl. 

Omelal rl,. katholiPk•·n van l~erll' f'n Sinl Kruis niets l>ijdroegen aan 

d,. h•·rvorrn<lt· rliakoni<+n 1'11 rlr·zr· norhlitns dikwijl~ rnPt hf>l onriPrhoud van 

hmt arrn•· killllPrnn wr-rrlr·n lwlasl, airlus cl" mngisl raai van het V rijf', 

Wf'frl n11 aan dt· ~lalc•n.Ccrlf•raal op 2(> novt·mlwr 170() een Vl'rzn<·k gPrirht 

0111 d,. katholir·kt·rl Ir· rnr•j./1'11 lax•·wn voor r•<•n l,ijrlraj./1'. I )r•z•· zou rlnn nnn 
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de hervormde diakonie worden afgedragen Lol onderhoud van de arme 

weeskinderen rlie door de katholieken werden nagelaten. Als hijzonder 

motief haalde de magistraal aan dat de diakonieën voornamelijk door de 

duurte van de granen in deze tijd onvermijdelijk in grolp verlegenheid 

zouden geraken. waardoor groot nadeel !wrokkend zou worden aan hun 

Pi gen hehoeft i gen en arme weeskinderen. 

Merkwaanlig is. dat de hervormde kerkeraad van Eede bij zijn bezwaar 

legen het onderhoud had aangevoerd. dat door de diakonie van Eede nog 

nooit arme weeskinderen van roomse ouders waren onderhouden. terwijl 

de magistraal van het Vrije in zijn wrzoek aan de S.tatPn-Generaal zegt. 

dat maglans de voorrschreve diaconien de kinderen. die bij arme rooms

gesinde persoonen werden naegelaeten. komen te aenvaerden ende op te 

voeden». Twee \'olkomen legenstrijdige beweringen dus. Het was niet 

mogelijk om na te gaan wPike bewering juist was. 

liet verzoek werd in handen gesteld van de gedepulPerden die de 

komende zomer naar Staats-Vlaanderen zouden komen en wa~ speciaal 

bedoeld voor de katholieken die woonden op de heerlijkheid ]\ liddelburg 

in VlaandPren. De uib>lag is niet bekenrL Blijkhaar wPrrl de zaak opgelost 

zonder dat lol taxa[,ie behoefde te worden overgegaan ( 21
). 

Eerst op 15 november 1717 werd door de hoofdman Comelis Tholens 

uH Den Biezen een lijs-t overgelegd van de katholieken woonachlig op de 

parochie Onze Lieve \'rouw Bezuiden. Zij om,·atte de namen \'an 52 

gezins'hoofden en alleenstaanden met een tolaal van 134 personen boven 

de 16 jaar. Ook na het indienen van deze lijst heeft Pr wellicht geen taxatie 

plaats gehad. 

Als gevolg \'an een geval le Waterland werd door dE' ma{.rislraal van 

heol \'rije \"an Sluis op 7 ft>hmari t71C) lw~doten. mei het oog op de taxa

lies dPr kathol,ieken in de rPsperlie\'e districten. alle hoofdmannen aan lP 

sr'hrijv,m dat ZP Pen lijst \'nn df' katholieken in hun pnrof'hie of polder 

moes~en O\"erlq:men alsmcdP een ovPrzichl van dP lnslPn die de her,·om1Cle 

diakonie van hen Ie dragon hncl Pl1 iedere kntholiek naar vermogm tt> 

lax<'r<'n voor et>n hijdragp in die las,[Pn. 

lloofdrnan Petnis Pollion van ~int Hnafs \'<'rscheen rPt-ds op \Tijdag 

10 fphruari lïtC) met dP rn<'dPdeling «dnt d<'Il nrmPn van d'Eede g'('en 

lnsl hadt \'an elP l~oomsgesindP persnonC'n ondPr lwt kNkt•lijkP diS1trid al

clrwr woonC'nciP Pn clnt zij onderlingP dm anclf'rf'n onde-rstani dede-n-.. Be-

(21) H7. \'rijf' \', S., nr. 180. l'o. 128\'o. J31ro. 133. J.l3ro. J.l6ro: nr. 2-13. 

28 sept. 1;'08 (2x) : nr. J<l'i, lijst J;'O'l \'1\11 ~1. 1\nnfs ; nr. ~~2ti. lti tHW. 

1 :'09 : nr. G, 30 nn\'. I ;'O'l. 
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slnt~n werd toen ~alewijl den armen van de pat>pse alda~r geen last heeft. 

ook \"oor alsnog ni~l te lauxeren>. Het is niet waarschijnlijk dat dit nadien 

wel is g~beurd ( 22
). 

Vermoedelijk zijn in dat jaar roomse armbezorgers benoemd en is 

er ook een Roomse Arnwn geslicht zoals dat in 1719 in meer plaatsen het 

;,!eval was. ln ieder geval waren er in 1725 roomse armbezorgers te Eede 

en werden er toen arme personen op kosten van de Roomse Armen be

grawrl. In 1727 was Philip \'an Hoeke rooms armbezorger. 

In 17b0 werd door .. Piel er \'er poorter en Pit'! er Oe Bachr sig quali

ficeerende Roomsche armbesorgers van den Hiesern ondersteuning ver

leend aan .lacob De Rumier. Deze klaagde erover bij burgemeester en 

schepenen \'an het \ 'rije dat het niet genoeg was om van rond te komen. 

o~ armbezorgers kregen ordracht om daarover raprad uil le brengen bij 

het bezoek dat de afgevaardigden van het Vrije nog dezelfde week aan 

Eede zouden brengen. 

l 1it de begraafregisters van Eede. die bewaard zijn gebleven vanaf 

1759 lol 30 juli 1796. blijkt dat er arme wt•emdelingen op kosten van de 

Roomse Armen werden begra\'en. In tolaal komen van 1763 lol 1796 

J,ij '52 hegra\"ingen aantekeningen voor als «is begraven van den Room

schen Arme hier or 't kerkhoff > ( 23
). 

Üv1~r cle werkinf! van de Roomse Armen le Eede is verder tot 1776 

nit'ls nadpr.; bekend. Eerst vanaf dat jaar tol aan de Franse tijd is een 

reeks armemekeningen bewaard gebleven, waaruit nadere bijzonderheden 

lot ons gekomen zijn. 

In Eede waren er l\vee armmeesters die de titel droegen van <arm

nwesler van den Roomsehen Armen ter prorhien van Onse Vrouwe Bc

zuijden endf' 5le.Baefs>. Een van hen was administrerende armmeester. 

A<ml!ezien hPI crootsle c!PI"I \'an Eed<' (Sint Haafs J.!Pheel en Onz;e Lievf• 

\'rouw Bez11iden \'Oor een groot deel) onder d<> heerlijkheid 1'1tddèlburl! 

vi1,J, werden cleze armm<'eslers aanf.,!estei,J ,!oor J,urgemeester en schepP

rwn van J'v1;dd~·lhurg. Na een zittingspPrio!IP als gewoon armmeester werd 

rnen in ,Je rr>J:wl adminislrPn·n,le armml'l'~ler. ]\ lerkwHardig is echter. dat 

,J" <ulminislwn•rl(JI' armmP1~sl.er riN eerste rPb·ning die lwwaard is ge

!,J,.v•·rt. 11ie van 1776-1782. Piol!•r V erpoorl er. :t.1•gt dat hij aangesLPid is 

cloor kwnuHtik (~loric van f\J;,Jci~·IIJI!rl!. IJ,. missiorwris voor Staals gt>bied. 

122) I{Z \'rtj<· V. ~ ., nr. 3'11. liJ•' vun () 1.\'.11.-z. ('j fiOV. 1717; nr. 181. -
lo f,.IJr. 171'! 

j~j) lU. VriJ<· V. S .. nr. :.w;. Ir, 11pril ,-,-'-' ; nr. IHI-l. fo. • .nIvo ; nr. 218. 

lf! nw1 1 ;r,u. 
('\ 

I • .'\n h \'Hfl 1·:, .• 1.· . lwJirilllnq,lr·n 17'i'! I 7'!1•. !Jil'-~"1111, 13 jon. 171JJ. 
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Ook de armenrekeningen werden gepresenteerd aan burgemeester en 

schepenen vun l\liddelhurg en in een gezamenlijke vergadering met de 

armmeesters vastgesteld. De voornaamste inkomsten van de Roomse 

Armen van Eede waren de «penningen uijt de schaele omgehaelt in de 

coBegeale kerke van l\1iddelhurgh in Vlaenderem. Een aantal malen per 

jaar mo<hten de armmeesters \'an Eede in de kerk van l\1iddelburg rond

gaan met de schaal. soms was dat 7 of 8 maal per jaar. doch vanaf 1788 

mochten ze iedere maand een keer rondgaan. In het ene jaar gebeurde dit 

in het begin van de maand, in het andere jaar op het eind van de maand. 

Daarnaast werden onder meer door de missionanssen voor Staals gebied. 

in de jaren 1782-1784 door kanunnik van Barm en in 1785 door kanunnik 

Perneel. giften afgedragen die zij als missionaris voor de armen hadden 

onh angen. In Eede werden de katholieken niet getaxeerd ( 24
). 

Er was echter een gedeelte van Ecde dat niet onder de heerlijkheid 

:--.tiddeiburg \~iel. nameliik het oostelijk deel van de parochie Onze Liew 

\'rouw Bezuiden, omvattende een deel van Den Biezen, de \'aleiskreek en 

de Oosthoek. Of de l~oomse Armen van Eede ook hier werkzaam was 

is nit•t duidelijk. 

In 1788 blijkt J. Francis \Vijffels rooms armbezorge<r in de Biezen

polder te zijn. Aldaar werden de btholieken getaxeerd. maar wanneer 

men weigerde om le beta.len werd men niet onder druk gezet. Volgens dP 

armbezorger was de s.ilualie zodanig .:dat de geheele polder schiJndt tegen 

het aenstellen \'an den aermen in te kommen>. !lij \\is'l dan ook niet of 

hij voor een arme overledene' iets mocht betalt•n omdat t'r blijkbaar te 

weinig in kas was en vro<,g de heren Vdll het \'rije om raad. 

In 17lJ3 waagt .loanna Theresia \'inseele. wonende in Oen Biezt-n. 

aan burgenwC'ster en schepenen van het \'rijP om ondersteuning voor haar 

en haar kinderen omdat haar man haar heeft \'PrlaLPn en zij <1/rooteliib 

inpclelllt is <'11 crank. onkupnhel voor mijne kinderc·n spt'ijsP t'Il tlmnk tt' 

lwsorgen». 

In 1788 waren .loannes I lt•hhclynck <'li PiclPr Loeit' Hrmmet•stcn- van 

het Staa,L.s<> cl Pel vmt cl<' hcPrlijkhPicl ]\ hdclt·IIHtr~. clus \"1\lt Ecde. Daar

naast hlijkt er 1111 een roomse armbezorger in d<' 1\iezenpolder te zijn. name

lijk .1. Franc-is \ ViiHt~ls m hl ijkt dnt dt· katholieken aldanr !:(t'laxeerd 

worden. 1'1en j'JOII rlnaruil: mtwlen condwler<·n clnt <'r lo<'n ook ePn Rnomst' 

Armen in I )en Biczen was. Dat <I<' lwwoners a lelnor er niet n•el voor 

(2c1) RG KNkun h. Gl'n.. nr. 1. hlz. 1. 2. 7. 8 ; nr. 2. blz. l. cl-'i. 6-: ; nr. :5. 

bi-t.. 1. ·I, 5-7 : nr. ·I. hlz. 1. ·I:; ; nr. '3, hlz. 1·2 ; nr. tl. hl<!:. l 2. : nr •. 
urmt•nr<'k. Eetle 17"'11 /<1"2. <'ll 1792/93. 
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Yot'lctl'n om een vaste hi;drage tf' betalen is niet venvonderlijk, want ze 

gingen in l' liddelburg Ier kPrke en droegen daar hun steentje bij wanneer 

t'r met de schaal Yoor de Roomse Armpn van EedP werd rondgegaan. 

l 1il de aam·rage Yan Joanna Theresia Vinseele om ondersteuning zou 

men kmmf'n opmaken dat er in de Biezenpolder in 1793 geen roomse 

armbezorf.!er meer is Zij naagl hel rechtstreeks aan de magistraat van het 

\ 'rije en niet aan de roomse armbezorger \'an de Biezenpolder en zegt ook 

niet dat dezf' geen onder.>teuning wil geven. In Eede waren toen Jan Frans 

Yan Besbrugge en Jacobus l' laertens armmeesters. 

l' loeten we dit niet zien als een poging van het Vrije om voor het 

deel Yan Eede dat niet onder de heerlijkheid l\1iddelburg viel een eigen 

Roomse Armen te stichten. welke poging op niets is uitgelopen '? Het 

ontbreken ,·an verdere gegevens hieromtrent noopt ons echter deze vraag 

slechts met de nodige reserve bevestigend le beantwoorden ( 25
). 

3. a. De Bewestercedepolder benoorden Sint P1etersdijk. 

l-Iet duurde n·rscheidene jaren voordat zich in de Bewestereedepolder 

benoorden Sint Pietersdijk een sihmlie voordeed als te Aardenburg en in 

de lzabellapolder. Dtt was eerst het gevélll in 1715 en wel in het deel van 

de polder dat kerkeli;k onder Sluis hoorde. Van de Bewestereedepolder 

benoorden Sint Pietersdijk behoorde namelijk een deel tol het kerb·h;k 

district \'an ~luis Pn een deel tol het kerkelijk district van AardPnburg. 

Français Beekaert c:wooncnde aan de draaijbrugge> was c:met blint

hyt besogt geworden>. ~lij was ook zeer arm en had daarom op 17 septcm

her 1715 om ondPrslcuning gevraagd aan de magistraat van het Vrije. 

Deze IH~slool daarop aan de hervormrte cliakonie van ~luis te verzoeken 

hem t·nige ond(·rsleuning Ie ge\'f'n, gezien elP hijdragen die cle diakonie 

varmil de polder voor dt> armPn ontving. Griffier van der Spek had daar

over op rlonrlt~rdag I 9 septemlwr 17 I '5 een onderhoud met de kerkeraad. 

maar deze wildt! niet dirr>d een he9lissing nemen en l)(•loofde daarop 

lt·rug lP komt·n. Enige lijd [;~lr•r deelde Ds. Allinga aan de griffier mede. 

rlat riP rláakonic geen ondt·rsleuning kon gevt•n. omdat rif' magistraal dt·r 

star! Sluis vNhorlt•n had <f•f'niJ.! ondPrhoul of alirncnlalic Hflll Papbt('ll Ie 

Hurl!f'rnt•esh•r Swankc. srh('IWfl Volrrwr f'll rlr· p<>nsionaris hrarhtcn 

rla<WJfJ op rnaanclal! 7 oktolwr 17 I '5 f'f'fl lwzoPk aan rif' mngislraat vnn 

l2i) I~Z Vrijt· \'. S .. nr. )'J1, 'J m<'l 1788. 20 ;april 179) 

lH; Kr·rkarr h. Cr•n .. nr. "i. hlz. I . nr 7. urnll'nrr•k. J·:,.,Jc 17fJ2/<J3. 
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Sluis om df'ze zaak te bespreken. De heren die he11 ontvin~:en prohef'rden 

op ullt·rlei manieren er vanaf le komen. François Becbf'rl zou 3 of 4 jaar 

weg geweest zijn en zijn gPid. onder andere dal van zijn verkochte huis. 

alles hij Pikaar een fraai sommetje, 4'bij papisten t'n dooslers verleert en 

gegeven hebben» en nu kaal en berooid van dPn arme alhier wiliPn onder

houden worde11. Bovendien was het nicl zeker of hij wel len laste \'illl de 

diakonie van Sluis kwam omdat hij buitendijks in de haven van Aarden

burg woonde. 

De hen·n zouden een nader onderzoek instellen. doch zij gaven de 

afgevaardigden van he~ Vrije in overweging om François Beekaerl bij zich 

te ontbieden, hem een en ander onder ogen le brengen en hem levens 

aan lc zeggen dat. indien hij hervormd wilde worden. zij hem onder

steuning zoudtm geven, anders kon hij \'Prtwkken. 

I )e magislraul vun ~luis \'foe<J duurna aun de magistraat van Aarden

hmg om een copie vun de resolutie van de StatPn-Generaal betrPffende 

dt~ roomsE' urmen en \'erJnt>.Jdcle Prhij dat hPt de bedoeling was die te 

gebruiken om zoveel mogelijk de hervormde diakonie \'illl de katholieke 

armen te ontlasten en weigerde' op 22 no\·ember 1715 een uitkering aan 

François l~(·cbwrt. op grond van hun besluit om aan katholieken hetzij 

binnen hetzij htlliten elP stud geen ondersteuning mePr te wrlent'n. 

Op 30 november 1715 kwam de blinde man weN klagen dat hij nog 

niets gekregen had en zelf ni<:-1 in zijn onderhoud kon voorzien. wa«rop 

rle mugislraal van het \'rije lwslool de pt'nsionaris naar de hen·ormdP 

kerkeraad \'an Sluis Ie zenden met ht'l dreigement dat. indien gt't'n onder

steuning werd verlet·nd. noch ht•l roHt~ge noch ieder ,·an de herm per

soonlijk voorlaan nog een duit zou f.!e\'en aan de armen \ïln ~luis. noch in 

de b·rk noch hij rle huis-unn-huis collecten. !let dnunloor uitgt'Spanrdt• 

g(•lrl /'.Otl!lt>rl zij hest.erlPn voor het onderhoud \'Hn Fran~·ois BeeLwrl of 

voor evenluell' anden· armen die tli! nodig zouden hehlwn. 

( )fschoon dt• pPnsionaris nog eens uildrukkPlijk \\'t'P~ op lwt hepnnldt• 

in artikel 21 \'Hil het «Reglement op de politycquc n·formalie> en np tlt> 
lnalsle orrlonnanlie \'Hit de l~aad \'illl ~lalt• op de gemeJH' tniddt•len. \\'ilnr 

in wPrd bepuald dut de nrnwnpenningen zondt•r onderscheid Yan rt•li~it· 

moesten worden uilgl'kt•Pnl. hd mocht nid haten. Beiden hle\'t'll hij hun 

standpunt. llt'l rt•stdtaal \\'ilS rlat François Heekat•rt op 11 junuuri 1716. 

vier maarHIPn nadien. «uijl de arm lnJSSt' \'llll dt•st•n rollq!t'> ':!5 :<tul\'ers 

on! ving Pil dat dt· hoofdman \'i lil Bt·weslt•rt•t'{!t• d(• nnnzt'l!l!'ing krt'{'l! om 
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hf'm wrder iederf' week dat bf'drag uit te beta~len. Het college zou dan 

zorgen dat dit aan de hoofdman terugbetaald werd ( 26
). 

De heren Yan het Vrije lieten het er evenwel niet bij zitten. Op 11 

februari 1716 zonden zij een schrijven aan de Staten-Generaal waarin heel 

de zaak uiteengezel werd en werd \'erzocht de hervormde diakonie van 

Sluis te gelasten in het onderhoud van François Beekaert te voorzien. Zij 

drongen er teYens op aan he-t Sluise stadsbestuur te verbieden <diergelijke 

schadelijke nieuwe en onerbarmelijke resolutiern te nemen <om derzelver 

arme ingezetenen Yan honger te laten vergaen alleen omdat die van de 

Roomsche religie waren>. 

De magistraal ,.an Sluis werd daarop door de Staten-Generaal om zijn 

mening gevraagd. doch liet niets van zich horen, zodat de heren van het 

Vrije zich anderrnaall. nu op 17 maart 1716 tot de Stalen-Generaall wend

den. Deze zonden daarvan een afschrift naar het Sluise stadsbestuur om 

het met de kerkeraad te bespreken en daarna bericht te zenden. De zaak 

bleef echter slepen. 

De gedeputeerden die jaarlijks in de zomer naar Staats-Vlaanderen 

kwamen om de rekeningen na te zien en de magistraten te veranderen, 

stelden in de zomer van 1716 een onderzoek in en brachten rapport uit. 

Hun besluit. dat door de Staten-Generaal eerst op 27 oktober 1716 aan 

de magistraat \'an het Vrije ter kennis werd gebracht. kwam op het vol

gende neer. 

1. De arme kinderen \'an katholieken moeten, voor zover ze kerkelijk 

onder het district Sluis horen, onderhouden worden door de Roomse 

Armen van Sluis. 

2. Burgemeester en schepenen van het Vrije worden gemachtigd om de 

daarvoor benodigde gelden om te slaan over de katholieken, die ieder 

naar \'ermogen worden gelaxeerd. 

3. Er moeten twee kal holieken worden aangesteld, die belast worden 

met het innen der bitdragen Pn het doen der uitgavPn. 

4. Jaarlijks moet een rekening aan de kathQilieke gemeenschap worden 

overgelegd. die goedgr•kf'urd moet worrlen door burgemeester en 

schepenf'n van het Vrije of hun commissarissen. 

5. I )e hoouhaljuw. of hij diens afwc·zigheid de stadhouder. worden ge

mar:htigd rle taxa.l1cpenningen desnoods hij parale Pxeculie in le vor

dr'fr·n. 

(2r.) I<Z Vrije v. S .. nr. 182, fo. :.!02vo. 203, 204vo, 20CJ ; nr. 183. fo. 5, 8vo, 

I Ovo, 2 I ro. 

(;A Corr .. 2Fl okt. 1715. 



Intussen had de rnagistraat van het VriJe reeds voordat het de reso

lutie van de Stalen-Generaal had ontvangen. van terzijde vernomen welke 

beslissing er gevallen was. Daarom had men de hoofdman van Bewesler

eede. Boudewijn de Vos. reeds op 29 september 1 ï 16 ontboden en hem 

verzocht een lijst samen le stellen \'an alle katholieken van de polder. 

Deze had daarop met enige van de «nolabelste Roomschgesindem een 

lij'sl samengestPld. doch zij waren tot de conclusie gekomen. dat. gezien 

het gering aantal katholieken. dezP lasl voor hen <gantsch ondragPiijcb 

was. 

I )e hoofdman was daarop met drie katholieken. Adriaen Keuvelaer. 

Pi eter de Caluwp en Cornelis de Calttwe. op 10 oktober 1716 in de ver

gadering van de magistraat var1 het Vrije vNschenen met wrwPk om te 

bewerkstelligen. dat de reso.Julie niet werd uitgevoerd. lndiPn dit om·ff

hoopt tooh zou gebeuren. verzocht men wrschoond te mogPn blij,·en \'an 

de st uiver voor de arme-n. die aan de stadspoort van Sluis bij het hinnPn

komen moest wordPrl betaald en van de verdere bijdragen aan de diakoniP 

van Sluis. omdat dan eigenli}k dubhel betaald werd. 

Dit werd aan de Stalen-Generaal voorgelegd. Het mocht niet haten. 

Zij bleven bij hun bes'lissing en maakten dit nogmaa.ls kmbaar biJ hun 

resolune van JO decembf'f 1716 ( 27
). 

Hoofdman Boudewijn de Vos b-eeg nu opdracht om op 2 februari 

1717 met al de katholieke gezinshoofden uil de poldPr op 's lands huis 

in Sluis te wrschijnen om een regeling te treffen voor het onderhoud van 

de blinde François BeekaPrt. SIPchts enkele katholieken kwamen met hem 

mee en de hoofdman kreeg opdracht om een lijst samen te s-tellen. de 

personen daarop te taxPTen Pn een hPkwaam persoon uil Ie kiPzen om de 

boekhouding le verzorgen. J-lij kreeg daar 8 dagen elP tijd ,·oor. 

De bewuste lijst werd op 6 maart ! 717 O\'ergelt>gd en de landhouwer 

Pieter de Caluwe werd aangewezen als administrerende armhezorger. llem 

werd het rPcht van parate exPndie verleend. Hot blet•k dat er in Bewester

eede henoorden Sint Pietersdijk maar 10 katholit'ke gezinnen woonden die 

~amen per jaar een bedrng van f: 12. I 0.0 \''laams moestPn ophrrogen. 

variër<>nd van f: :2. 13.0 voor Piell·r ]\ lt>stdngh tot E 0.3.0 voor .la coL 

Vermeulen. 

J)p im·ordering ging echter niPI \'an PPn leif'n dakjP. Pietcr dt' C'rdii\\'E' 

krPeg op 16 maart 1717 een akte van paratE' l'Xf'CIII ie. doch yerkl aardt> op 

(27) I~Z : Vrije V. s .. nr. 183. ro. 30vo. 3~\'0, ·17. ~1\'0, 12'h·o-1:2ll\'O, 13lvo-1"121'0; 

nr. 6. 15 rebr .. 21 munrt t 716 : nr. 3ll·l. 27 okt.. \0 dcc. I ';"tli. 
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zaterdag 20 maart 1717 in dt· \'ergadPrinq van de magistraat van het \' rije, 

dat alle per~onen di!:' op de lijst voorkwamen onwillig waren om te betalen 

en hij niet in :-laat was om de getaxeerde bedragen in te vorderen. Hij 

kreeg elP aanzegging dat hij binnen 1--1 dagen de penningen bijeen moes.t 

hebben anders zou het college hem doen gijzelen. Het werd nu eenmaal 

tijd dat de rt>solutie Yan de StatPn-Generaal werd uitgevoerd. aldus de 

magistraat. 

Ook Pieter de Caluwe liet het er niet bij zitten en diende, mede 

namPus «alle roomsgesinde lantluijderu in de polder woonachtig, een 

verzoekschrift in bij de Staten-Generaal waarin de zaak uitvoerig werd 

uiteengezet en werd verzocht de taxatielijst in te trekken, het onderhoud 

van de katholieke armen te doen geschieden zoals Yan ouds gebruikelijk 

was en aan de rnagistraai van het \ 'rije te verbieden de gijzeling door te 

zetten. 

Hij voerde daarbij aan dat de hervormde diakonie van Sluis de voor

delen gPnoöt van de opbrpngsten \'an de ranl~oenpenningen van alle 

,;oortf'n verkopingen en verpachlingen, profiteerde van alle giften en van 

de collPcten die door de diakens rPgPlmatig werden gehouden, al hetgeen 

zowel door de katholieken als de prolestanten werd opgebracht. terwijl 

bo,·endien no1-1 \'an iedere katholiek die op zondagen en heiligedagen de 

b·rk in Sll!lis wenste te hezoPken aan de stadspoort hoofd voor hoofd een 

~tu:iver WPrd gevordPrd ten behoeve van de hervormde diakonie. Daar

door werden (Ie kat holieh·n zwaardPr belast dan de hern•rmdPn. 

Bovendien was hij van mening dat het ondPrhoud der armen uit 

aalmo"zen en wijwilligP giften moest gesrhiertPn Pn hiertoe droef:!en de 

verzoPkers rPPds naar \'ermogen hij aan de hervormde diakonie, terwijl 

diej2enen die die voordelr~n f:!Pnolen ook de la~ten lwhoorder. te dragen en 

vob·n~ dt> politieke ordonnantie \'an I 660 geen onder~cheicl rnorht worrlen 

!!PJTirutkL lussen rif' reli~Jies. 

!let wcrrl ook ;ds een onbillijkheid gevoel(! (lal de katholickt'n. voor 

hel l!roolsle deel arlwiriPrs, wr·f gor~rl gPrJor•g wnren om hel land \'an cle 

pmlr'slanlsP hrwrPn in rul11111r Ie> l,rengr•n r•r1 gehnlikl werriPn hij rfe oogst. 

ja zr-lfs rial zonrlr>r hen rlr· oogst niel kon worden hinn('ngehaalrl. maar 

ci;Jl WiJilrJr•cr dr·zP arlH·idr·rs (loor ziekte of anrlerr· lrH'vallr·n huilen slnol 

!leraaktcn om in hun ondr·r~wllrl Ie voorzic>n, zr· (loor h11n kntholil'ke 

rnedr·arlwirlr~r . .; r·n pachters rnrwslen oruiPrhowlPn wordt'JI, Ierwijl allr·Pn 

rnaar tie prnlr~lanlsf' hof'rr•n \'ilTI lwn hadrll'rt gPprofilr·errl 

Zeer vr·r·l kal hol i ob~ krtr~r·htr•rr r·n rnr~idr·rt Wilfl'll woonorh lig hij 

prolr~lantsr· hrwrr·n. I )r·zP hor·rr·n l(ellrlliklr·rt lmvr·rulicn hoof(lzakr .. Ji;k ka

tholif'kr• iiTIH~idPrs orn Ie wir·rlr·u r·n clr• oo!.(sl llinnr•JI Ie hnlPn, l1ij gPhrPk 

a;m prr•IP~Ianfsp adwirlr·rs r·n in!.(ezl'fr·rwn. Voor cl('zr• \Tf'r•mclr•n 1111 rnoPsl 
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het kileine aantal katholieken van Ht->westereede benoorden Sint Pieters

dijk opdraaien wanneer ze ziek werden of hun huur afgelopen was en ziJ 

de kost niet meer konden verdienen. Dan kwamen ze ten laste van de 

Roomse Armen. 

De hervormde diakonie trok zich niets van hen aan ofschoon toch 

enkel en alleen de protestantse boeren van hen hadden geprofiteerd. Het 

was zelfs zo sterk dat de protestantse boeren meer katholieken in dienst 

hadden dan de weinige katholieke hoeren. In feite kwam het erop neer 

dat de katholieke boeren naast hun eigen personeel. bij armlastigheid ook 

nog het personeel van de protestantse boeren moesten onderhouden 

Indien dit besluit uitgevoerd zou worden, zouden 10 personen, waar

onder verscheidene die dagelirks met hun handen de kost moesten ver

dienen en ook armlastig zouden kunnen worden, de meeste armen in een 

gebied van meer dan 2000 gemeten moeten onderhouden, terwijl zo 

dikwijls als dit nodig zou zijn, zowel jaarlijks als ha,Jfjaarlijks, het geta

xeerde bedrag van f 75.,_. zou kunnen worden ingevorderd. Wanneer 

deze .last op hun schouders zou worden gelegd, zouden de pachters zo 

gauw hun pachten verlopen waren van hun hofsteden gaan en naar elders 

verhuizen. 

Het verzoek had in zoverre succes, dat alle verdere maatregelt>n 

werden opgeschort t101tdat de afgevaardigden die in de zomer naar Staats

Vlaanderen zouden komen na. een ingesteld ondt>rzoek nadt>r zouden 

ht>bben beslist. 

Deze beslissing viel op 29 juJ,i 1717 en bracht geen verandering. Er 

werd zelfs hij bepaald. dat oo'k de katholieken binnt>n de stad Sluis hun 

armen zelf moesten onderhouden en dat dt> magistraat van Sluis tt:>n aan

zioo daarvan dt:>zt:>lfde last t:>n bevoegdht:>den kret>g als de magi5traat van 

ht>t Vrije ten aami'en van zijn grondgebied had gekfl'gen. 

Als gevolg van deze rt:>solulie werden al op 31 juli 1717 Cornelis dt> 

Caluwe en Pieler Elegeert arungesteld tot roomse arrnhezorgers in de Be
wes:lereedepolder. En hiermede was ook elP instelling der Roomst• Armen 

te Sluis en de regetling der katholieke armenzorg in de Bewpslereedt>poldt>r 

benoorden Sint Pielersdij'k t>en ft>il ( 28
). 

Overeenkomstill ht>t Jlefinitievt> hesluit van dt> Staten-Gmeraal lw
gonnen nu ook de dirukens van de Roomse Armpn te Aardenburg de 

(28) RZ : Vrije v. S., nr. 183. fo. 1ó6ro. 167vo-168ro. 173,·o-1:--1ro. 176\'o, 186ro-1S7ro. 

212vo-213vo: nr. 24·1. 16 mnnrt 1717: nr. 39·1. on11<'d. ltj~t. 20 mnurt 1717. 

on (led. vcrzoehchr., 2·1 april. 29 juli 1717. 
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kat:holieken ,·an Bewestereede benoorden Sint Pietersdijk die tot hun 

kerkelijk district behoorden te taxeren. 

De aanleiding daartoe wa~. dat een zekere Jan Kraaijmes die onder 

het kerkelijk district van Aardenburg woonde gesommeerd was zijn bijdrage 

te betalen \'OOr de Roomse Armen van Sluis. De diakens van de Roomse 

Armen te Aardenburg. Piete-r Codeny en Jacobus van Steenkiste, maakten 

daartegen op 6 december 1717 bezwaar bij de Aardenburgse magistraat. 

Zij stelden voor dat zij ofwel! van de zorg Yoor alle katholieken uit de 

polder die tot hun kerkelij•k district behoorden zouden worden ontslagen 

ofwel dat zij ze allemaa'l zouden mogen laxeren. 

Baljuw Johan van der Cruysse heeg opdracht om deze zaak met de 

ht.'f'en van het \'rije te regelen. Die konden volkomen begrip opbrengen 

voor het Aardenburgse standpunt om zelf de katholieken onder hun dis

trict te doen betalen. Ook de hoofdman van Bewestereede had al verzocht 

om de juiste scheidingslijn aan te geven tussen het kerkelijk district van 

Aardenbur!! en dat van Sluis, ten einde voor ieder de juiste taxatie te 

kunnen doen. Daarom werd aan de diaken van de hervormde diakonie 

Jan de Visser gevraagd om uit het urmboekje de wijken in Bewestereede 

benoorden Sint Pietersdijk waarvan de hervormde diakonie te Aardenburg 

het armengeld van de tienden ontving aan de hoofdman te geven. 

Üp 27 febmari 1719 kon Jan Bultink. de administrerende diaken van 

de Roomse Armen van Aardenburg aan de magistraat aldaar de eerste 

lijst van katholieken van de Bewestereedepolder die onder het kerkelijk 

district van Aardenburg vielen overleggen. De lijst werd doorgezonden 

naar het Vrije om de taxaties te doen en de bedragen in te vorderen ( 29
). 

Oe invordering van de stuiver aan de Zuidpoort van Sluis op zondagen 

en katholieke feestdagen bleef een doorn in het oog van de kUJthoÜeken van 

Bewestereede henoorden Sint Pietersdijk. Dil werd door hen als een on

billi;kheid gevoeld. temeer omdat de hervormde inwoners van Bewester

eede die Siluiver niet moesten betalen. llun grieven richtten 7!ich legen 

dPze ongeli;.ke behandeling. 

Zij wt"Tlsten niet zwaarder belast le worden dan anderen. Betaalden 

zij ni1·t hij de begravingen !1• Sluis hel kerkerecht waarvan alleen de her

vormrlt~ rliaknnie pmfiteerde ? Was het niet alleen de hervormde diakonie 

die d,~ voorrlt·lr·n gen1,ot van de ophr1~ngsl dPr verpachting vnn 's lands. 

gemr~nr· midrll•lt•n. van vt·rkopingen van vruchten Ie velde en van ver

kopingen van ror·n·nrlt· era onrrwn·nde goPrlf•rr•n 7 Was een 1lePI claarvan 

(2'1) GA R<•<oi .. r,, 11 ''"'· 1717, IR Jult. )I okl. 17111. 27 f,.!,r 171'1. 

1~/. VrtJ<· v. S. nr. Yl'i. 27 f,.l,r. 171'1. 
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ook n~et van katholieken afkomstig 7 Bovendien was daar in 1717 nO<~ 
bijgekomen dat de kat hol i eken hun eigen armen moesten ond(·rhouden 

waartoe ieder afzonderlijk werd gelaxeerd. En daar kwam het poortgelei 

nog eens bovenop I 
l~eeds herhaalde malen hadden de katholieken via de heren \'an het 

Vrije zowel hir (Ie magistraat van Sluis als bij de hervormde kerkeraad 

pogingen gedaan om daarvan af Ie komen. doch die pogingen waren 

Yruc-hteloos gebleven. 

ln 1725 werd een nieuwe poging ondernonwn bij burgemeester en 

schepenen van het Vrije, bij wie men als de eigen overheid die gePn 

financiële voordelen daan•an genoot, meer lwgrip verwachlte. De nieuw

aangestelde armbezorgers Andri~ \'an Holmen en Jan Oe Loos en de 

afgetreden armbezorgers Comelis de Caluwe en François Pauwels. als 

vertegenwoordigers van de katho11ieke gemeensr:hap van Bewestereede be

noorden Sint Pietersdijk. zondPn een verzoekschrift aan de heren van het 

Vrije die het voorzien van hun uitvoPrig commentaar op 3 maart 1725 

doorzonden naar de Staten-GPneraal. !':ij onderstreepten de billijkheid 

van het \ erzoe,k en verzochten om de katholieken vrij te 'h'liPn \an rtp 

stuin~r omdat het een achterhaalde en onbillijke zaak was. 

Dat het hetalen van de stui\'Pr poortgeld ,·oor de hen-ormde diakonie 

hPhoOI'lijk kon oplopen blijkt wel hieruit. dat dit sommigP hofstedt>n voor 

dt' familie, knechten. meiden t'n arheiders tezanwn op tussen de 25 en 30 

guJdE'Il per jaar kwam Ie staan. enkel Pn allepn om hun godsdienstigE> 

plic-hten in Sluis te kunnen \'PrvuiiPn. Ierwijl ze riaarenhoven nog hun 

eigPn armen moesten ondC'rhourlen. 

Was het dan te verwondert'n dat er nogal wat katholil'ken van 

Bewestereede naar Î' lidde<lhurg in V laanelPren tC'r kerke gingPn al was 

dit een eind \'C'fder Pil dat hij het zich verhuren de arlwiders. knr·C'htcn en 

meidPn mei dezp Pxlrn la.sl rPkening hie!rlPn hij het hPdingen \'an hun 

hum of dagloon 7 

liet was oorspronb·lijk de Lwt!ot•linJJ gt'\\'t•est om \'Uil dt' katholiekt• 

rnilita,irm van hPI garnizO<'n van ~luis die. toen t•r in Sluis noj:! geen 

katholieke ke-rk was. in Î' lirlclt'llhurg t-n Sint Donaas Ier kPrh' gingPn en 

daar hun aalrnm•zen f.!il\'t'll, N'l1 hijdrage lP \"orrlert'n voor de hervormde 

diakonie van Sluis. Deze werd namelijk hij m·erlijrlen \'an militairen met 

(Ie zorg \'oor hun kinderm lwlasl. Daarom hnrl dt' graaf \'t\11 lloN1P~ in 

I 1>88-1 (>8t) op verzrwk Yan de hen·ormdt· dinkoniP loP~wstnnn. tlat vnn 

iPriPrt• knt hol it>kP mil i luir op zonrla.gm m knt holiPk<-' lwiligt'dngPn t't'll 

IH'drag wPrrl gevorderd bij hPt nitga.nn door de poort : ,·nn <.'en officit•r 

Pt•n slniver. van t•en sPrg<'nnt eC'n hnlve stuiv<.'r t'l1 \'nn l'Pn snltlnnt Pen 

oort jP. I )czP lwlasl ing \Wrd toen rt•dt•lijk geacht. 



Ofschoon oor,.;pronkelijk alleen de katholieke militairen moesten be

talt>n. wt>rd dt" stuiver allengs buiten de inslmdie om van iedereen zonder 

onderscheid gevordt•rd. die zich buiten de stad begaf. De hervormde 

diakonie had daartoe een jongen uit het weeshuis aan de poort gezel om 

die belasting te innen. Omdat de stuivt>r als een aalmoes werd beschouwd 

mnd dit weinig of geen tegenspraak. a!lthans vanwege de stedelijlke be

Yolking. 

\ 'an de zijde \"an de bewoners van het platteland waren hiertegen 

.. chter wel bezwaren gekomen. die door burgemeester Kraeij op 3 apri{ 

I :-oo in de \"ergadering van het Vrije naar voren waren gebracht. Van 

degenen die de stad Linnenkwamen om aldaar hun kerkelijke plichten te 

wrvullffi werd nu namelijk ook een bijdrage gevorderd. terwijl dit niet 

de bedoeling was. Alleen van degenen die buiten de stad hun kerkelijke 

plichten [!ingen verndlen en dus in Sluis niet bijdroegen \'oor de armen 

mocht hij het uitgaan der poort een bedrag gevorderd worden. Degenen 

die in Sluis ter kerke gingen droegen immers daar reeds bij voor de armen. 

De goe\·erneur van Sluis. Fransois Nicolaes Baron van F agel. stelde 

op 21 september 1707 zelfs een speciale regeling op betreffende de dagen 

en lijden waarop de belasting moest worden betaald en de bedragen die 

de \'erschillende categorieën van personen verschuldigd waren. Daarbij 

werd aan de officieren van de wacht van al de stadspoorten opdracht 

gege\'f"'l om niemand te laten passeren en bij weigering \'an betaling de 

sterke arm te gebruiken. 

Deze bron van inkomsten bleek voor de diakonie lucratief te zijn 

want al spoedig werd overgegaan tot jaarlijkse verpachting daarvan. 

Daar illls motief gold dat de hijdra~e aan de hervormde diakonie 

hedQ(·ld was om de katholieke Wt"Pskinclr·ren te onderhouden kon met enige 

vorm van n·delijkheid deze bijdrage van rle katholieken worden gevor

derd. Nu l'rhtt>r hunne I loog rviogenden hij resolutie van 10 decemhPr 

1716 clc~ katholieken van Hewesten•ede lwnoorclen Sint Pielr·rsdijk hadden 

~wlast hun armPn Zl'lf tl' ond1·rhoud1~n Pn de hervormelP diakonie van Sluis 

daarvan wa.- ontla . .;t. was het motief f..!ehf•pl komen te vervallt•n. 

OfSC'hoon elP onredPiijklwicl daarvan was aangeloond. zowel aan de 

rna"islraal als aan elf• hervormelP 1liakonic van Sluis. had men sl.ct.'fls ge

Wf~Î"I'rtl tl1• kathol·iekcn LHiLPn d1• vt•rpachlinf,.! Ie laten. om1lnl nanr men 

:tei .-sulx was r·•·r, 1·molurnl'lll a•·n !Jtuuwu arnwn grarif'llsl'lijk door de 

ff'S[WdiCVI' llt'I'TI'fl \.oliVPTfiPIIfS SIICC!'S,iVt•lijk V<>rll'f'll(:.. 

l,aarlijks wen! hel poorlgf•ltl tlltS nof..! V!•rp;wht volgens va~Lgc•stdrl<> 

voorw;umf1·11. ( )vc'f clt• period1• rnaurl 171 ó tol en rnel fehrunri 1717 hij

\'l'orlwt•ltf J,nwlti 1J,."t. parht ilitrt tl•· /.uidpoorl van Sluis 5: I (>.I 'i ............ op. 



Bij de Jesolutie van de gecommitteerden, die op 10 december 1716 

bèkrachligd werd door de Staten-Generaal. was wel de armenzorg in 

Bewestereede geregeld. maar was ten aanzien van de stuiver aan de poort 

geen beshssing genomen. 

De Staten-Generaal vt'rwezen de zaak op 12 maart 1725 naar de 

afgevaardigden die de komende zomer naar Staats-Vlaanderen zouden 

vertrekken. Een beshssing is ons niet bekend. maar aangezien nadien geen 

klachten meer werden gehoord en de magistraat van het Vrije sterk op 

afschaffing wegens onbillijkheid had aangedrongen. mogen we aannemen 

dat het poortgeld voor de katholieken van Bewestereede toen afgeschaft 

werd (30
). 

l-Iet aantal katholieken van Bewestereede benoorden Sint Pieters

dijk dat ker-kelijk onder het district Aardenburg hoorde en dus een bij

drage betaalde aan de Roomse Armen van Aardenburg was gering. Op dt' 

lijst die op 27 februari 1719 werd overgelegd aan de Aardenburgse ma

gis-traat kwamen slechts 3 personen uit die polder voor. namelijk een land

man. een arbeider en een knecht. Nadien werd slechts met één bewoner. 

namelijk met de landbouwer Pieter Raes, die ook reeds op de lij:>t van 

1719 voorkwam. een overeenkomst getroffen tot het hetalen van f: 1,..........,,.........., 

per jaar. ingaande 1 oktober 1725. Dit bleef zo tot 1 oktober 1744. Andft"e 

bijdragen waren er niet. 

Vanaf 1735-1736 werden door de roomse armbezorgers van Bewester

eede benoorden Sint Pietersdijk op last van het Vrije de ontvangsten uit 

de polder overgebracht op een afzonderlij·ke rekening en daan1it werden 

de lasten betaald. Deze rekening werd aan de magistraat van het Vrije 

ter goedkeuring overgelt'gd. Van toen af was tv dus in feite een Roomse 

Armen van de Bewestereedepolder benoorden Sint Pietersdijk. 

De magistraal van Aardenburg greep dit in 1753 aan om Ie weigt>ren 

de begrafooiskosten van een arme weemdeling te betaJen, die in de 

polder geston·en was. !lij stelde dat de Roomse Armen van Aardenburg 

noch de hervormde diakonie aldaar kondm worden belast met de kosten 

van een vreemdeling die <buijlen alle lwijfft•ling-e sa! zijn geweest ,·an de 

Roomsohe Religie» nu er in de polder zelf een Roomse Armen was. 

Door het in werking treden van het reglt>ment op de roomsl' armen 

van 12 februari 1757 werd dit dPfiniliPf geregPid. In dt>zP polder waren 

er sleeels twee nrmbezorgers en werd soms een rekening opgt"mnakt diE.' 

( 30) HZ \'rij•! \', S.. nr. 39'-1. ong,.dat. vcrzo!'brhr. I 72'l. on~t·tlot. nwmorlt' I 72'i. 

3 mnnrt 1725. 29 S!'pt. 1707. condilti:n V<'r[HirhtlllR mllllrt 1716/1:". I':! 111011rt 

1721. nr. 177, fo. l-17ro. 



over Yerscheidene jaren liep. zoals die \'an 1 maart 1783 tot 21 januari 

1786 ( 31
). 

3. b. Oe lzabelilapoder. 

Eenzelfde situatie als zich in de stad Aardenburg had voorgedaan 

deed zich kort daarop ook voor in de lzabellapolder. Hier was de schaper 

Jan Claerhout o\·erleden en deze had twee minderjarige kinderen nage

laten. Oe hoofdman Yan de lzabellapolder was van mening, dat deze 

kinderen ten laste \'an de hen·ormde diakonie van Aardenburg moeSII:en 

komen. omdat de schaper onder het kerkelijk district van Aardenburg had 

gewoond en daar was o\·erleden. doch de diakonie had ze afgewez.en omdat 

ze behoorden <tot den paapsen». De hoofdman legde het geval op zater

dag 2 juni 1708 voor aan de magistraat van het Vrije. Nog dezelfde dag 

wendde deze zich tot het Aardenburgse stadsbestuur met het verzoek om 

de twee kinderen te doen onderhouden door de Aardenburgse diakonie. 

Reeds de migende dag kwam de Aardenburgse magistraat in buiten

gewone vergadering bijeen om het geval te bespreken. Daarin werd he

sloten het Yerzoek in handen te stellen van de hervormde kerkeraad en 

de resolutie van de Staten-Generaal betreffende het onderhoud der ka

tholieke armen ter inzage te geven. Schepen Nicolaes Brouwer, die tevens 

ouderlin!! was. werd meot di<t laatste belast met de uitdmkkeli;ke opdracht 

om dit stuk terug rte brengen. Later werd er aan de kerkeraad ook geen 

afschrift \'an verstrekt. 

Deze liet er ook gePn gras over groeien en besliste reeds de dag daar

op het onderhoud te weigeren, om reden dat de kinderen katholiek waren 

E"'1 het. mede gezien de ter inzage gegeven resolutie. de gewoonte ge

worden was. dat de nagelaten arme kinderen onder de diakonie kwamen 

te vallen waartoe ze behoorden, zodat ze (bij de paapse diaconije moeten 

aangeslaege'll worden>. De~ kerkemad vroeg zich daarhij mcl name af 

waarom. nu de andere kerken zoals de Nederlands hervormde. de Waalse 

1·n de doopsgezinde kerk hun eigen diakoniP hadden, «dt' paapse dia

conije meer soudf• verschoont worden als elP andPrP>. 

r:x~ hoofdman zat met het probleem en kwam. tor>n hij gehoord had 

dat de kindcn·n niet door r!P hervormelP diakonie zouden worcll'n onder

houdPJI, op rlin. .... dag ') jmJi weer naar Sluis om IHLdl'r berirht. Ht; kreeg tot 

antworml rlat e1·rst het hNicht van cle AarriPnhurgse mag"islroat moest 

1'31) CA · Tnx. llJsiNI Roc,m<c Armron B<•Wc"·trrr•t·rlt·; Rrk. Rooms•• Armen 1726/27 

· 1742/41; Corr., 26 okt. 17'B; Brll'vcnhot•k 1749-1788, 15 okt. 175:5. 

RZ Vrijt• 1·. S. nr. 400. Rt•k. Room"· ;\rrn"ll 17A'3-t78fi. 
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worden 'afgewacht en dat het college ervoor zou zorg dragen, dat de 

kosten van onderhoud van de kinderen werden betaald. 

Toen op ZJaterdag 9 juni nog geen bericht binnen was, werd terstond 

een nieuw verzoek gedaan. Naar aanleiding daarvan kwam de kerkeraad 

nog dezelfde dag Lijeen en bleef bij haar standpunt. De ;naandag daar

op vergaderde de Aardenburgse magtstraal weer en werden baljuw .Johan 

\'an der Cruysse en burgemeester Jacob de Hasert afgevaardigd om ctP 

zaak te Slu1is Ie gaan bespreken. Zij kwamen echter van Pen koude kermis 

thuis, want burgemeester Kraeij van het Vrije. die onde!"tussen de beslis

sing van dP kerkPraad reeds van terLijde had vernomen, gaf hen Ie wr

slaan dat ze maar schriftelijt moe~ten antwoorden. 

liet schriftelijk antwoord kwam op 15 juni 1708 en hield in dat de 

kinderen Claerhout niet door de hen·ormde diakonie aanvaard zouden 

worden omdat Jan Claerhoul katholiek was en de katholieken hun armen 

zelf moesten onderhouden overeenkomSitig de resolutie \'an 29 juni 1707. 

Een copie daarvan werd meegestuurd. 

Tevens kregen de heren van het Vrije nog een veeg uit de pan door 

de opmerking. dat in de plaats van Jan Olaerhout een schaper was komen 

wonen «met vijff naeckte kinderen>, naar alle \Vaarschijnlijkheid buiten 

medeweten van de heren. terwijl! deze toch Pen bPsluit hadden genomen 

dat niemand zonder toestemming \Teemde personen mocht huiwesten. Ge

wezen werd op de konsekwf'nties daan·an. waarbij de opmerking werd 

gemaakt, dat wanneer men op deze manier doorging. de hervormd<' dia

konie zelfs niet in staat zou zijn haar eigen armen te onderhouden. 

I )e Aarclenhurgse magistraal cl rong er dan ook op aan om ctf' ka.tho

li«:>ken in de poleiers hun eigen armPn Ie laten onderhouden f'n geen 

arme mensen met vPel kindR'en nwer toP Ie latf'n, tenzij de:re onder

houder. zouden worden door ctf'gene die ze huiswsling verlt'f'nde. 

I )eze hrief \~iel n.iel 1in gnPcle aarde. De heren ,·an het Vrije zagen 

nicl in dat elP hervormelP diakonie zich aan hPI onctt·rhoud zou kunnen 

onllrekkt'll omelat hPt hesluit van 29 juni 1707 allPen \'Oor de stad Aardt>n

burg gold en geen Pnkelt> wr<htskrncht kon lwbhen \'oor ctP arme wezen 

op het growlgehied van he·l \'rije. c.De mt>d,•clogenthPicl-. aldus de brief 

\'ilfl I (J i uni 1708 . .:behoort oock plaelse Ie hebhen ontrPnl de kinelPren 

d<'r l~oomsgesindc· ende wij lwijffe·IPn niPI of Uw /\chthnre ~uilen nwdP 

van dnt pevoelt>n wasen als da.t me-n de, ht·hodtige wt•esen rler Roorns

gesinclt> van pPhn,ck niet lwhoordf' Ie lal'l0n vergacn gt•lijck oock nlle dia

c-oniPll sondtwni!!t' kind<'rt'n aem·apnlen). I )nnrom \'erzncht nwn nogmaals 

zePT clringencl de twee wez<'n Ie aam·nmdf'n t'n hd10orlijk ll' ondl'rhouden. 

Om damhij enigszins legemot'l Ie komen nun tk• Wl'IIS ,·an het .\nr
dc·nhmgs<' slaclsiH·sltlttr ln·slool elP nwgislrnHI \ïlll hl'l \'rijl' d,• hooftlnH\11 
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\'i\n de lzahPIIapolder te gelasten een lijst met de namen der katholieken 

O\'N te lt>ggen om een regeling te trt•fft'n opdat ook deze zouden bijdragen 

m het ondPrhoud \·an de door hun g<"loofsgeuoten nagelaten weeskinderen. 

Op 18 juni 1708 bt>sloot de magistraat van Aardenburg daarop dat 

bt>ide kinelPren door de Roomse Arnwn \'an Aardenburg zoudt>n moet~>n 
worden ondt•rhoude-n. hetgeen de diakens staande de vergadering werd 

aangezegd. 

De hoofdman Yan de lzaheLlapolder zond nu op 20 juni de beide 

kinderen naar Aardenburg en daar de katholieken aldaar hun medewerking 

aan het door de magistraat genomen besluit weigerden, riep burgemeester 

.lacoh de f last'rl nog dezelfde dag een huitengewone vergadering van de 

magistraal hijeen om le overleggen wat nu moest worden gedaan. 

Er werd bt>sloten de diendt>r opdracht le geven de kinderen te brengen 

naar het hui-< van Filip Bury. die op dat moment adminisJtrert>nde diaken 

\'an de Roomse Armen was Pn rleze door de bode te doen aanzeggen. dal 

hij ze zou moeten onderhouden op straffe van daartoe gerPchtelijk te 

worden gPdwongen. Bij wt:>igPring werd de burgemeester gemachtigd de 

kinelPren voor deze nacht op kosten van de Roomse Armen bij een ander 

uit te hesteclPn om aL•dan daarover nader te bPsli~sen ( , 2
). 

Reeds op 21 juni 1708 had de hoofdman van de lzabellapolder zijn 

lijst met katholieke huisgezinnen gerPPd met daarhij het jaarlijb bedrag 

dat ze naar VPrmogen konden ophrengPn. De totaal-opbrengst bedroeg 

f. 6.8.0 \'laams en moest worden opgebracht door 19 hoofden van gezin

nen. waar\'an 2 ka~teleins 1•n 17 <~rheid<>rs. De hoogste aanslag bedroeg 

f: 0.12.0 \'OOT elP l:astell"lin I )omyn V roman. de laagste f: 0.3.4 voor de 

arlwîrl1•r .Jan i'>linne. 

Op zaterdag 23 juni l1·gclf• de hoof(lman die lijst over in de wrgadering 

van IJUrgemf•e<;ler f•n schepenen van het Vrije, die daarop Stoffel Taalman 

aanstPidPn als room!. armlwzorger ~orn (li<' penningen te coiiPrteren> en ZP 

af l1• ·dra::wn aan de l~oornst• Arrnt:n van Aardenlmrg, om (laarvan de 

wf•f'skinrlt·rcn te ondf'rhourlt>n. ~toffpl Ta.alman verscheen een w•'ek later 

Ier w·rlJariPring NI \'l•rklaarclt· zich lwrt'icl cl1• hijclraf,.!en in Ie zamelt·n. cloch 

vol~:wras ePrt taxaLiPlijst clie cloor ht·mzt·ll was opJ.!C'~lt·l(l f'fl waarvan de 

,,pLwng~l wal hof..!t·r lag, raarnf•lijk f: R.7.4 \'laams. 

I),. inz.<trrH·Iirtl! giraf.!' b·nnelijk nit·l gt>rnakkt·lijk. I), .. •collPr leur \'an 

hf•l arrrtl'\!l'lt) mol•.; I zirh op 12 f,.J,ruari 1 ïOCJ lol cl<' lwwn \'flll lwt Vrije 

(121 1~7. VriJ•· v. S .. nr. 22''· :.!. 1r, !uni 17fJH ; nr. 180. f'o. 2. 5ro. r.. 8vo-!Jro. 

( ;;\ I~'''"'· "i. I I. I <1. 11:1, 2fl juni 17DH ; Corr.. I 'i. 1 r, juni ; 701:1. 

11(; K..,~ l1anJ. 2. '' juni 17()1;, 



wenden om hun medewerking, aangez.ien c:dè Roomschgesinde weijgerig 

waeren haere quote lol onderhoud van haere arme te betaelen:.. Hij kreeg 

machh.g~ing om de heelragen van eenieder bij parate executie in le vor

deren. Tevens beSiloot de magistraat van het Vrije niet alleen bij te dragen 

in de kosten van arme weeskinderen, maar zelfs hij voorrang de begrafenis

kosten van een arm persoon, die in de l.zabellapolder was overleden. te 

betalen. 

Toen Stoffel Taalman dan eindeliJk de taxatiepenningen had geïnd 

ging hij failliet en daar zat men weer. Op 7 mei 1709 werd toen op voor

stel van de hoofdman, Hendrik Aarssen, in diens plaats Domyn Vroman 

tot rooms armbewrger aangesteld. 

Maanden nadien hadden de diakens der Roomse Armen van Aarden

burg nog geen bijdragen uil de lzabellapolder ontvangen. Daar zij wel 

verscheidene lasten te dragen hadden, dienden zij een Hacht in bij de 

Aardenburgse magistraal, die de hoofdman van de lzabellapolder op 

18 november 1709 aanmaande op korte termijn de ingevorderde bijdragen 

af te df'agen. ZD dit niet gebeurde zou men Zlich tot de heren \'an het 

Vrije wenden. 

Toen die afdracht dan eindelijk plaat~ vond. bleek die ver beneden 

de aanvankelijke op:tJet te liggen. In feite werd slechts over 1 jaar afgedra

gen en is van de geïnde penningen \'an Stoffe.J Taalman niets meer terecht 

gekomen. Over de twee jaar. van 1 mei 1708 tot 1 mei 1710 werd door 

diaken Domyn Vroman slechts f: 7.9.8 in totaal afgedragen. i'lede hier

door bleken de biydragen der bewoners van de lzabeHapolder niet op te 

wegen tegen de hoge uitgaven die de Roomse Armen van Aardenburg 

voor de armen uit de lzahellapolder te doen had. O,·er de periode 1708-

1713 werd aan bijdragen ontvangen f: 17.2.2. \'laams. waarondPr nog 

f: 1. 16.1 wegens wrkochtP meubels \'an cle wed uwe Jan TierlaPy. terwijl 

dP hijdragen slechts lot 1 mei 1712 warPn afgerekend. Daarte-genovPr slonel 

aan uitgaven e-en heelrag mn f: 72.5.6. Er was dus E 55.3.4 meer uitbe

taald dan terugontvange-n. Bovendit>n was het de hert>n van het Vrije ter 

ore gekomen dat cle katholiPke hoeren knechten in dt' lzabt'llapoldPr niet 

f[elaxeerd werdm. terwijl dil in rundPre clislriden \\"t>'l het geval was. Hoofd

man llenclll'ik Aarssen k.reeg daarom op 3 den·mlwr 1712 et>n aanschrij\'ing 

om hierover Ie worden gehoOfd. Ook \\'Prei ht'm gewezPn op dt' geringe 

hijdragen van dt' lzalwllapoldeor in vt'lrgt·lijking mei dt> ui!gan•n cli<' de 

Roomse Armen van Aardenburg voor die poldPr gedann had. I-lij 

llf'loof(le Ie ondPrzoPken or hieraan Î!'IS kon wordPn w·daan ( ~~). 

( 33) RZ : Vrij<' v. S .. nr. 394, 21 juni 1708, spC'clflcnllt' 1708-1713 : nr. 180. fo. 11 \'o. 

12vo. Bóro. I 03vo : nr. 2-13. 23 juni 1708. 

GA : Corr. 18 nov. 170ll: l{"~ol.. l'i npril. IR nov. !';"IN. 
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In de Yolgende jaren werden de bijdragen evenwt>l niet hoger, integen

dt>el. zij hieven nagenoeg op hetzelfde peil. ja in sommige jaren waren zij 

zelfs aanmerkelijk lager en schommelden tussen !: 2. 11.6 Vlaams in de 

periode 1729-1730 en !: 5.7.8 in de periode 1712-1713. Het tekort moest 

dan we'! door de Roomse Armen van Aardenburg voor zijn rekening 

wordt>n genomen. 

De lzahellapolder bleef voor de Roomse Armen Yan Aardenburg 

een zorgenkind. Oe meeste bewoners waren arbeiders en dus niet draag

krachtig. In het boekjaar 1725-1726 was het aantal aangeslagenen 26 en 

de hoogs.te aanslag !: 0.5.0, de meeste aanslagen !: 0.2.0 Vlaams. ln het 

boekjaar 1730-1731 werdt:'n 37 personen getaxeerd en in het boekjaar 

1731-1732 32. waarvan er 3 werden afgevoerd. ln deze jarpn varieerden 

de taxalies Yan !: 0.1.4 tot !: 0.5.0, welk laatste bedrag slechts door een 

paar mensen werd betaald. Oe meesten van de armbezorgers van de 

lzabellapolder in de loop der jaren, totdat er een eigen Roomse Armen 

kwam. konden niet schrijven ... hetgeen een aanwijzing geeft omtrent onl

\\ikkeling en wels.tand. 

Bij het vaststellen der rekening van de Aardenburgse Roomse Armen 

over het boekjaar 1723-1724 was de armbezorger Lieven De Smit tegen 

de gewoonte in niet verschenen. Hij was ook in gebreke gebleven de af

dracht over dat jaar te doen. Hij werd op 28 augustus 1724 aangemaand 

om te betalen en kreeg daarvoor 14 dagen de tijd. anders zou de magistraat 

van het Vrije worden ingelicht. Het bleef bij deze aanmaning. Eerst in 

januari 1726, toen in de lzabellapolder een vrouw en kind van een arbeider 

in de felle kou van gebrek waren gestorven, kwam men daarop terug. 

Het bleek nu dat Lieven De Smit in de zomer van 1723 failliet was 

gegaan. Over het boekjaar 1723-1724 kon slechts !: 0.16.2 Vlaams worden 

~eind. Over het jaar 1724-1725 VPrleende het college van hel Vrije hem 

\TijsteUv~ van het doen van taxaties. o~ RoomsP Armen van Aardenburg 

moest du.s in deze jaren de bijdragen uil de lzabellapolder na.genoeq mis

sen en kreeg hier voor de tweede !Tla<lol met een armbezorger te doen d·ie 

fa·illiel ging ( 34
). 

I )e laxatif'S vonden in de lzahellapolder jaarlijks plaats en de inge

vorr!Prde lwdml.(cn werdt·n cloor cle roomst-~ armlwzoq~Pr afgedragpn ann cle 

J~oomS<~ ArmPTI l.e Aardt~nl!llrl.(. I )e lolale OTil\'ail!.!Sl van elP JzalJPIIapolcll'r 

13·1) GA Rek. RoomH• Armrn 1707/08 - 1735/37, pn~slm. 1724/26, fo. 2vo-3ro. 

1726/27. fo.. )vo ; T nx. ltj.tr·n Roomse Arm('n lznhcllopolder ; Rcsol.. 

2fi CU!<. 172·1. 21 jnn. 1721i ; Corr .. 28 OUJ/. 172·1. 

I~Z : Vrije V. s .. nr. 243. 3 dl!c. 1712; nr. 24'i. 2'J Jon. 1726. nr. 180, ro. l·Hro. 
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werd op een aparte post in de wkening van de Roomse Armen van Aar

denburg \'crcmtwoord. doch de las,fen werden gezamenlijk gedragen. 

Tot'n door hur!lemeesler en schepenen van het Vrije voor de jaren 

1735 en 1736 Adriaen Metdeman arls rooms armbezorger in de Izabella

polder werd aangesteld. had deze aan de diakens van de Roomse Arm~>n 

van Aardenhurg Ie kennen gegPven. dat hij gehouden was rekening en 

verantwoording van zijn administratie te doen aan de heren van het Vnje. 

Vanaf november 173ó werden dan ook door de RoomsP Armen geen bij

dragen meer uil de lzahellapolder ontvangen. Nog lul november 17~6 werd 

in de rekeningen van deze instell.ing vermeld dat van de lzabellapolder 

niets werd on!Yangen. Daarna komt een dergelijke post niet meer voor. 

Ook werden van novt~mlwr 1736 door de Roomse Armen van AMdenlmrg 

geen uilga\'eii meer gedaan voor katholieke armen uit die poldPr. \' an toen 

af legde de roomse armbezorger van de lzahellapolder een afzondf'rlijke 

rekPning 'J\'er aan de magistraal van het Vrije en was Pr in feite een Room,:p 

Armen van de b_t!wlilapolder. 

Door het in werking !reden van het rPglPment op de roomse armen 

\'an 12 februari 1757 kwam t'r ('Cl1 definitien· regeling. Tol aan elP Franse 

lijd werd wgelmélll.ig rPkening en verantwoording afgei('\HI. 

Veel keuze !en aanzien \"an geschikte annht"zorgers was l'f blijkb,lnr 

in r]e lzahellapold(~r ni(•f. wan! toen in januari 1786 aan de hoofdman 

Almtham van de Plassche gpwaa~d wcrd om kandidaten. schreef dt>7P 

aan de magistraat van het Vrije. dat «wij m<utr wPijni~e RoomsP ingesPie

nen hebhen die damlew dienslil-! zouden west'In. liet ow·rgrote det->1 \uil 

de katho·lieken aldaar waren ongelet!t>nle \'laam~e arbeidt>r~. diP op het 

land werkten. Als tweede kandidaat stond lot'n op de nominal.ie Simon 

\Villemkens. schaper op de hofstpde \'an .l.tn Jnnsen. Dit \\'as elP laubi

hekende rooms<' arrnhezorl-!'er \'Hil dt' lzah(~llapolder. llii kom! nog voor 

in I 7CJ 3 ( :•r. ) . 

3. c. ~in! !\ruis 

( )p 7 lt>llflwri 171CJ wNdt•JI de hoofdmtlllllt'll ,·nn Sin! !\ruis. Sin! 

Baafs. Onze Licw· \'rouw Bczuidl'n t•n lleillt~ door hurgenweskr en 

sc:ht'JWIH'Il \'an hel Vrij<' \"an Sluis nanw'schn•\'t•n om (Pf'll nl'llt' lijsle \'1111 

alle de roomsgesindt' pPrsooiwn ondt•r uliecler dislri('! \\'OIH'JHit·-. S<lllll'll Ie 

,;((•llen en ('<'11 opl-!éiV(' Ie rlol'll V<~ll dt' laslm d1ie d,, lwrvormdt• dit~konit• 

( 35) ( ;,\ RPk. Room~t· ;\rnwn 1707/08-1735/37. pu~~lm : Cnrr. ~(i okt. 1 7'\3 : Brtl'

VPnlwt>k 17-1().1788, 15 okt. 17'\3. 

RL. \'rijt> v. S .. nr. ~-17. 13 jun. 1758: m. 3•>·1. 1-1 jun. 17St>, I mnurl 179:5. 
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Yan deze personen had. Eenieder moest daarbij worden getaxeerd naar 

n·nnogen .. '\an de hand ,·an deze be,·indingen zouden nadere beslissingen 

Yolgen. l )e door hoofdman lsaack \'an Blanckenberghe ingediende lijst 

be,·atle de namen van 17 gezinshoofden. \vaan·an er 4 als «lanlman» 

of < lanbwomve,. bekend stonden en de overige 13 werden aangeduid als 

<smalle gebrucker~. 

Alhoewel hij de indiening van deze lijst op 1-l februari 1719 door de 

hoofdman werd nwdegedeeld dat men «lol nog toe geen last» van de 

katholieken had en toen geen taxatielijst werd vastgesteld. maar ook niet 

werd besloten om het niet te doen zoals \'oor Ecde hel geval was, moet 

loch niet lang daarna de Roomse Armen zijn opgericht en moeten arm

bezorgers zijn benoemd. 

In de loop ,.an 1710 werden namelijk voor diverse plaatsen voor de 

eerste maal 10omse armbezorgers benoemd. zoals voor \Vaterland en het 

Eiland. heide in IJzendijke-Ambacht. respectievelijk op 25 maart en 5 sep

tember 1719 en voor Schoondijke op 22 april 1719. Sinl Kruis vinden wij 

daar niet bij. doch wr<l blijkt dat op 20 ap~il 1720 Geerarel Slock «woonen

rte lot Sinte Cruijs~ een oproep krijgt om op dinsdag 23 april in de ver

gadering van de magistraal van het Vrije te verschijnen om naast .lacob 

Elewout le worden aangesteld «lol armbesorger over de rooms gesinde 

armen van Ste. Cruijs>. Er was dus voordien al een arrnhezorger. name

lijk .lacoh Git-wout. 

In 1735 is er nog steed~ een .lacob Elewoul rooms armbezorger. \Vij 

welen nie~ of clit dezelfdp is als in 1720. wanl bij de l1jsl van gezins

hoofdPn van 14 februari 171 C) komen een .lacob ElPwout de oude en ePn 

.lacob Elewout de jonge \'oor clie lwirlen landman warPn. De tweede arm

hPzorger was Pieler van den llemr.J. rtiP in dat jaar naar Den P>iezen ,·er

hui~rle r·n op I novPmlwr mrwsl word!'ll nangemaand om afr('kening te 

drwn van zijn adrninislralie als rooms arml)('ZOf(.!N van ç;;inl Kruis. In zijn 

plaats WPrcl lrwn :\driam Tange aangesteld. 

Ook 'j jaren later zijr1 c·r nog roornsP armllf•zorgers Ie Sint Kruis want 

op 8 april 17 10 woniPn zij aangernaancl orn iemand rlie g1·kl.wgrl hPeft rlnt 

i'r· wr·igcrachlig wan·n om \'olrlo1•nrlc· ondNsleunir1g Ie J:!PVPTl, vnn het 

rrorliJ.!I' Ie voorziPn. 

I )ailr op 2'J j;unwri 17'i7 rl1· nfueganc l'n opnieuw aangr·sl!·lcl!' nrm

lw.,c,q,wrs lan \'c-r,;rhotPn c•r1 Conwlis .lansscns werclt'll aang•·schrevpn orn 

op 12 lr•f,nliJJ"i 's 1r1orgens om 10 1111r in ,Ie· vergaelPring van rit· rnngislnlilt 

\'HIJ hr·l Vrije ailllWf'ZÎJ.! lf' i'.ÎJII orn irlgt·licht lP worrlt•n ovt'!' het nieuwe 

wl[ll·nwnl op rit· roornsr· armen. rno•·I••JJ wij illliiiH'mPn, rlnl •·r vanaf 171CJ 

of 1720 rloorlorwrlrl twee [(JOIJJ.~c· armlwzoq.wrs in Sint Kruis zij11 t.teWP!'sl. 
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Over hun werkzaamheden zijn echter slechts zeer spaarzdam gegtvens tot 

ons gekomen ( 36
). 

Eerst nadat op 12 febnvari 1757 het nieuwe reglement van kracht 

werd en de armenzorg onder de katholieken beter werd georganiseerd. 

moest de magistraat van het Vrije veelvuldig optreden ten aanzien van de 

Roomse Armen en de armbezorgers te Sint Kruis. 

Op 27 oktober 1759 kreeg de hoofdman Willem Almekinders van 

Sint Kruis opdracht om op te geven welke de bekwaamste katholieken op 

zijrn parochue waren en welke daarvan het best tol armbezorger konden 

worden aangesteld. V oorgedragen werden Piet er de Nekker. pachter van 

een hofslede alsmede Abraham Bogaard en Jan \Ville. beiden arbeider 

maar wonende op een eigen hofsteedje. Deze personen werden voorge

dragerl. aldus de hoofdman, omdat ze c:behoorlik konnen lesen en schrh·en 

en voor soo veel ons bekent is van een burgerlik gedrag> waren. Pieter de 

Nekker werd toen rooms armbezorger. 

In 1761 moest er een keuze worden gemaakt lussen Jan Wille en 

Abra:ham Bogaard. Toen was Pieler Beun hoofdman van Sint Kruis en 

die gaf als zijn mening nlatse beijde siegt ter penne zijn, maer evem•.rel Jan 

\V:ille mij nog voor bes.te voorkomt nog te meer om dat Abraham Bogaard 

op het uij<lterste eijnde van de prochic woond>. UiteindeliJk vond hij 

Cornelis .lanssens, die vroeger al eens armbezorger geweest was. bPkwa

mer. 

Ook hier had men dus kennelijk moeite om geschikte kandidaten te 

vinden voor de functie van rooms <urmbezorger. Zoals reeds hiervoor aan

gegeven was dit ook in de lzabellapoldPr het ge,·al. 

Op 10 ju1li I 770 stelde de hoofdman van Sint Kruis, Piel er Hendrik 

aan de orde dat het schepenC'Oilege van !'vliddelburg op het deel ,·an de 

parochie Sint Kruis dat onder de heerli;kheid Î' liddelburg hoorde gewoon 

was akten te passeren Pn zelfs een aparte ijkmeester had aangt>steld. ter

wijl voordien ook dR deel van de parochie door de ijkm0ester van Sint 

Kruis was bediend. De hoofdman vond dat wie rtP inkomsten uit clat 

gebied genoot ook maar dt> lasten moest dragm. Op zijn vprzoek werd 

dan ook door dP magistraal van het Vrije bl'sloten dat de roomst' arm

bezorgers van Sint Kruis de ka.thoiJPken die op het {..'l'ondgehiect \'an ctP 

heerlij1kheid Middelburg woonden buiten de taxatie zouden houden Pn 

(311) RZ : \'rije v. S., nr. 24-1. 7 febr. 1719, 20 nprtl 1720: nr. jt)S, i11~t Yan 

14 i<·hr., 1719 ; nr. 18-1, fo. lil vo : nr. I t)2. fo. 135vo-136ro ; nr. 246. 

I nov. 1735 ; nr. 2'17. 8 nprll 17·10. 29 jnn. 1757. 

llnndschr .. nr. 1·178. dC'l'l A fo. 27vo. 
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wanneer iemand van hen ten laste van den arme kwam. die zouden ver

wijzt>n naar de dis \'élll l' liddt:>lburg. 

:"-!en had kennelijk al nwt een ge\'al \'<lil ü11dersteuning uil dat gebied 

te maken. want op :29 septembt~r I 770 bt>sliste de magistraat weer het 

tegenowr!-'estelde. door zijn besluit van 1U iuli in te trekken en de hoofd

mannen ,·an Sint !\mis te gelasten dt' taxatie en invordt'ring weer op de 

oudt> ,·oet ,·oort te zt>tten. Een zekere Jan Berneau moest llU door de 

roomse armbezorgers van Sint !\mis worden onderhouden 

Deze ,·erandering ,·an beslissing was een gevolg nm het bezvvaar dat 

door de pastoor Yan ~ liddelburg als armmeester ,,.a., gemaakt tegen hun 

eerste besluit. in wt>lk bezwaarschrift gesteld werd dat er op de heerlijk

heid l' liddelburg Yerscheidt->ne instellingen waren die iedt->r hun eigPn 

armen te \'t>rzorgen hadden. zodat de katholieke inwoners van Sint Kruis, 

zowel diegenen die op her gebied wm de heerlijkheid l' liddellmrg als die

genen die op het gebied \'an het \'rije woonden door de dis van hun paro

chie moesten worden onderhouden. 

Op de parochie Sint Kruis was er dus een Roomse Armen Yanaf 

I 7 JIJ of 1720. Er werden geregt>l d roomse armbezorgers aangesteld en 

naar alle waarschijnlijkheid werden rle katholieken getaxeerd en hun bij· 

dmgen inge,·orderd en werd een armenrekening opgt>maakt. Zeker was 

rlat het ge,·al na het in werking treden van de ordonnantie van 1757. 

\'an Sint Kruis is slechts 1 armenr<:>kcnmg bewaard gebleven, namelijk 

die· Yan 171JO-I 7CJ2. die werd opg<:>maakt door de roomse armbezon~er 

Pi eter .loannes Claeys, landman in de Reoost<:>reedepolder ( 37
). 

~ ll'll kan stellt·ll rial in het lH'~ in cl<'r J8dr· eeuw de hervorrnde dia

konici;rl werriPn bt·lasl rnd uilga\·r~n \'oor katholieke armen f'll zij weesden 

rlar• ook rlar rlit rnc•l'r t'll meer zou toc•1wrnen. HovPnclien zag men met 

lt•rl(' oge11 iJ.illl rial rlc· arrnt·npellllingcn. rlie \'oor een groot cler•l rlrJOr dt> 

hr·rvorrnriPn wcrriPn op!.whracht of uil rlc· algenwrw rnirlrlt>lc•n kwnrn<'n, voor 

erv1 lwlan([rijk ciPPI werclt·ll j!cl,ruikt voor kar hol iPkcn, cl ie claartt"g<'llO\'r•r 

wf'ini!! l,i;clnwgen. omrlal ht·t grootsic ,[,.,.1 \'illl hen lol rlc· rningej!O<'cl<'ll 

lwhormlr·. 

In rlr· jiJWil 170h-170H ldclrJ,. riH lol e<'fl climax lo!'fl rf,. J\ilrrlc•llhmgsr• 

rliakorlit• wr-rrl lwlasf mei ''~'ll dilfllill L.rholit·kr· Wt·<·skintlt·rt•fl t'll \\'Pif!crclt· 

1'5:-) 1<1. \'nt•· V. s .. nr. 2·17 . .!7 okt. 17'i'J; nr . .!·lH, r I. lH, 21 11111/ .• 211 ><·pl. 1:"70; 

nr. H(}. 2 nov. 17'i11. 2R ,J,.c 17t.J ; nr. 20'i, fo. IOi'ro. I I 3\'ll ll·lro. 

llï, llt'vr' ll:"ro. 12'.;. nr. lil. rr•kr·nlnl{ l<oorn"' :\nn,.n 1:·•111 1711.!. 



df·ze te onderhouden. Dit had uitPindelijk tot ~evolg dat er een instel

ling kwam. de l~oomse Armen genaamd. de eerste in de streek. ofschoon 

katholieke instellingen verboden waren. Het merkwaardige Was bovendien 

dat ze van hogerhand wffd opgelegd en door de katholieken zelf niet 

gewilcl werd omdat ze voor hen een financiiile last betekende. 7.e stond 

echter volledig onder toezicht van de magistraal die volledig hen·ormd 

was. Dil was de enige kathc~lieke instelling tijdens het Staatse bt>wind. 

De aanleidmg tol de instelling van dt> Roomse Armen te Aardenburg 

was de zorg voor het kind van Gillis Tierlaey dat onverzorgd was achter

gebleven. /:ijn oom. Jan Tierlaey, had drie pond groot gekregen om hel 

le onderhouden. doch liet het kind maar lopen. In de wrgadering \"an de 

Aardenburgse magistraal hrarht burgemeester Adriaan V ermere op 26 april 

170(1 naar voren dat daar iets aan moest worden gedaan. E.r werd besloten 

om de diender opdracht le geven om Jan Tierlaey in hechtenis te nemen 

wanneer hij zich op het schependom van Aardenburg zou vertonen. ten 

einde de penningen terug te krijgen ofwel om een regeling te treffen ctit> 

voor de magistraal aam·aardhaar zou zijn. 

Aldus geschiedde . .Jan Tierlaey werd in hechtenis genomen. maar nu 

moest de landhouwer Lieven V ersprille het zonder zijn arbeider doen. Dus 

loog hij op 3 mei 1706 naar de magistraal en verzocht om \Tirlating ond~r 

belofte dat hij de penningen die .Jan Tierlaey had genoten voor hd onder

houd \'élll hel kind zou \'Oorsch iel en en daarenbown de gernuakte kostPn 

zou betalen . 

.Jan Tierlaey, diP ook in die vergaelPring moest verschijnen. wist te 

vertellen clal verschE·idene katholiPken een akte getekend hadden om jaar

lij-ks een hijdragc· le geven voor hPt ondNhoud van het kind .. larohus Yan 

Steenkisle. em der vooraanslaande katholieken. daarover terzelfdertijd gC'· 

hoorcl. ontkende echter een dc>rgP,Iijke aklt' te hebhen gezien of gd<'kend. 

maar mPenriP dat di<' zou herus,len hij Jan de Sonwr. zo t'l' al een zou zijn. 

I )e magistraal g'ing in op hPt \'oor~tPI van Lieven \·ers pril!(' en lid 

.lan Ticrlaey \Tij. I lij rwwst helovm lc allt·n lijdt> terug le zullen konwn 

wanneer dil wPrd \'t-•rzo<'hl en dl' znak lwtn·fl'ende de bijdragm \'l'rder te 

ondt>rzoeken. 

Op 12 februari 1707 kon in dt· vergadt·ring van dl' lwn·ormde kerkC'

raacl worden rnC'clegpcleelcl. dat hurgern<'t'Sl<'r \' ernwn· N.'n aklt' in zijn 

hPzit harl waarin t>ef•nige papisten s.ig \'l'rohligeC'rt lwhhPn) nrn jnnrlijb 

iels voor het ondt·rhoud nm de W<'Zen \'Hl! Cillis Ti<'rlaey hij ft' drnJ~'l'll. 
Üp 21 f ehrunri 1707 vPrtoonde lnrrgC'mee~lt'r \' Nrner<' cll' lwtreff C'ndt• lijst 

in de VPrgadering \'an de rnag·i~lra.al. Twintig katholi<'kt'n haclden t'l'op 

g<"l<"keml <'ll hel rt~sultant was Pen lwdrn!J wm E 3.().8. 

En hiPrrneP was. mogelijk ongewild, de t•t•rstc stap gezel tot tie 

instPiling van cl(' Roomse 1\rnwn lc 1\nrdt·nlnrrg. In htwwrrt• dt'Zl' nktit• 
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nijwillig en sponlaan is gewt:>esl. da11 \\'PI of t'r van overheidswege druk is 

uilgeoefend is niet helemaa:l duidelijk. ]\!en zou eerder geneigd zijn aan het 

laalstt:> te dt>nken omdat de mc:tgislraal op 21 februari 1707 besloot de lw
treffende pt:>rsonen aan 11:' zeggen. dat zij binnen de lijd van acht dagen 

hun aandeel moesten lwtalt:>n aan Andries van de Cote. de administrerende 

diakl:'n dPr hen·ormde diakonie. anders zou straf volgen. Bij een spontane 

aktie mot:'! men niet met straf dreigen f Voorts zouden ze van jaar lot 

jaar hun bijdrage aan de administrerende diaken moeten afdragen. l'v1ogelijk 

wt:>rd aarwankelijk de aktie sponlaan opgezet ( 38
). 

\'oor de Aardenburgse magistraat was het in ieder geval een wel

konw gelpgenheid om op voort Ie borduren. Omdat rePds veel lasten van 

de katholieken op de henwmde diakonie drukten en dit nog dagelijks toe

nam. besloot de magistraat op 21 ft:>hruari 1707 een verzoekschrift te 

zenden aan de Staten-Generaal om Ie n~rkrijgen. dat de katholieken 

werden verplicht om zelf hun armlastige kinelPren te olldPrhouden ofwPI. 

dat de magistraat gemachtigd werd de katho>lieken jaarlijks een wrplichte 

bijdrage \'Oor hun armen op te leggen. die dan aan de adminrislrerende diaken 

dN hervormde diakonie zou worden afgedragen. 

De redenen die daarbij werden aangevoerd waren de \'olgende. 

1. Sedert jaren en n>Oral sedert de ontmanteling van de stad in 1688 

zijn <zeer wie van hare falsoenelijke <>n meest gegoede burgers r~n 

ingezetenen> on·rleden of vPrlrokken. waardoor veel arme ingezetP

nen zijn achtergehleven. die nu \'an hun stut en steun ontbloot. ge

noodzaakt zijn met nouw l'll kinderen ten laste van den arme te 

komt,n. ja zo \'I'Pivulrlig. clal ze nauwdijks onckrhouclen kunnen 

wordPn. 

2. ~~·dl'fl < hd openlPggen > \'ar• rlr· si a cl zijn zeer V Pel c:gerinJ,!e Room~· 
gezinde farnilien> rlaar komPil wonen. wier kinrlt•rPn, hij o\'!'rlijden 

rlr,r ouciPrs. t'\'t'fiPPns len lasle van tlr·n arnw knnwn. 

). J\:u ;rijn onlanf,!s fweP kat·holiekcn ovt•rlt~rlt•n clic snrnt·n Zt'S kindert•n 

JwiJ~H:ll na~wlaten. I )czc rnrw$lcn op kosten van rit~ hcr\'ormclv clia

koniP worcl,~n onrlr·rhourlr•r1 orn nief van honf,!er om Ie konwn. I )anr· 

rloor wNrl dt· rliakorlic ;ro zwaar lwlasl. rial /'f' dt· kinrlt•l"t'll \'élll ht·r

\'orrntJ,. tHIIIt·rs nid meer kan mult·rhowiPn. 

·L HirliJl'fl rJ,. stad worwn versclwiclt·IH' kal!wlic·b·n die in slual zijn 0111 

in hel omlPrhoucl van rit• ilrllll' kinclr·n·n van katholkkc oudPrs l1ij 

Je clrilj.(en. ( >rllflat z<· hier J.!t·r·n kr·rk lwiJIH'n f.!l'\'1'11 zij hun ilallliiii'Zt'n 

l<•·•ol . 21, ••pnl. ) nwl I Ï(!l,, 21 f,·hr. 1707. 

f<··rl lwnrl .. 12 r.,hr. 171!7. 



in Middelburg en andere Spaanse grensplactlsen waar zij ter kerke 

gaan en willen hier niets bijdragen lot het onderhoud van katholieke 

We'.Wn. 

De t.ware belasting van de hervormde diakonie wa". overigens schro

nwlijk ovPrdre\'en. want nog op 29 september 1707 hesloot de hen·ormde 

kerkeraad om 1000 Carol,i-gulden van de diakonie aan de stad uil le lenen 

tegen een rente van 4 "'o. terwijl de rekening van de hen·orrnde diiikonic 

die op 26 september 1707 werd vas.lgesteld sloot met een buiig saldo van 

E 8').17.6 !/2 en er nog een bedrag \'an E 160.3.4 aan conlankn aanwezig 

was, alleszins H'speelabele bedragen. De rekening van de Waalse di<t

konie loonde bij de vaststelling op 23 april 1708 een owrschot van 

E 2().8.4 Y2. Beide inslellingen :;r,rult:>n zo goed hij kas. dal ZP op 16 januari 

1708 respeclievPiij'k E 200.-.- en E 300.-.- aan de stad Aardenburg konden 

uitlerwn, waarlegenowr door de stad obligaties werden afgegewn. 

De ~!alen-Generaal sleiden hel \'erzot:>k op 1 b april 170ï in handen 

van hun gecomm.illeerden, die het komende zomerseizoen naar Staats

Vlaanderen zouden komen voor het nazien der rekeningen en het ver

amleren van de magislralen. om een nader onderzoek in le stellen en naar 

bevinding le lwslissen. Deze gecomilleerden beslisten op 29 juni 1707 te 

Sluis dat : 

I. de katholieken hun eigen nrmen moesten onderhouden en dat deze 

niet mPer ten lasle van de hen·ormde diakonie mochten komPn ; 

2. de magistraal werd gemac<hligd jadflijks dP pe1111ingen die daartoe 

nodig waren om Ie slaan in de vorm van een taxa! ie naar ,·ermogen 

van iederl' kalholiel: 

3. twee kal:holieken zoudm wordm aangesteld om de gelden in le 

zamelen en rit• andersleuning uil Ie helalen: 

~1. deze blholieken dnarvan jaar<lijks rcken1ing en wranlwoording 

mot•stcn aHeggcn aan dt• knlholieb· gem<'t'nschnp nnder goedkeuring 

van ha·ljuw, hmgemt>t•slers Pil schepenen v1m .'\nrdt·nlntrg of hun n•r-

1 egenwoordif,!crs ; 

5. dt· baljuw werd gl'mncihligd d<' gdnxtwdt• ht'dragen zo nodig hij 

para!<' PXt'C'UJiie in Ie vorclt-rt·n. 

Tegen maarHiag 11 juli 1707 werdt'll dt· voornaamste kn!lwlit'ken : 

Fi1lip Bmy, .lacohus van ~lcenkisle, Lowijs Clnt•sst•n. C'onwlis dl' Derde 

en PiC"It•r C'nlis clt- oude. op heL slndhuis nnlht,dl'n. Dt• et•rsiP \'il'f \W

sr<h~nen. IIPn wenl he! heslulil van dl' gecommillccrdl'n \'illl de Slnkn

Gcncr<~al voorgelezen. Zij wrzochlcn dunrop om vnn tl<•ze Ins! onlht'\'t'll 

Ie worden omelal tiP kal holiekcn nu•t•slal nrnlt' nH·nst•n wnren. lid moe-hl 

nil'l haten .. lncnhus vnn ~leenkislc l'll Filip Bury \\'t•rdt•n lol ndminislrt•rt•n-
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dP diakens aangt>ste!d met de opdracht om aanSJlaande maandag een gespe

rifict>erdt> lijs! over Ie lt>ggen met de namen \'an de in Aardenburg wonende 

katholieken. 

Aldus geschiPddP De lij~! werd 0\'Ngelegd en op 22 augustus 1707 

stelde de ma\!i,;traal de eerste laxililie \"as! om aan de diakens der Roomse 

:\rmen ter hand gesteld •te worden ter uih'oering. 

I )e eerste rekenin~ werd door deze diakens aan de magistraal overge

legd en akkoord be,·onden op 18 maar! 1709. Zij liep over de periode 

22 augustus 1707 - 22 augustus 1708. Tevoren was de katholieke ge

mPenschap claarvan in kennis gesle'ld. \' an ölf personen waaronder vier 

knechtPil kwam de bijdrage niet binnen. deels wegens armoede Oe in

:'tPlling van de Roomse Armen Ie Aardenburg was Pen fPi·l. 

Nu het eenmaal ZO\'er was wilelP de hervormde kerkeraad wel graag 

een copie hPbben van het verzoekschrift en de resolutie betreffende de 

Roomse Armen om daarmee haar voordeel te kunnen doen. Toen Ds. 

Jannis Bentie en ouderling Care! MarJein op 19 novPmhPr 1708 daartoe 

in dP \"Prgadpring \"an de magistraat verschenen kregen -ze nul op het 

ll"kPsl. \\'el mochten ze. wanneer dit speciaal werd gevraagd. de stukken 
. . ( 39) een-. mz1en... . 

In volgende jaren werden op een enkele uitzondering na door de 

magistraal ieder jaar trouw de diakens benoPmd. de taxatie verricht Pn de· 

rekening gecontroleerd. Er warPn drie diakens : r:-en eerste toeziende. een 

administrerende en een toeziende diakeiL Deze laatste werd ook wel de 

jongste of derde diaken gencwmd. Later maakte men geen onderscheid 

~neer en sprak men aiJ,leen van de twee toeziende diakens. Bij de henoeming 

werrl c>en soort rouleersysteem toegepast. waarllÏj men na een jam jongste 

diaken. een jaar administrr•rende en ec>n jaar ef'rste diaken te zijn geweest. 

<voor zijn toe\'NSigt> werd hedankl. Uiteraard waren er daarop wel eens 

uilzoneleringen wamJet'r r>r nid gencwg geschikte kandielaten waren. door

dat iemand ;;licrf of \'erhuisdt·. of om andPrf' rr>dPnf'll. 

I 11 AarriPnburg wcrdr>n rlezt> funclionariss<'rt diakens gc·noemd, kenne

liJk naar analogie \'iHJ cl<· cli<ukms clPr Nt•clerlands hervormde en \Vaalse 

cl;akonie. In rl,. lo(ehied<·n rlic onclPr hel \'rijP van Sluis hooniPn hPetll'll ze 

arrnlwzorj:wrs Pil ir1 hel gehi<•cl riN hecrlijkht•icl ;-.lirldt·llmrg dis- of arm

m,·Pslc·rs. 

11,·1 Vill'lsl,·lll·n ciPr rekc·ning l,!l'schi,·rlrlt• in rl(• rPgel <loor de· mugislrnnl: 

in itiHIWf•z.ighPirl cl1·r cliakr·ns crnf'( liJWil cl<'lfrc•n LPII flf'nhoorc•n Vüll dt'll 

; )I)) c;A ('orr .. Orljlf'"lll. V<•mlf'k•dor. (21 f,.J,r. 1707) ; R<·~ol .. 21 r .. br .. "· 11 juli. 

22 ftllU .. ) okl. 1707. !f, jun .. )0 11prll. 1'1 nov. 1708 ; R<·k. Room<t• 

Arm"n 1707/fiH. 

IIC; K<·rk hnnd 2'1 "'JII 17117. I .j,.,. 17fiH. 



volckc. clie hij uijtklincken hiPr toe gewaerschout zijn en lpn ovPrdoecle 

voortgerot:>pE>n clog niemand! gecomparPerl:., aldus een gPijkte zinsnede 

aan hPl slot \'an dt> rPkening 1708-1709. Voorwaar geen l1ewijs van grote 

lwlang;;tclling \'an katholiekE' zijdP. Later kwam in de wkening steeds de 
zinsrwciP \'Oor 4:0\'Prgebragl hij den rendant aan elP toesiende diakenPil in 

den lexl gemt~ld ten aanhnoren \'an de gemeijntP daar toe bij omkhnkt>n 

gewaarschout en Ier auditie van de Achtbaarp fleerPil Balliu Burge

rnePs·lers en Schept:nen der Stad Pn Schependomme var. AardPnburg). 

De magistraal stPide Pt'll daturn vast waarop de rekening moest 

worden 0\'Prgelegd. in dP regt~! twee of drie wekPn nadat dP administrPrPn

ciP diaken daarom vPrzocht had. doch soms ook uit eige~ hPwpging". 

Ofschoon de l<oomsP Armen cle eerste katholieke instelling wa.;; die 

ingesteld \VPrd narlat het gebied in 1 h04 onder de Staten-Generaal was 

geikonwn. was zij hij cle katholieken niet wPikorn. omdat zij w·ld kosltp Pn 

hoveneliPil zeer weinig in\'loed had. liet was in feitP ePn uih·oprpnd orgaan 

van elP magistraat. I )eze lwslisle over het al of niet \'PriPnPn van \Tij

ste:lling \'an dt• gelaxeerde hijdragP, of elP boPdel van <'en armp hij owr

JÎJden rnof'ht wordt>n aanvaard. of op k>lachlen van armPn ondPrsiPuning" 

mot~st worden \'Prleend t•n hoe\'ePI. of weeskinderPn moesten worrtPn 

o;1derhoucten Pil zo mePT. I )p sladshodl' zorgde 1\\'<'Pmaal per jaar \'Oor 

het «klinken». eenmna·l «lnt ht'tnlinge der lauxaliP» en Penmaal dol hd 

u.nnhoon•n cler rekc•ninge». I )e stadsgTiffier zorgde voor het opstellPn der 

rekening m hel schrij\'l~n daan·an in duplo. hlijkhaar omdat rt(· room"e 

armbeznrgers in de regel daartoe niPl in slaat waren. 

I )e zorg \\'aéHrnee door rle magistraal van .\arclt'nhurg aan de uit

\'Oering dt' hand \\'l'rd :Jt•homlt•n heeft t•rlot' gelt>icl. dat owr de gan~e 

ocriocl<-• 17ütJ_ t ï9-l laxal.i<-'lijslen Pil rekeningen van de l~oomse Armen 

word t•n O\'t•rgr'l ;.gel, cl ie alle ht•wnanl zijn gehlt'\'Pil. di I in legen,,! ell ing 

tol ~Ie gt•hiPden die on~lt•r hel \'rije mn Sluis hoorciPn. ,,·aan·an slechts 

sporacli~ch et'n rekt>ning of laxalit·lijsl ht>waard is gPhiPwn. 

I )t' inslt·lling van elP l<oornst' i\rmt•JJ was t'igenlijk in strijd met ht>t 

.-J<edPrnenl op clt• polilycqlle n·forrnalie» voor dt• gt"IH'fillileil.dnnden vnn 

I april J(liJO, clnt clt> oprif'hling t'll inslïllldhnuding \'Hil kntholiPkt' instel

lingr•rJ \'t'rhootl. \'oor clt• lwrvnrmclt-n \\'él~ zt• t'chler pPwensl zo nit>l nooti

zakdijk om \'flll clt' grot•il'nck 1.org \'oor clt> kntholit•kt> arnwn af Ie knmt'n. 

( )fsr•hoon nwn elf' inslPII:ing als l'en IH'gin \'1111 tlt• t'nHmcipnlit• \'1\11 dt• 

kathnlit-•b-·n zou kwm<'n IH'scholl\\'('11. wnTPil clt•ze l'T nit'l \'nor f.!t'pnrlt•Pnl 

omeint ze lwn was opgt•drt11lgen Pil lwn finillWii•lt• lasten op dt' st·hnllcl<'rs 

l('gdt•. (Hl) 

C ,\. C. ,·nn \'OOJ<F~ 

l·lfl) C:\ l~··k. l~nornst• .\rnu·n. pn~sltn. 
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BRONNEN 

:\RCI-IIEF DER GEl\IEENTE AARDENBURG 
(afgekort GA) 

.\RCHIEF \':\N :\:\RDENBL1RG 

Correspondentie : lng .. kom<'n stuklPn 1700-1794 en minuten \'an vNzonden 

stukk<'n i700-l:"l I. 

Bri<'\'<'nboekt>n 

..J delen. 

Rt>gi>IN> ,-an ahchrtften van verzonden stukken I 712-1795. 

Resolutie- of notulenboek<'n dt>r Stad Pn Schependomme van Aardenburg 

1698-1 :"9-1. 8 delen. 

Taxatielijsten der R·Jom;;-Kat holieke inwont>rs voor hf'l onderhoud van hun 

armen I ;'Q<;-1 :"9~. 

R .. kenmgen der Roomse Armen I :"07 -I 7'08 - 1790-1 791. 

R .. k .. ningboek d..r Roomse Arm<'n I :"67-1 :"68 - I 790-1791. 

T axalil'lijsiPn der Rooms-Katholit>kt• inwoners van de lzabt>Ilapolder. de Be
wt>siNeedepolder en 1-lPille voor h .. t onderhoud van hun armen I 7 I 9- I 732. 

R"k<'ningPn van de h·rkcrechten (begraafrt>chten) dt>r Stnt-Baafskerk I 702-1730 . 

.-\RCJ-IIEF VAN EEDE 

B"graaflijslen 1759- I :"96. 

:\RCI-IIEF DEl~ l'\EDERL'\NDS IIERVORJ'viDE GEMEENTE TE AA.RDENRURG 
(afgekort l-IG) 

KNkNaad~ lland<·ltngPn d .. r 1-fpn·ormde Gl'mPPnll' in Aarrtl'nbufl! I 678- I :"79, 

5 delen. 

~IEUW KEI{KARCIIIEF 

Rl.IKSARCIIIEF TE BRUGGE 
(afgekort RB) 

nr. 'j'j RPfli5IN van mlnutPn van ,(.. akll'n van :V1flr. vnn SustNPn met 

aiiPrhancf,. notn's uit de rr-11lslef' vnn zijn voorganl!<'fS. 

nr. 381'1 Vt<llnlt<•bm·k :-1td,J,.Ifl1Jfll. l.apsclwur" <'n MoerkNh· ló91-17H. 

RIJKSAIWIIIEF TE GENT 
( nf11Pkorl RG) 

KEHKAIH 1111-:F C ;J-::\:EJV\1 .ITEITSI.ANI >EN 
( voorloplll'' lnvPnlnrl') 

nr.<. I r, f{,.kr·nlnll<'n vnn ,f,. f{oom"· Arrn"n vnn Er.f,. (SI. f1nnf~ <'n 

O.I .. \' rouw f~·zutdr·n) 177r,.J iA' I. 

7 Varia. fl{oorn•r- Arrn•·11 van r::,.,f,. l iflfJ 17'13). 
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KERKAI<CIIIEF \'AN MIDDELBURG 

volgms inV<•nlarls : L \' AN BUYTEN en .1. VER HEI-ST. Archiev!'n van 

Oostvlaamse K,.rkfabriPkPn (Oud Regiem) deel I. Brussel. 1968. blz. 13-18. 

nrs. 86-91 R!'kenlngPn van de armentafel I 73-1-1735. 1742-1743. 1762-1764. 

I 779-1781. 1782-1784. 1798-1800. 

nr. 94 Stukken bc·treffpnde d!' parochi<' lleyle en de kapelanie van Rt>lgNs

vlicl 1373-1759. 

PAROCHIEREGISTERS 

Middelburg 

nr. 8 

nr. 12 

nr. 13 

Doop-. trouw- en b<'graafboek 1676-1712. 

Doop-. trouw- ('I) begraafbock 1703-1714. 

Doop-. trouw- en beg ra a fbOt· k 1713-1732. 

RUKSARCIIIEF IN ZEElAND TE l\11DDELBL1RG 

(afgekort RZ) 

HANDSCI-lR IFTENVERZAfviELING 

nr. 1478 \V. ER MER INS. Alfabetisch regi;;ter op de resolutiën 1·an den 

edelen collegie 's Lands van den \'rijt•n residerPnd<' te Sluis In 

\'laanderen 160-1-1780. 2 delen. A en B. 

\'RI.JE \'AN SLUIS 
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volgen< lnv<'nlaris : !'Ir. A. 1\IEERKA:'vJP \'AN E'vJBDEN. DP archieven 1an 

I let Vrije van Sluis 1584-1796 en llulstPrambacht 12-12-1795. 's-GR.'\\'El'\

HAGE. 1928. 

nr. 6 Stukken lngekomm van de Stalen-Generaal 1701-1753. 

nr. 80 Stukk,.n lngekonwn uil Sint Kruis I 7'>2-1795. 

nr. 89 Stukk<'n ingekomen uil 1\licldelburg In \'laandt>ren lti11-1795. 

nr. 1-l'i l~egistN van ingekom<'n r<'quesl<'n m<'t de danrop door d" ma~lstraat 

g<'nomPn hPschikkingPn 1770-1775. 

nrs. 17-1-222 ReglstNs vnn rPsolutlf's 1679-1796. 

nr. 22ti l~<'glstPr vnn ht•lnngrijkP uilgf'l!!ll1f' stukken 170'l-l 713. 

nrs. 2-12-2'>3 RPgisters vnn mtnclf'r hPinnl!rijk<' uill!<'l!fll1!' ;;tukken 170-l-17<>6. 

nr. 281 OrclonnaniiPn uilgPvnnrchl!cl cloor het colle11e mf't d<' hool!hnljuw t'n 

door nndN<' hPslurt•n 1676-1 761<. 

nrs. 2A3-284 RPgistNs l'nn nrclonnantii'n. puhlicatii'n Pn nanst<'llinl!<'l1 1h72-

179'i. 

nr. 3CJ-I Stukb·n bf'irt•rfmde de· Rooms-1\ntholi<'k<'n 1ó8ó-17<l-l. 

nr. 3'l'> l.tjstf'n vnn de Rooms-Kat hol ie kt• ing<'7.f't!'nf'n 1708-171 <>. 

nr. 400 J<,.k,.ning l'!ln ,],. J{ooms-KntholiPkP nrnwn van nt'\\'PSINf'N]r> h<'noor

.J,.n Stnl Pic>INsdtjk I 783-1786. 

nr. -1 i I Rr>krnlrll! vnn cl,. Rnnms-1\ntholiPlf' nrnwn vnn Sint 1\ruls 17'10-17112. 



l'- lOERGRONDEN EN Tl1RFUITBATING 
li'\ DE :\:"IR:\CliTEN l\IALDEGEI\1 EN AAf~DENBllRG 

EN IN DE KEL1RE VAN EEKLO 

Door E. De Reu werd een onderzoek ingesteld naar de ligging van 

de moPrgronden in de \'ier Ambachten tijdens de 12e, 13e, en He 

eeuwen ( 1
). Daarbij werd ai teraard ook het oostelijk deel van het l\1eet

je-;land lwtrol:ken. daar d~' ambachten BoekhoLile en Assenede samen met 

de ambachten Axel en I iulst in de I\ liddeleeuwen de Vier Ambachten 

vormdt>n. In het ambacht Boekhoute localiseerde hij een groot moergebied 

lussPn Biervliet en de wijk de Heerst op Rot>khoute. De bodem van het 

Assenede Ambacht was nog rijker aan turf want ongeveer dP helft bestoncl 

uil moergrond met als centra Assenede. Zeizate en Wachtebeh·. 

\\'ij zullen pogen de moergmnclen op Ie spor<>n die gelegen ware,1 

binnen de ambachten l\1aldegem en Anrclenhurg en binnen de keurP \'an 

fpklo. Vr>Oraf willPn we er ook op wijzm dat de term «moPr> in de 

oorkonden dr• sperifiPke aanduiding is \'oor turf- of veengronclen ( 2 ). 

De moergronden wonnen voorail m rle dertiende ~'el!\\ vePl <vlll 

belang voor het deiven \'illl de turf die in cle grote steden zonls Gent en 

Brugge al~ brandstof werd g1•hmikt. Daurrloor lwstond vePI lwlnngstelling 

voor het aan kopen van cle 1.1ra fPiij ke mot>rl,'ronclc-n • lie vooral l ijdens elP 
tweed" ht>lft van elP dt>rliPnclt· ePuw op grote schaal cloor wavin 1\lmgan·ta 

werdt·n Vf•rkocht \'Pc•l \'illl clic ~rronden lagen c,p het gronclachiC'cl van h1•t 

legf•mvoorcligC' ~ leC'Ijf'>slanll r•n aan::!renZ''ncl,. ~~·Lieden. 

I. ,"-lrwrwowfr'fl 111 fll't wnfwrirt {\fnfrl(Jwm. 

In het arnL<wht 1\ lalcl,.l.!''fll zijn r·r I wee llf'lanwijkc mo<•rf,!chiecl,.n lP 

vincl~"" : hPt tnrwr \'illl Warh<'rn r·n lwt mcJI·r van Sint l.nurf'ins. 

(I) 1·: I >1·: IH-:t . lf,,,",,.,./,ll'''lftm/t•d, ""'/,nru·k f".,".ff,."r{,. rlc• nH•..rwor"fr•n in clc· 

Vwr ;1ml~twf,t••n liJ.I•·n• ./,. 12r•, l''w "" l·k ''''""'"''In lwl jnnrh,l('k t<Jfi(l.t'llil 

Viln tl•· Ou.!lwt.lkun.lltw kr11111 ·I),. \'1N .\rnl~~t,.hh·rn. p. 31 '•'' 
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In 1251 koopt de Sint AndriPsahdij V<Lll Brugge tien hundPr moPr 

gelegen «apud Warhem». De oorkonde geeft Pc:hter ge<"n nadt-'Te ~ituering 
van het lwtrokken perceel ( :•). In 1264 VPrkoopl d<' g"rafelijke klerk Jan 

van [\Ion t St Eloy 71 bunder te \Varhem. die gelegen ï.ijn tusst>n het 

Ser Jansleed en de Vakeweg ( 4
). Dit stuk moet g<'IP(!en ht>hlwn ten 

zuidPn van l\liddeldorp m len noorden van de Celiehrug. want het Ser 

.lansiPf'd mondde in de l.ieve uil te Cel ie en de \' aleweg liep ten noorden 

van de Lieve. Het moer mn Warhem sluit dus onmiddPIIijk aan hij het 

moergehif'd van Sint Laureins. Ten noorden van de Vakeweg had Aude

fwii Lourharl uit Atrecht 89 hunder moer gekocht. gelegen in het ambacht 

i'-1a·ldegem I en zuiden \'an Rof'st>lare ( 5 ). Palend aan het voorgaande stuk 

kocht hij nog 11 hunder moergrond. 

Te Sint Laureins koopt Boudewijn De Geiter in 1264 3 Y2 bunder 

moergrond. gelegen langsheen het Ser .lan;;leed en de l\ laroyenoam ( 6 ). 

in 1275 v<:>rkoopt I )ans Eustaes. monnik van StoppeldiJk Pn grafelijk 

dertrus. een belangrijke oppt~rvlakte moergrond : I 42 bunder 1 gemet en 

44 roede. Een deel \"an die grond is gelegen tussen de Ser .lansweg en de 

Vakeweg ; een ander deel ligt tussen de \' akeweg en de Cokelaars

weg (1). Die 142 hunder waren in een groot aantal percelen verctf'eld. 

g'a/Ö.nde van 1 gem el t.ot I 0 bunder. Onder de kopers treffen we niet veel 

edellieden of geestelijke insteHingt>n aan ; de meeste kopers waren waar

sr<hijn'lijk kolonisten. die na het uittun·pn \'an de bodem. hun percelen tot 

landbouwgrond hebhen herschapen. Ook dè wegen zelf werdt>n Yerkocht : 

in 1272 Vt>rkoopt Dans Eustaas «Ie voie Vaken> en c.de Yoie Gokelars> (
8
). 

We kunnen zmldPr O\'erdrij\'t'n schrijven dat gans dt> hodt>m \'an Sint 

Laurc·ins lussen 1260 en I 280 als moergrond werd VPrkorht. Op het eindf' 

Yan cl.ie pericxle in 1277 kocht de abdij van \'auchelles nog 5 hunder 

m<wrgrond geiPgen tussen elP «Ghokelarsven'» en het Vakplet>d ( 9 ). liet 

(3) RIJksnrchkf l1ruggt', Oorkond<'n m!'l blauw nummN 7-10·1. 

( ..J) RIJs<'l. Archt\'<•s Nnllonal<'s, B I 'ió I f" 26 r" t:<lssanl<' I' I onzt• bounit•rs d<' 

noslre mol'f a tout 1'-' fons <'n nn<• ptt'clw kt ~ls<'nl ou rnot•r c'on app<'lt' lt' mo..r 

cle \V <'rrem sour !'esse u c' on npp<'lt' I' esst'l< .lt•hnn d'-' L<'fftnl!h<'. dales 1<' volt" 

:\k<'t f'l s'f'slf'nl vl'fs J,. norl jusb•s n un<' ''"t" c'on apptt'!f' \'ake\'t'SC'>. 

('i) RIJsel. Archi\'<'S ;\Jnlionall's, B I 561 f" 26 \' 0 
: <<'I li<'nl <'ll 1<'11 vers ocrldt•nt 

27Q VNgl's PI cl<'mtf' f'l s't'stf'nl Pil lonc Vf'rs Rosst•lnrt• :;JQQ verllf'> dNtS pies molns. 

Et s'!'n va <'n lt•ll vt'fs oriPnt 257 VCJ'Rf'S !'I qutnl<'pnrt d'unl' \'N~t·. Et s't•sh'nt 

<'n lonc clniPts J,. volt• \'nk<'n 300 VNR<'S unc V<'f'\!f' f'l tl!'mlt• molns>. 

( ()) I~ Ijsel. :\rchivPs Nnttonnlf's. 11 I 5ó I f" 2ó r0 
: < b llis!'nl st•lonc l't'SSt'll .J,.JHm 

elP Lf'fftnlllw viNs mt!'dt et s' t'slPnt jusqm•s ~ lnroiPntlnnn. 

(7) RIJst•!. Archivt'S Nnllonnlt's, B I 'j(jJ r· '-18 r0 f'll -18 \' 0
• 

( 8) RIJs<' I. !\rchlvt•·s Nnllonnl<'s, B I 'if> I f" ·18 v". 

( CJ) RIJst•!. Arclli\'<'S Nnllnnnl .. s. 11 I 'i() I f" 'l8 r". 
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\ 'akf'IPt>d Pn het ~er .lan.>lt>t>d zijn in deze periocte gegraven om het \'er

Ynt>r van dt-> turf per plaltt> schuil of ,-lot mog~]ijk Ie maken. 

liet m<wrgebied in het ambacht ~laldegem besloeg dus het~! hel 

gebiPd lpn noorden van de l.ie\'t' Pil ten nomdf'n en ten westen van de 

:'-loe~lraal lol fkntille. 

2. 1\fot>rworHIPrl in rle nmlwrhlcn Anrclenlmrg en I /zijrl(/;jkc. 

In l2b-l wrkoopt gravin f\ largarl'ta ·10 bundt>r mot>rgrond in het am

bacht Aardenburg · het stuk is een rechthot>k met een basis van 77 r. 

2 vod Pn een hoogte van 468 Y2 rot>de. Het wordt gesitueerd lussen 

/\arden burg-RoesPiare en Kaprijke langsheen de Blauwelsweg ( 10
). In het

zelfdt> jaar \'erkoopl zij nog door tot>doen van haar hoofdclericus .lan van 

~lont St Eloy. ef'n stuk moPr van 120 ~/2 hunder. gelegen lussen de 

Blauwelsweg. de moPr \'an Lambert. het Rijst>lvere en de moer van de 

hroedt>rs \\' illemijnen van W aterv.Jiel ( 1l). Nog in die omgeving Yer

koopl .Jan \'an ~lont St Eloy 51 h. 2 g. moer. gelt>gen lussf'n twee ledt->n : 

hPI ene gegrawn ,Joor Jan van l\1ont St Eloy en het andPre. fkntilleleed 

genoemd. gegra\·en door \VouiPr Van den Spikerf' (1 2
). 

De drie ho\'f'IIgenoemde stukken liggen allen ten noorden van de 

Grailf .lansflirk op de parochiPS van Sint .Jan in ErPmo en Sint f\'largriete. 

In 1249 kopen dP monnikken van T Pr DoPsl I 0 hunder moPTgrond 

ge!Pger• roncl hun hoen~ Ie Pulsbrm·k (u). In april 1255 verkoopt gravin 

~ largard a in hel aml>arh t Aarrlenhmg rnpc•r flan 1 <)0 hunclPr rnoNgronrl. 

i 10) R1js<•l. :\rrhtve~ :'\ationales. 11 1')61 f" 20 v" dtn f!Uo.l lpse rnorus in fronle 

v..rsus l~odemhourr <'I Rossel<~r,. conltnel in lutitudtnc 77 virgas <'l ,fuos pedcs ct 

inripil dirta laliludo mort a vla <tuc dicilur ll.mwclwech versus morurn ahhali~ 

,),. Vaucell<'< <•l conlln<·l dietas 77 vlr~as <>I duos pcJ.,s. Et <'X parte opposila In 

p<·<f,. vt.I,.Jir.,t mnri qut Pst v..rsus Caprlc contin<'L In lntiludtn<' similitN 77 virl!as 

rluos pNI<·s. In latltudtn<· nulPro orl<·ntnlt eonllnPI In lon~iludinf' ·168 nc <hmt.lunm 

virun"•· 
lil) Ht]"•l. ;\r• hl\·•·• :'\;ollonnl<·~ B I 'il>l f" 2'i v" 

uri,.nl "' ;,.,f•·nl <fu•'i""" n f,. vol<· BluuwN par ,f,·viPrs occi<l•·nl "' nu f,.s pnr 

dr•vt•·r. I<· norl juckpc flll IIIUN l.amiH·rt f,. ftl l'lnrse. el par ,f,.vtNs ml,.,ft ,fusqu••• 

rou rnuN frr·n·• \Vtll<·rnln•>. 

112) l~ij«•l. Ardotv•·• NHiiorlill<·•. 11 l'ifil f" 2'i v" 26 r" H•L por """"'' uort 
romrrll'n<'<• n·l·· ,.,,., ,. ,I,. llllll'r 11 r .... ,.u b· mnl•lrf' .lt•llfln.• dou ]\·lont Sn:nt Elo). 

nu• Ir<· <IN' rJ,.vnnl ,JJI. ft• I fnlrt•, PI ."<·Si<•nl \'Pf.< ml<•<fl luskt•s ft J",.ssNt l,. nn 

app•·l•· B··niiiJ... 11 l'1arllh•·rll•· ,f,. 1,. ( ;ntfw rn<•lst. k,. \V nliN' ,f,. I"Esplf'f ftst fair<•> 

I I"') Brn1111 · Au hh·f (;root S•·rnlnttrl•· Fonrl~ T•·r I )nlrwro /T•·r I >o•·•l nr. ';'<)<1. 
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)!Plegen nabij de \\'outffS\\·eg. de l.ichtvoetweg en de Vrouwenweg ( 14
). 

Een d,•pl Yan die moergrond la~ ook in het ambacht van Llzendijke. want 

dt> \ 'rouwenweg lag ten oosten \'éU1 de \V eerdijk die in de veert i ende eeuw 

de grt:>ns ;·ormdt:> lussen de ambachten Aardenburg en IJzendijke ( 15
). Oe 

\\'oulerswq! wordt in de dertiende eeuw ook gesitueerd in hel ambacht 

IJzendijke want in 12-12 \'Prkopen gra\·in Johanna en graaf Thomas 17 bun

ctPr moer gelegen in dat ambacht langsheen de Elmare en de \Voulers
weg ( 16). 

In 1313 wtrd door Piel er Î' la('rtin een rol \ëlll de ciJnsen van de 

mm•r<Jronden opgemaakt. gelegen lussen de \'rouwell\veg en hel «einde 

,·an de moer:.. die werden verkocht door broeder Willem van Baudelo m 

Jan van LPffinghe ( 17
). Blijkens een lalere notitie ~elrefl het hier «dPn 

brief va,n Senle .lans>. De moPr is verdet>ld in verschillende blokken of 

maten. die begrensd worden door straten en wegen : we treffen er o.m. 

de Rijseh·er~traat (nu de weg van Bentdie naar de polders). de Blauwels

weg. de Lichh·oelweg en de Vromvemveg aan. Al die moergronden mei 

een lotale orpen·lakte van -163 hunder werden lussen 1250 en 1255 door 

beide hon•nQenot>mde grafelijke clerici verkocht ( 18
). 

Het is niel erg duidelijk waar we dat «einde van de mmn of hel 

•Jronlem mori> moPten gaan zoeken. De indPLing in malen begint blijk

baar in het ooslen. want eerst wordt de Rijseh·ereweg genoemd. daarna de 

Blauwelsweg en lenslol!e het hoofd van de moer ( u•). Dil Î' loershoofd lag 

dus iets ten \Vesten Yan de \\'eerdijk. In diezelfde cijnsrol wordt ook ge

wa~ gemaakt \'an fl4 bunder 1 gemet gelegen «in Erdenhurgh seclentes in 

Vaerne anle \'iam Lonekins>. :'-1el dit < VaPme> word! ook ongetwijft·ld 

~int Nikhas in Vaame lwdoeld. zodat het mm·rgehit'd zich ook gedPehe

lijk o\·r·r hel gronclj!ehiecl van dr,Zt> parochie uilslrPkte. 

I )p l,od(·rn rond Roeselarf' heslond niet uil moPrgrond rmwr eerder uil 

woeste gron(l want in juli 1241 ga\'Pn gravin .lohanna ('n graaf Thormts 

I I-I) Brugg•! Árl'hld Groot '>•·minnrl<· Fonds Ter I )uin<'n /TN I )o,.st nr. 851) <'11 1:1:>7. 

,,]" nostro rr:oro silo inkr vinm que vul11urlter npp .. llllur vin Wnltert usquc nd 

rwsrur•l clr· BiloLn. Anrlr•n· stukk,.n lil!l!<'n • juxtn Vrouw .. nw .. ch> o•n hil cl, <vin 

l.tdltvot ... 

(I 'i) I). VER.STHI\ETE, Gr·lr•islr•rrfr• rlorpr•n 111 lH• I nnorrfr·n uan /,.., ,\[.,,r; ... ,fwu/, 1\l' I 
nr. 'i ( I 'J'i7) p. 7'1. 

(I..-,) l{sJk•arr·hir·f ( ;,.nl R;wrl vun Vlann.!N<'ll nr. 87 I I. In o•r·n copie vnn <'<'ll oorkonde 

vnn .suuu<to• 1'2·12 J,.z,.n wr· • qui morun1 jnc<!l VN>Us nwridlc·m contru EJ,nnn• 

i1 1,,,,.,.. 'i·· \\'ullNI In oH I< lo .J,. Y ~<'n<lirn>. 
I I 7) 1\lur•IJw<·ro Rijbun h1r·f llns-.r·l l{olr•·k<·nlnu•·n m. 2H'ih. Ztr- hr;lnl!<' I. 
I JA) L. STOC:I<'~l;\1\:, f Ir• /,rl••l'r•fl """ i\.<.'<'11<',[,, <'11 ,/,. Vio·r ;\mlmrfoll'n, 1\l'l nr. 23 

( I '172) p. :u,, 
I I'J) /.rr· hrJiuu•· I 
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JïO hunder woeste grond. gelegen tussen het m·ierlje ElmarP PO de wot>sle 

grond van Dankarel Cupin, in leen aan ridder Goswijn van Roeselare ( 20
). 

Ditleen strekte zich in 1501 gedeeltelijk uit in de Roeselan .. polder ( 17 g.). 

in de Sint Lievenspoieler ( 86 g.). in de Sint .leronimuspolder (I 50 g.) en 

de rest ( 257 g.) lag nog verdronken in de zee ( 21 
) . Dil leen \'Orrnl zowd.l 

de noorderlijke grens van het moergebied. Rond de Elmare :tillen we reeds 

in het gebied van de woeste gronden; in juni 12-42 omrijden Raas van 

Cavere en Alard de Hole twee stukken woeste grond : een \'an 15 bunder 

en een ander \ëlll 20 bunder gelegen naast de Elmare ( 22
). De-..-:elfden 

omrijden dan nog 22 hunder woeste grond. met in de ondergrond wal turf. 

gelegen naasl de Woutersweg ( 2 :
1
). 

liet moergebied in het ambacht Aardenburg en in het ambacht 

l.lzendijke werd in hel noorden begrensd door het leen van Gos\\ijn \'an 

l~oeselare. alhoewel er meer noordwoarts in de parochie \'an St Niklaas m 

\' aarne ook nog turfgronden lagen. De oostelijke grens viel onge\'eer samffi 

md de weg van Bentille naar \Vaterdiet. die dwars door de :"lariapolder 

loopt. l~ond de voormalige \'rouwenweg die ook dwars door de :'-!aria

polder ·I iep, lagen er immers moergronden ( 2.
1
). De wid<>lijke grens valt 

nagenoeg samen mei de Graaf .lansdijk of met de blfens Yan de ambachten 

Aardenburg en l\laldegem. In feite knnnen we van geen echte gn·us 

~preke11 wnnl het moergebied loopt ~t·woon \'erder in hl'l ambacht :'-laldl'

gern. De westelijke grens lag iets ten weslen \'an de Hlauwels\\'l'g want te 

Pulsbroek werd er ook nog moergrond aangetroffen. 

(20) Ri;ksnrchl<·! l;,.nt Ruud \'Uil \'lnnnd!'fcn nr. s:-11. In l'l'll cuple Hifi l't'll ovrkollde 

vun juli 12·11 vinden we «"<•ntum <'I H'pluaginln bunmin waslint' juxta Elman· 

jun·nlls ,ti, Elmur<• usqut• wnslinns I lunknrdt Cu pin>. I lt•zt· Dunkuni had di<' 

woeslt• J.!rond in 123<1 l!t•kocht. 1 .. STOCI\1'1:\i'\. o.c. p. 116. 

(:.!I) Riiksnrcht<'f Gmt l~nud \'llll \ÏMndt•n·n nr. 8711 

zuutlziiJ,. vunrlt·n kNrhov<• \'!In Rot•ssclnrt' upt \\'t•stlwml!' nt·ff,•ns J,. Ro<'SS!'!n,•rs

wcdu·. sir· ,·h·nd<• vnndnl'f uustwnNI duN<' lt•r l.t'<'\\'llt'rl Pnd,• wudt nmd..r stuk" 

I<• IIPimur<•. wclrk" stnb· vurHil'f llclmnrt• Pndt' tkt•rchof \·nn Ro!':<s!'lnrt• \'OOI'Sl'l'\'\'l'll 

zijn cln<"r of <f,. nnl'>l<' oorcondt•n <'ndt· londJ.!lwnwrrkl'n o\'<'r ,j,, llO<>rdtzlj<lt•. ,{,, 

Wf'lcb· JlO<'ll sln<'i enclt· ltchl up dc·n outl<'n 11rnrHlt \'illl \"oor tlt•n vloPI>. 

( :.!2) Ri\G llli<lt•m : co pit> von <'<Jil oorkon dl' vnn Juni 12-l:.! : ccontrn Elmnrt' \'t•rsus 

mnr<'> <'11 • Juxtn Elmnn· vt•rsm nwritltt•m>. 

(23) IU\G lhtd!'m cople \'nn C<'ll uurkon dl' vnn Juni I 2·12 : <VIJ.!Inll duo bonnrlu 

wnslln<' hulwnlln In "" morlint n lnl<'rt' vle \\'nllt•rl>. 

(:.!·1) I>. \'ERSTR:\ETE. Gt·lt•I.<I<'J'd~ dorf"'ll 111 lrvt rroonlerr l'tlll lu•l ,\/,•t•ljt'sltrrrd. 

i\l\1 nr. 8 ( l'J5ï) p. 106. 
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J. /let moer !'an Aardenlwrg. 

l 1it de ligging van dt> moergebieden in de ambachlt'n f'.Ia,Jd~em, 

.-\ardenburg en Llzendijke blijkt duidelijk dat we hier te maken hebben 

met een uitgestrekt aaneengesloten moergebied. In de twaalfde en der

tiendE> eeuw is dit gt>bied bt>kend onder de naam « l' loer van Aarden burg:.. 

In dt> grote brief ,·an 1187 noteerde men reeds ontvangsten «ex mur Arden

burg> ( 2 ''). Dit belangrijk moergebied moet grosso modo de volgende ge

bieden hebben omvat. \' ooreerst de polders die liggen tussen de lijn 

Roeselare-\Vaterdiet. de weg van Watervliet naar Bent i !Ie, de Graaf 

lan;;dijk en de \ \' Perdijk Lot aan de RoeselarestraaL Ten zuiden van de 

Cranf .lansdijk heel het gebied gelegen ten westen en ten noorden van de 

:'-loer;;traat vanaf Hentdle tot op de Boterhoek of m.a.w. heel de bodem 

,-an Sint Laureins ten oosten van de weg \"an de Boterhoek naar het dorps

centrum van Sint Laureins. Het gebied ten westen van die weg vorml 

met het moer van Warhem een westelijk uitloper \·an de moer van Aarden

hurg met de wijk :'-loerhuize als meest westelijk punt. Üp de wijk !'-1oers

hoofd \'an Sint Laureins begint waarschijnlijk de westelijke grens van de 

moer van Aardenburg die samen met de Weerdijk een stuk m0ergcbied 

begrt>nsd die niet overstroomd geraakte tijdens de stormvloeden \'an 1376-

1377 en 1-104. 

I let is mogelijk dat nabij Pulsbroek ten noorden van de Eeklose 

\\' ater!!ang ook nog een stuk van de moer \'an Aardenburg lag. We be

schikken echter maar nver een oorkonde om dit vermoeden te slaven. 

-1. Muf'ryrondl'rt rn de keure l'U/1 Eeklo 

Uit rJ,~ afpalinu van de keure Villl Eeklo blijkt dat het Sint .luns

ho;;pilaul uil Brugl,!e fl'l'ds in 12-10 moergrond bezat in dt~ l'.uidmot>r op de 

gn·ns van Arlt>gem en Eeklo. I )it ~tuk 111oer van lU hunclt·r grooil was een 

:rift Vil/I !!rit Vin .Johan nu van Consluntinopel ( 28 ). In 127-1 koopt Aelis. 

,J,. w<>duwe vun \\'outer van l:wijnaanle, meer clan 25) hundN moc•r

:tnJflcl c•n woc·sl c j..!rond va11 gravin J'vlar!,!arc·l a van Con~ta111Linopt ·1. DezP 

lwliin!,!ri)kc oprwrvlaklc· j.!roll!l worclt 1.wst1ue•·rd I uss1'n elP l' lol'i<•, d·~ stud 

121) A. VERIIUI.ST ,.ro :-..t c;(JSSELING. fA· r:omrtn rtéruiral ,[" 1187 connu sous 

[,. twm ,[,. <Gro.- Hrt"/ > el f,.y ln.•ltlullons /tromrdi•n•s r/u romlé rle F/andr•c au 

X/f,. •liwie. Bru-.cl ( 1'J(•2) p. 171. 

12(,) 1 .. STOCK1V1AN. I Je a/rwltnu t'Ufl ,j., k,•un• uun f:.,k/u In 12·10. :\l\1 nr. 22 

( 1'.171) i'· 117. 
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Feklo, de Zotd weg en de Lieve ( 27
). Zij koopt ook no~ 4 bunder 2 gemet 

l'Il 132 ro<>de moergrond in de I loulmoer en verder nog 46 hunder woeste 

gmnd die galegen waren in het ambacht Maldegem. in de Keure van Eeklo 

m op het g>rondgebied van de stad Gent langs de Lieve (2 8 
). Het Sint 

.l:rlllshospilaal uil Brugge zal een gedeelte van de gronden van Aelis \'an 

Zwijnaarde verwerven. In 1303 verkoopt Jan van Zwijnaarde 1 '2 hunder 

woeste grond aan de meester van het Sint lanshospitaal ( 29
). In het

zeiiele jaar schenkt lmwder Jan van Eeklo 4 Y2 bunder woeste grond ge

legen Ie ~ Veldekinnedamme inder wouwenmale van Zuinarde> aan het 

Sint .lanshospitaal ( :•u) In 1330 wordt een stuk moergrond gesitueerd <up 

d1:'ll suulmoer in die seven ende twinlich buenre> ( 31
). In de omge\ing 

\'an Veldekens vinden we dus eerder woeste grond Ierwijl we meer naar 

Eeklo loe moergrond aantreffen. 

De Eeklose 7uidmoerslnmt \'ormde elP noorderlijke grens van dE> Zuid

moer van Eeklo die zich ook oYer de grens heen op het grondgebied van 

Waarschonl en Adpgem uilsüekte ( '' 2
). liPt oostelijk deel \'an die moer 

werd de Pokmoer gmoPmd. De zuid-westelijke grens mogen we samen 

laten vaJI!en met de Lie,·e. terwijl naar hel oosten toe de moer samenYiel 

mei het tegenwoordige Leen. In hel westelijk dt•el Yan dit moergebied 

zullen de lmH'ders van hert Sin! .Janshospilaal rond 1300 hun hoe\'e :\ltena 

opri\hlen van W<taruit ze lurf' uil hun moergronden zullen haJeri. 

In het noorderlijk gedt•elte \'i\11 Eeklo bezat hetzelfde Sint .lanshospilaal 

in 1250 reeds 84 bunder woeste grond gelegen aan weerszijden \'all de 

Sint .I elilsdreef ( :•:•). I )ie ~illl .lansdrPef is t't'l1 l'<>rhoogde \'erbindingsweg 

l!tUSSt'll de weg \'illl l~eklo naar Ralgcrh<wke en dl' (Noord) -moer~traal. 

Alhoev.:d in verkoopsaklcn nergens gcsproken \\'ordt on~r mot•rgronden. 

moeten wc lol'h aanm·nwn dat in dP oncl<orgrond \'illl bPpaaldt' stukkPn 

( 27) l<ijs!'l Ar"hiv<•s Nutionnles, I\ I :Ju I fu 36 v" <ki gist•nt t•nln· lc Zoult-wl'Sl 

(28) 

(2<)) 

(30) 

et [,. 1'1oiekin <'l .!' nulrt• pnrl enlr" I<' vile dt• \ \'t•:<tcdo <'l Ie Licl'<' ki cil dt• 

Gnnd ftsPnl fouwir. ki l'n n \'dkinclntm. 

Rits<· I. Ar!' hivl's Nntionnlt•s, 1\ I ')(i 1 f" 3fi v" : tt'l qunln• hounl!'r:<. dt•u; mesur••s 

cent veri!<'S d 32 ti<' moN n tout [,, fon<, l!i;nm dcsom Ie moN l(ll<' on appit•l.· 

llnulmol'r : l'l qunrnnlt• sis hounier> dt• noslrc wasllnt' : li qut•us mot•rs !'I woslhll' 

dcvnnl Risent toul l'S mNikrs "" \\'e;terlo. de l'lnldenj!lwm <'I dt• Gnnl). Dt• 

barmen \'Uil dt• l.tt'\'<' vit•lt•n ond<·r d<' jurisdi< lit• \'llll ( ~t·nt. 
Ar .. hit•f vnn lwt ~inl .luns Ilospilnul 1\ruRt~e. oorkond<' nr. ~Nh. 

Ar. SJIII\ oorkondt• nr. 293. 

( 3 I) Ar. ~.11 m oorkondt' nr. 4GO. 

(32) i\. DE \'0~. /:,.k/o, Poll Nu/uur/mu/sc/utp lot :;/mlt•rtrtd, ,\:--1 nr. 22 (IQ:' I\ 

p. 21l • up t..rt·sclw .. dt• \'lln \ \'twrsclwot t•ntlt• E<'dol• inden mtwn. 

(33) 1 .. STOCKI\1/\N, llt·t Gut·.! '''" Mol'!'<' i<· F, k/o, At-I nr. 22 ( t•l:"l) p. 122. 
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wot·~tinen turf ~tak. W<Ull de hoen• die in de Sint .lansdreef werd opge

ric-h 1. krijgt de kenmerkende naam Yan ten ]\ loere : dit hetekent hoeve in 

de moeren ( 3 '
1
). \V e dPnken dat de ondt:>rgrond \"an de stukken die paal

den aan dt:> 0!oerstraal gedeeltelijk uit turf bestond. Een lekst van 1337 

lwwstigt dit ,·ermoeden : een wnle<Jrond \'an het hospilaal wordt be

~chre\·en als <ligghende \"an Ser Jansleet zuudwaerl tolen lidelinghc dat 

wi'len hiel St:>nle Jans houden moer» ( :1.;). De strook gelegen tussen de 

~ loerstraal en de Ziedelingen mag nog zeker tot de moerzone gerekend 

worden. 1' leer dan een uilloper nm het moergebied ,·an Sint La ureins zal 

hel echter niet reweest zijn. 

In 1:266 geeft f!raYin l\largareta -t bunder moer, gelegen «enlre Ie 

lkrghel·in et Ie watergano op de grl'ns Eeklo-Kaprijke aan de zusters van 

de abdij Yan Oost-Eeklo ( 36
). Dit ~Luk I igt dus ook niet ver van de Î' lot>r

".traat. \Ve kunnen dus hesluiten dal er nog turfgronden lagen even ten 

zuiden van de ]\ loerstraaL 

Te Eeklo treffen we dus twee moergebieden aan : een belangrijk 

moergebied len zuiden van de Zuidmoerstraat en een uilloper nm de 

moer van Aardenburg aan weerskanten ,·an de (Noord) -moerslraal. 

5. Tur{uiil>altllg mnui/ /en Moere en A/term 

Ue turfexploitatie \'all de moergronden rond len ]\ loere mol'l door 

de IJror·dl'rS van het Sint .Janshospitaal kort na 1250 zijn aangevat. wanl 

in rfe oudst bewaarde wkening \'an dit hospitaal die dateert van vó6r 

1276 nolt•erl mPn een uilgave van ·19 p. ) I rl. <pro lurhonihus nosiris 

lurrandis a pud Eklf» (a;), Van dan af vinden we gerew·ld uilgaven voor 

hel winnen van turf te Eeklo lot I) 17. In I )07 hetaalt hroPder lnmicr 

38 p. 1·1 s. fJ cl. n·an tof\'f'fl te winnc in Eclo> (aH). In 12!J2 c·n 1295 

n·rschijnen f'f posten ovc·r hc·l rlc·lven van turf IC' Ooslwinkt·l f!111 ). Dc· lw
rlri1J,!('fl zijn c·chter zee( l(c•ring len opzichte• van clc• uitgnvcr1 le J·:eklo en 

\\ij;rt·r• eerclc·r op een lot'\'illliw· onll!illning clan op een ~yslerna.lischc· c•x-

I'H) In •·•·n van ,f,. \'<•rbiOp>o<Jrkon<ll'n worriL ll"'Z''~·I d •• t ..f,. vcrkol'hle woesll' urnruien 

zi• l1 uibtwkb·n •ex 111111 port .. u;qu•· 1ul morum cl ex nhNu U><(IIC ntl vlnm>. 

I )I<• W<J<••t•· uronrlc11 zl)ll ,Ju. u•·I•·IWII tuss,.n cl .. !\IoN of Noorll-mo••rslroul en Je 

W<'ll ( IIUilr llahz•·rh"'·h·). 1\r. S.IIIB oorko11•l•· nr. 2H. 

()i) Ar. S.JIIII R•·nl•·hfJI'k van 1)')7, rr·"k' I) nr. 2/2 [" IJ2 v''. 

I ''JIJ) Rttwl. Ar .. hlvc•, N~tli<m"l''' J', I 'ilol f" ::!·I r". 
I)';') Ar. S.ll lH rr·kcnlnu nr. I. 

I 31i I Ar. S.IIIB ,.,k 1307. 
()'J) Ar. SJI lH n·k l:.!'l'i uf,. turlwndu,, lucru11.lh upwl WoNLWIIIklr>. 
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ploilatit· ("111
) In 130<1 en 1) 10 wordt melding gemaakt .-van lorven te 

winne ten mm~re \'<lil Ard('nhorgh:. ( 11
). Van in 1281 hesehikte het 

hospilaal al m·t~r een ·tfundo turhonum a pud Ardenborh:. ( 12
). Eigenaardig 

is het wel dat in !att·rc reb'ningen geen sprake meer is \'an turfexploitatie 

in het moer nabij Aardenburg. liet hospil aal he zit weinig of geen gronden 

in de omge\"ing van :\ardenhurg. mdat we ons kunnen afvra17en of die 

moer niet identiek is met hun moer te Eeklo. die toch binnen het moer

gehiPrl \"an AardPnhurg lag. Bm·<'ndien onthrPken juist in die twee jaren 

delfkosten van turf rond ten îv1oere ('1:T 
liet is duiddijk dat het vervoer Yan grote hoeveelheden turf een groot 

probleem was voor de broeders van het Sint .lallShospitaal. De goedkoopste 

t!n gemakkt,Jijkste manier was het vervoer per schip. Daarom werden in 

de moer van AardPnhurg kanaaltjes of «leedem gegraven. In Sint LaurPins 

tref! en we o.m. het Ser Jansleed <-·n het Vakeleed aan. Daarnaast \'er

melden de hronnen nog twee andert• leden in de moP!' \ë\11 Aardt:'nburg : 

een leed gegraven door de grafelijke hoofdclericus Jan van i' 1onl St Eloy 

en het Bent iJleleed gegra\·en door \V outer Y<UI de Spikert:' ("14
). 

Voor het ven·oer van de turf die rond ten ]\ lot>re werd gedoken komt 

a'ileret>rsl de EeklosE' watergang in aanmerking. Die water~ang liep door 

het mot:'r vai; het Sint Janshospilaal ;;od·at de broeders O\'er een directe 

\'t:'rbinding met Aardenburg beschikten ('1"). Die verbinding bestond reeds 

\'ÓÓr 1276. zodat we nu zeer gemakkelijk de gdmiikte vaarroute \'oor het 

tmnsporl van de turf zoals die in de rt>keningen wordt beschreven kunnen 

terug •, inden. In de oudste rekening van vóór 1276 nolt•efl meu de \'ol

gende transportkosten : c:de turhonihus vehmdis de :\rdenhorh usque 

(40) Ar. SJIIB rPk. 12'!2 : ule Iurbuntbus lucramlts apud \VOf.'Slwtnkle 6 p. 10 v~ S.) 

en «I<· turhonihus lucrand is a pud Eklo ~7 p. ï s. I d. > De turf dit: <a pud 

V...'ucstwinklc> wNd ~cdolvcn kwam on~ctwij[Pid uil de Zuidmoer \'an EPklo. In al 

rlc rt•kcnlnJ,ll'n vun lwt hospitnul wordt hun hoPvc .\ltena. ~:elel!<'n op dl' 1!1\'m 

Et·klo-AriP~Pm. vcrmPlrl onclt•r tiP ruhrick < Ooslwlnkch. 

( ·11 ) Ar. S.IIIB rPk. t30<1 Pn 131 o. 
(42) Ar. SJIIB rl'k. 1281. 

( 43) Ook in onzP modern<' lijd wordt llOJ.l turf onl~onnt•n om als bruml,tof l!t•hruilt 

l<' wcmiPn. Ttjdms PPil l'l'Is door lt•rlnncl hrncht Ik op ~ tnPI lll~ll l'Pil hPZ•Jl'l 

nHn l'<'n hrulnkoolfabric•k, ~('IPgPn tusspn 1\irr m Tullomon• lt• mlddt'n <'('11 uil

gPsin•kt turfi!Phl<•tl. I )p Pxploltali<' gcsch!t'tlt als voiJ.!I. : t•t•rst wonlt d,, lt•eltiMI! 

·w<'(l·J.!Psdwpt <'11 In rt'SN\'P 1whomJ..n tot nn lwt uillurw•n. I),. turl zt•lf wonlt 

nuur dt· fnhriPk \'N\'Oerd wnnr ZP snmt•ngqwrsl wordt lol bruinlool. Nn lwt utt

turv<•n wordt c(,. tPeltgroncl opnh•uw OIH'Il J.l<'Sprt'ld en vormt dun sunwn nwt 

ondPrgrond <'Pil nie-uw<' lnnJ.l clit' door lwnwstln~ vruchthuur knn "''rnunll wonlt•n. 

( 4·1) RiJs<· I. Archl\•es Nut lonul<'s 1\ I 5h I f" 25 v"-2fi r" 

(-1'3) 1 .. STOCKI'1AN. I Ie u·alt•ri"H t•mr Et·k/u t'tll.>r /IOC>, ,\1'1 nr. 20 ( I%•)) p 17<>. 
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Brug as 2:- p. ll s. » en ~Item de moro usque Ardenborln C' 6
). Hel eerste 

deel ,·an het traject loopt dus \"iU1 de moer lol Aardenburg : hel gebruikte 

kanaal is ongetwijfeld dl' Eeklose watergang, daar hij door de moer \'illl 

~inl .lans liep. De oude Liew komt hier niet in aanmerking omdat ze 

reeds een eind ,·an len l' loere Yerwijderd lag en 'ooral omdat men via de 

oude LiE'Ye en de LieYE' rechtslreE'ks OYE'r Damme naar Brugge kon varen. 

De omweg o\·er Aardenburg zou dan Yolledig O\'erhodig geweest zijn. I lel 

t\\·eede deel ,·an het lrajE'cl loopt dan yan Aardenburg naar Brugge ; le 

.-\ardenburg werd de turf geladen op schepen die clan Yia de Ede. het 

/win en de Reie r:aar Brugge koers kozen. l let eerste traject werd waar

:<chijnlijk per ,~lot afgelegd ('"). 

Die \TfYoerkostE'n bieYen lol 131 ï in de rekeningen genoteerd. Duarna 

YerdwijnE'It ze uil de rekeningen lol 1332. wanrwer ze onder een andl~re 

Yorm Yerschijnen. In 1340 lwvoorbeeld noleert mero een ontvangst Yan 

133 p. <Yan torYen Yan EclO>. In de uilgaafposten Yindt men dan Yerder 

43 p. 3 s. -1 d. <Yd.Il lorn·n le delvene t>n le winne» en nog 118 p. 6 s. 

q·au lorven le dettene. le bringhene en te draghene> {'18
). De turfexJ)Ioi

lalie vamril len ~ loere zal durE-n lol 1348 ( 19
). Intussen waren de hr(){~ders 

,·an het Sitnt lanshospitaal rt:'l'ds begonnen met op grote schaal turf te 

steken in de Zuidmoer rond hun hoeve Altena. In 1346 noleert men een 

onh·angsl van 114 p. c\·an Lon·en Yan AhPna> in de rekeningen ( 50
). Dal 

de exploitatie •Jp ~roll' schaal werd a<lllgepakt te Altena hhjkl duidelijk 

uil de dPifkosten en \'PrYoerkoslen. In I )-1<) bdaall broeder bursicr 9(} p. 

\'oor het delven : 21 p. voor hel 4::\'letlene» en 126 p. 17 s. I 0 d. \'OOr hel 

dragen. In lolaal meer dan 243 p. ; een heelrag clat de onl\·<mg~1l Yan 28 p. 

I Is \'er overLreft (b 1). Dit komt natuurlijk cloor hel feil dal hl'l f.,ll'Oolslc 

dt>el \'all de turf bestemd was voor Pigen gchruik : het v<·rwarmen \'all het 

hospilaal en hijhorendP gehouwen. liet wir11wn van turf gaal lP Altena 

door lol OIIJ!<'\'ecr I 380. want \'anaf 1 )8 I VPrclwijnl cl<· post n·ar• lttcf\'<'11 

te J\ltena» \'oorgoed uil cl<· n·b·ningcn. 

( 11,) Ar. S.llll\ rr·k. nr. l. 

( ,17) l·:.·n ullua.ofpo•t van rlr• u·ko·ninll vun 12HO scht[nl <'<'11 \'NVo<•r I"'' schuil lc 

•UIIUNNr·n .rlr· •tuorlum 1111\'r• vul11urlll'r .r·u[P>. Ik fll<'l'll nodalnns dut ll<'t 

trnn•p"rl van l"n J'vlrwrr- noo~~r Aurrlo·n I lilril p<'r vlot ll<'lll'lartlo•. rlnor wo· In lnl!'fo• 

rr·ko·nlllll<'ll ulluavr·n vlnrlr·n • \'Uil lorvo·n Ir• vlo•flpnr• vunol"n lllO!'fr' looi<' :\relen· 

l.urlll.>. Ar. S 1111\ rr·k. l:lHO <'11 rr·k. IJ07. 

I 11:! J Ar. SI lil\ rr-k. I'HIJ. 

( I 0J) In rlilf jnur vnlt rJ,. opl>rr•IIJI•l • \'/Hl I orvr·n > op 1 p. ·I ~- Ir• J-:,.llo. 

I "'>fJ/ Ar. SI I lil wk. 1 "J.lf,_ 

(jJ J Ar. Slllll rr·k. IJ1'J 



Een groot deel van de gedolven turf werd door het hospitaal ver

hniikt terwijl de rest ll'r plaatse of in Brugge werd verkocht. De broeders 

hieolden toezicht op de turfexploitatie want geregPid \'ersrhijnen de hroPders 

op hun hoeve le Altena ( 52
). 

Na het niLlurven \'an de grond plantten de broeders meestal bossen 

uan op de gronden rond Altena. tenvijl rond Ten Moere de woeste gron

den hoofdzab~lijk tol landbouwgwnd werden herschapen. Een oorkonde 

van 1323 geeft een zeer goede rnornentopnam<· van de omgPving \'an len 

f\1oere tijdens de periode van de turfwinning : een erfelijke cijns werd lwzet 

op «viNliene ghemeten ende een aH ~hemel ende \1ierlirh roeden lands 

ende woestinen also si nu gheleghen siin Pmle ule ghedolven>. Een deel 

\'an rtP- uilgeturfde grond was nog woeste grond geble\'Pll, terwijl el·n 

ander reeds landbouwgrond was. \' erder worden nog negen gemet en 

200 mede gesitueerd «an de zuutzide \"ill1 der f\ loersirale teere stede diP

men heel Senle Jhanshuus woesüne neffens jonghe Boidiin Coliins 

woesline of een ziele ende Arnoud Gouds woesline ende Alaerd Suy5 

breeder of ander ziele streekende zuulwae>rt lole Zegher Smeeds mD<'re 

ende woesline» ( 5 :1). \ \' oesle grond. landhouwgrond en moerbrrond liggen 

naast en door elkaar. Het landschap rond de~ f\1oerslraat is in 1323 in 

volle evolutie Yan moergrond m·er woeste grond naar landbouwland ! 

BESLUIT 

Aan weerszijden van de Antwerpse heerweg in de streek &klo

i\laldegem lagen er twee rnoergebied<>n. liet eerste en belangrijkste \\"as het 

moergebied van Aardenburg da.t gans het grondgebied van Sint Laurt'ins. 

het gebied rond de wij'k f\1oPrhuize \"an l'laldegem en het ~edeelte \'Uil de 

po1ldPr~treek ten zuiden \'an de lijn 1\ot>_selare-Vv'atervlil"l en ten we~len ,·an 

de we~Z Wa!Prvliet-lk•nt;ille omvatte. Ook de omgeving van de f'Iot'rslraal 

Ie Eeklo mag lol dil Jn<wrgehied l.!t'rekend word<'n. Tm zuiden \·an de 

Antwerpse h!'erweg lrpffen we <lt• ZllidnHH·r t•n dt• Pokmot'l' aan Ie Eeklo 

met de (laarhiJ <~ansluilende moPrgl"hiedl'n Yan ~\degem. Oo~lwinb·l <'11 

Waarsr'hool. I )it moergehied komt ongewer overeen md het h11idige I .een. 

I )eze I wee moergehiNien worden d11s gt•s!'heidt'n cloor t!t- lwogit•mg 

of cl11incnr11g waarop de Antwerpsf• heerweg loopt. 

(52) Ar. SJIIII n·k. 13(>0 : <van dnt lm>t·clt•r 1\otcltn I!' .\lt<'nn wns>. 
(53) Ar. S.Jllll oorkoncl" nr. ·102. 
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DP turft>xploitatie ,·anuit ten ~ loere moet ongevper een ePuw geduurd 

ht>bhen : ,·an rond 1230 tot 13-18. In de 7.uidmoPr hePft het uiLlurven op 

llrote ~chaal slt>chts dt>rtig jaar. van 13-lö tol 1375. gedtturd. Er werd t>chter 

rt>t>ds vroeger turf op klt>ine schaal rond AltPna gPdolven : in 1292 Pn 

12<.)-J maken de rt•keningPn ,·an het Sint .lanshospitaall rtaar mPlding van. 

liPt W'n·oer van de turf. gedolvt>n rond ten !'-loen'. gebeurelP op 

,.Jotten ,·ia de Eeklose water~rang naar Aardenburg. waar de turf O\'erge

ladt>n werd op ~chepen met l)('slPmming Rrugge. Die turf diende in hoofd

zaak voor het eigen gebruik van het Sint JanshospitaaL DP turf. gedolven 

rond Altena. werd gedeeltelijk vt'fkocht en gedE>eltelijk voor eigen gebmik 

aangewend. Over het ,·en·oer zijn geen l>ijzonderheden bekend. het ligt 

echtPr voor de hand dat de Lieve elP aangewezen vaarwPg was daar dt> 

7uïdmoPr Pn Altena aan dt> Lie\'P paalden. 

L. STCîCKMAN 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ó. 

7. 

8. 

f). 

10. 

11. 

RULACE I 

Cijnshoek van cl<' mot>q.!ro!ldPn in het amhacht Aardenburg (anno 

131) of I) 1·~). 

/\lgemPt~n rijksarchief Bruss(•l Rolrekeningen nr. 2856 . 

... de moro vendito per fmtrem Willt>lmum dé Bodelo et .lohannem 

clt> Leffinf!he vidc>lin'l de \'rauwen weg ... dPnte usque ad finem hrPvi. 

de \'ia \ 'rnu w·en ad \'iam ............ 
prima mensura 75 g. 75 r. 

~ecunda mens !lira ()7 Y2 0 4:::! Y2 r. ,..,. 

in die derde male ............ 

elP via \'rnuwen nd viam Ta yen 70 Y2 g. ri 1 r. 

prima mt•nsum 28 g. I. 7 Y2 r. 

secunda mensurn 20 g. preter 9 V2 r. 

Ier I ia mensurn i7 f!. 1 I. 12 r. 

dt> \'ia Ta yen ad \'iiun \'e~els 137 Y2 g. -13 Y2 r. 

de via \ 'f'lt•ls ad viam ]\ loPnins 

prima mensura 24 a 88 r. .... 
st>nmda mensura IC) Y2 g. preter 24 r. 

lerlia men;; urn 18 Y2 0 ..,- r. ,..,. 'I 

de vin ]\1oenins nel finem hrt>vi 10 Y2 g. prei er 10 r. 

prima mensurn 7 Y2 !I 82 r. ,..,. 

sec u mln mensurn s g. I. 14 Y2 r. 

I f•rl in mens u Til 7 g. I. 13 Y2 r. 

primus in Fx(lf'nhurgh st•rl's in \'at•rne ante \'Îéllll I <Ünf'kins 
q_l ~- I I. 20 r. 

prima mensurn 3-1 g. 7<1 Y2 r. 

Sf'Cllmla mcnsura )2 Y2 g. 
.., r. ' 

INI ia lllC!ISllfél ············ 
elP via l .. onPkim a cl vinm l .. iehtvoPis 137 t,!. ')I r. 

cl P via l .. ichtvol'l s a cl \'iam lhlolfs 107' ~- 11) r. 

d(• \'Îil I~Prtolr~ a cl \'Î!IIll RijS(',\'C'rl' I I ') 1/2 " ,.... 

cl(• via I~ ist·h·cr(' nel via m C'rhPylt•rs 11:2 ~. prt•ll'f '"Fi r. 

d(' \'IÎa Hlatt\\'Pis a cl \'Îillll ( 'al fpn• 1·1 ') g. prt·l t'l" ·12 r. 
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12. de \ia C alferP .td Yiarn Stake\'t:•re 70 g. preter 30 r. 

13. de Stab·vere ad Yiam Craylo ad frontem mori ()() g. 

1--1. 77 g. 

tusscen Lonekins wegh ende Lichh·opts in die nederste male 

itt>m in die andre mate 

ilem in die derde mate 

143 r. 

item tusscen Lichl\·oetswegh end!:' Bertolfsvere in die andere mate 

item tusscen Bertolfsvere ende Riseh·ert> in flie andre mate 

i1em in die mate \'an xxx lh. lusscen \'etelwegh ende Lichtvoetwegh 

item tusscen Lichtvoetwegh ende Risel\·ere 

item in die langhe mate tusscen den \' rauwenwegh ende Riselvere 



jaar delfkost<'n ten l'-1oere 

49 p. 00 s. 31 d. 
40 p. 
7 
7 

115 p. 
89 p. 
7 

77 p. 
77 p. 

7 s. d. 
1 s. 2 d. 

i)I.JLAGE 11 
delfkosten Altena 

6 p. 10 Y2 s. 

4 p. s Y2 s. 

vervoer van ten 

;\1oNe naar Aard. 

21 p. 
7 

20 p. 
21 h p. 2 s. 
20 p. 
16 p. 6 s. 
27 p. 
23 p. 1·1 s. 
31 p. 

vervoer van Aard. 

naar Brugge 

27 p. 6 s. 
7 

22 p. 
20 p. 11 s. 
30 p. 9 s. 
26 p. 12 s. 
32 p. 3 s. 
16 p. 17 s. 
13 Y.:! p. 

53 p. 7 s. 

± 1276 
1279 
1280 
1281 
1289 
1290 
1291 
1292 
1294 
1295 
1300 
1307 
1309 
1310 
1311 (?) 
1316 
1317 

14 p. 15 s. 
58 p. 14 s. 
49 p. 12 s. 
49 p. 12 s. 
57 p. 12 s. 
55 p. ( '1 ) 

--iS p. 12 s. 
9 p. 4 s. 

22 p. 9 s. 
27 p. 00 s. 12 d. 
56 p. 

jaar 

1332 
1333 
1339 
1340 
1341 
1342 
1343 
1344 
1345 
1346 
1347 
1348 
1349 
1350 
1351 
1332 
1353 
1354 
1355 

te E<'klo 

203 p. 
174 p. 15 s. 
158 p. 
133 p. 
164 p. 
182 p. 3 s. 
143 p. 12 s. 
66 p. 
84 p. 
58 p. 
11 p. 

6 s. 

21 p. 14 s. 

01\:T\'.\NGST \'AN Tl1RF 

jnor 

32 p. 6 s. 
64 Y2 p. 

112 p. 12 s. 

107 p. 5 s. 
90 p. 15 s. 
(J8 p. 13 s. 

6 p. 
10 p. 
16 p. 
27 p. 13 s. 
60 p. 9 s. 
()l) p. 10 s. 

lil fl· 7 s. 
I 5.J p. I 9 s. 
()() p. 

6 d. 
3 d. 
6 d. 
6 d. 

4 p. 

9 s. 
q s. 

4 s. 

11-1 p. 12 s. 
()7 p. 12 s. 

·17 p. ·1 s. 
28 p. 11 s. 
75 p. 16 s. 
70 Jl. 1-1 s. 
-18 Jl. 3 s. 
<i2 p. ·I s. 

135() 

1357 
1358 
1359 
13()0 
1361 
1363 
1 3<i.J 
13()5 
1366 
1367 
1368 
13()9 
1370 
1371 
1.372 
1)73 
137·1 

32 p. 2 s. 6 d. 
51 p. q s. 

107 p. 
117 p. 

3 cl. 

RI p. l.J s. 10 d. 
92 p. 3 s. 

107 p. I.J s. 
61 p. 

12() p. 16 s. 

I)<· r<·kening<'n 137<)·1380 onllm·k<'n. ln 1 )81 en \'nlgendP jnrt'll is •·r 

geen sprnke ,·nn «lu<:>r\'Pil I<' Allenn:.. 

( 1) <vnn lorv<·n I<' wlnnf' lf'n moNf' vnn ,\niPnhurdn 

< vnn torvPn t,. viP! i<'nf' vnndPn mo<'rP Int Ar<lf'nhurdn 

<vnn lorvPn tP vo<'rn<' vnn :\rd,.nhurph lolf' Brug~lw> 
12) • vnn lorven I<• wlnn<' tPn moPr<' vnn !\rc!.•nhu~h t•ncle \'llll vlt•tlt'n<' c•nclt• \'Oil 

wnl<'rglwld .. > 

( 3) <vnn torvPn I<' wlnrH• I<' Edo """'' \'1111 \'ONil<' Int!' .\r.l .. nhnl'!lll> 
(•1) cvnn tor\'<'ll lP vo<'rnf' vnnd<'n llH><'r<' \'nn Eclo tol<· ;\rd,.nhu~], t•rl<lt• \'l\11 . \!'llt•n· 

6ur~h lol" 11ruRdw> 
(r;) cvnn nm<'n hnv<' lf' Eclo rntds d,.n mof'!'<'> 
( (,) cvnn mnf'rc tEdo 1 li p. '3 ~. tnchtf'r> 



ONZE 1\\ \',-\RTIERST:\r\ T 

FERDIN:\ND ANTOON PIESSENS 

( 1 860 - 19-13 ) 

Ferdinar.d Antoon PIESSENS werd als oudste zoon van Petms 

.\ntonius (" .25 april 182-t Eeklo - 1' 21 augustus 1920 Eeklo) en fvlaria 

Anna DE 011LLECA01PS (" 18 maart 1832 Oost-Eeklo - 1' 8 decemher 

1917 Eeklo) op 1-l januari 1860 te El·klo ( Fhlgerhoeke) ge horen ( T 
!luwde op 12 augustus 1886 te Eeklo met Clementia Bauwens, dochter 

van Karel Françie; en [\larie Thérèse De Rruycker ( 2 ). Hun huwelijks

kontrakt was verlt>den op 11 augustu" 1886 voor notaris Emit>l Dauwe 

te Eeklo. Hij 0\'erleed op 11 mei 19·13 te Et>klo ( Ralgerhoeke) ( 3 ). 

Toen hij twintig jaar gewordt>n was in 1880 moest hij gaan loten, 

doch we hehhen zijn naam Illiet kunnen terugvinden, daar op het stads

archief te F>klo de mi·litie-registers voor de periode 1875-1880 ontbreken. 

In 186h woonelP hij volgens het hevolkingsreg•ister met zijn ouders 

in de 4: f-)ahzerhoekstraat Hn, samen met nog een hroer en twee zusters : 

Hernard Antone. " 14 juni 1861 Epk·lo ( RalgP'I'hoeke) ; Clemt>nce. " 7 

oktoLPr 18l>) Eeklu ( P>algt'rhfwke) en Anafllica Tlwrc>sia. o () nm·c>mht>r 

186() Er~klo ( HalgPrhoc•ke). 

Op het h(Jf wawn tm~n elP volgende (knerhtcn t•n nwid<-"n> : Joarmes 

\'an hrwckc. " J\clr1!1'm J7CJ7: J){•sirP Van cle Wot>sfijlll', o Aclf'gPm 

18"58; Theresia Piel<-"rs. " Sint-Laureins 18·11 <-'n I )esin'• Vandt>rjeugt, 

" J\clegPm )() maart 1 R4) ( ·•). 

Volgens hf'l lwvolkiraJ,!sr<·gis~PT van 1880 ml'l latPw aarwullinaen 

WcJCJJHit· hij S<'clt·rl ;ijn huwdijk in 188l> op «Bah:wrhoPke 53>, als • lnnd

lmlaWN> ( :. ) . In 1811(1 Wil.'\ hij ~ koopmilia in kolt'n t'll vlas> worwn.J •. ll' 

.. H;.llwrhcwkP 'i)-'>'h. 

I I ) G..JJOoriN<·ahl•·r I "1611 rok I<· nr. 'I - B. S. E,.kfn. 

12) lluw,.Jijk.wlll''''' IHFilo aki<• nr. ·17 - 11. S. E<·kln. 
()) Ov,.rli).!<·n·r•·ai•IN 1'J.l) flkh· nr. 11) - B. S. r·:,.kln. 
IJ) ll<·vnlklnu•r<·al•l••r lklolo J,,".k 7 I,J. .. I llo11..!- S.·A. Erkln. 

I"J) l•f,..n 1FiFill f",,.k 7 blut! 181 - S. A E•·klo 
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Clt•nwnt.., 1\ \l \\'1 ::\:' 

I I , r,c, - I fJ-13) 

\ \'a s in J()UO cc \'lo~ko(lp!lléll1 » IIW I \TOII\\" rn dne dochter~ : ('. !aria 

Thc·n'SÎil. Ct'lina f\ l orin <'11 ll cll'nn ~ lorin Clt•nwnlia . 

ll iPr voi~Jcn clnn hun ) kincl t>ren nllen Ie 1-::eklo ( Fhlgt•rhot>ke) ~l'

horcn { \'Oif.!<•n:; cll' f.!<'f!l' \ 'Pil' uil hel lw Yolkingsrt•!Jbl r \'on 1 ~ QQ) : 

I) f'. Ltria T lwr<',iH . " ') j11ni IR87 . 

.2) C<'lina f\ lnria. " I 110\'t•mlwr I 8 . 

) ) 1\éllllit•l im<; losl'ph. " I') <lllguslus I <)0. vt•rlt•clt-n Of ,2(, nwi I C) I 

1 -~ c · k l o . 

) ) larg-ard,l [\ l nrin. " I h mei I 0 ·1. 

l ~<' klo ( 1"1nlgc·rhnc·k ') (I') . 
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NEEM UW DIENAAR OP IN UW RIJK. 0 HEER. 

+ 
G~DENK IN UW GEBEDEN 

MIJNHEER 

FERDIHAHD. AHTOOH PIESSENS 
WEDUWNAAR VAN MEVROUW 

CLEMENTIA BAUWENS 

geboren te Balgerhoeke, den 14 Januari 1860 
en er godvruchtig overleden, den 11 Mei 1943. 

Gesterkt door al de Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk. 
Htj was lid van de godvruchtige genootschappen der Parochie. 

• Hoj stierf in een gelukkigen ouderdom, rijk aan dagen, 
aan njkdom en aan eer. • (1 Paral. XXIX-28.) 

• Hoe schoon staat aan bejaarden wijsheld en aan 
aanzienlijken Inzicht en overleg. • (Eccli. XXV-7.) 

De duurbare Overledene had van diep christelijke Ouders 
zijn sterke godsdienstige overtulging overgei!rld. Met een 
voorbeeldige echtgenoote had hij een doorchristelijk gezin 
gesticht en hij leefde lange jaren werkzaam, voorspoedig en 
gelukkig midden dat gezin. Toen de Heer zijn heilige Vrouw 
tot zich terugriep, ontviel hem zijn groote levenssteun, die 
niet meer te vervangen was. Ook werd hij dan spoedig oud. 
De ziel steeds meer en meer naar God en naar de eeuwig
heid gericht, bereidde hij den dag voor. waarop God ook 
hem zou roepen. Hij gaf zich aan zijn Heiligen Wil over, en 
de Heer schonk hem een kalme en geruste dood. 

Duurbare Kinderen, Kleinkinderen en Achterkleinkinderen, 
ik ga naar God en naar Moeder terug. Wij zullen U daar 
allen verwachten en veel voor U bidden. Hebt dank voor 
uw leedere genegenheid en uw kinderlijke zorgen. Blijft 
malkander beminnen; blijft kinderen van God en van zijn 
Kerk. Bidt Gij ook veel voor ons. 

Duurbare Zuster en Familieleden, tot weerziens hierboven. 
Geliefde Neven, Priesters des Heeren, weest mij aan het 
Altaar Indachtig. 

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.) 

Drukkerij De Baets, Adegem. 

Biclpr<'ntje van 

F Prdfnanrl Antoon Piess<'m 

t Ball!<'rho"k" 11-'3-1943 

Kostbaar is de dood der heilijJen !H. Rcrnardus) 
GEDENK IN UW GEBEDEN 

t Mevrouw 

CLEMENTIA BAUWENS 
echtge11uuie \'an Mijnheer 

Ferdinand PIESSENS 
Geboren te Eekloo den 19 Juni 185S en ~odvruchtig 
in den heer ontslapen te Balgerhoeke op 0. !.. V. Licht-

mis, 2 Februari 1938. 
V ersterkl door de H.H. Sacramcnt<>n dcr Stervenden. 
Zij was prefacte-jubilare5 der Derde Orde van 
den H. FranCÎ5CUS en lid van alle godvruchtige 

genootschappen. 
Een voorbeeldige vrouw is een kroon voor haar 

man. Zielskracht en majesteit zijn haar klecdij ... Haar 
mond opent zij voor de wijsheid en de wet der goe
dertierenheid is op haar lippen. Zij slaat de gangen 
van haar huisgezin gade en eet haar brood niet in le
digheid. Hare kinderen staan op en roemen haar over· 
~clukki'g en haar man bazuint haar lol uit. (Spreuken) 
Haar lolspraak zal in ieders mond zoet zijn als honiug. 

Het geheim van haar voorbeeldig leven : Mis hno
ren, communicecren, onder Gods Oog naarstig wer
ken voor de haren : dat w~s de orde van ieder harer 
dagen. Wie heelt ze ouit ander.< gekend ? 

Sterven op een Mariadag is een vnorecht C:cr Maria
kinderen. Als een gewijde Lichtmiskaars is ze opge
brand en' verteerd voor God, in den tempel v;m haar 
huiskrii:;;, :voor het t.t!:>crnakel van ha:.r ziel wa,H d.· 
Heer zóó rijk in leefde. 

Duurbare Echtg~noot, gij zult mil meest missen.Het 
Geloof en de Liefde hebben ons zn11 lange jaren heilig 
verbonden. Zii mo~tcn ons blijv~n vercenigen ~n de 
Liefde is onsterfelijk. 

Duurbare kinderen en kleinkinderen, ik dank U voor 
uwe warme J!cnegenheid en zorgen. Miin lcv<n ~ 
vonr·Vader en voor U geofferd geweest. Do>or God~ 
genade heb ik U veel goeds mogen doen. Hel beeld 
van mijn leven moge U nooit verlaten. Bidt veel voor 
IJl ij, omringt Vader met alle zorgen en blijft Uw leven 
n<'ar God richten. 

Duurbare familieleden, laten wij malkaM indachtig 
blijven in onze geh<'den. Tot weerziens hierbnvea. 
Mijn duurbare Neven, Priesters des H<'eren, weest mij 
aan het altaar indachtig. 
Eucharistisch Hart van J<.>su, nn:fcrm U onzer, 300 d.a. 

RtclprPnlj!' van 

ClemPnlia BauwPOS 

t lhlf.!NhoPke 2-2-1 1>38 

.. rhl~Pnol!' van Fc•rclinancl Antoon Pt!'s>!'nS 

I )e .-huisknerht~ was CamiPI Vitn elf' Vclrle, " 2 nwi 1871 te 

Ac!Pgt•m ( 1 ). 

In I CJ I() Wib zijn \\'o<msl « Balgt·rhoc~ke ')3:. r·n lwrcwp c:vlashan

cft·l<•<•r» ( ~). In I CJ20 lwwoorHlt·n zij het niPtiWI.!f'houwcl huis rPchtover 

cl" Sin I ,\ntonill.~kr·rk ~ Hitii./PrhO!·ke ')I~ Pil .'>Ion cl hij als q•i!!l'lli!.ilr) wr

mt•lcl (").In J<I)(J nol! slc·Pcls .:1\alw·rhot·k•· ')C) (
1
") 1'11 lwt was in clal 

huis rial Fc·ulirtancl Antoon Pit·sst•ns c•rt zijn Prhl!!<'llOie CIPnwnl ia llau-

(7) ibit!t·m l'lflll b(JI•k 10, hla.J lo2 S. A. l·: .. klo. 
(8) tl.i.Jr·m 11110 bor·k Hl. l.lnrl 'i~ S. A. l·: .. klo. 
I< I) ihirlr·rn 1 '120 f.oc·k A. l.ln.J 2~)(1 ~ S. :\. Er•klo. 
(liJ) Jl.iclr·rn l'i)fl IHwk Hl. J,l;ul l~)Cl ~ S. ;\, E .. klo. 
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Fcrdinand ntoon PIE _ EN met zijn echtgenote l<'menlla Bt\L' \ \'E~- ,•n hun 

drie docht..r;, Maria T hcrcsia . el i na ]\I aria en Helena :--I aria lemt·nlia in 193h op 

hun ~ouden huwelijk. jubileum (X 12 aul!uslus I 6 Eeklo). 

" ens zijn len de gegaan. Dil huis i.c; Lev n. ' én van d w inia 

g bouv en di e onl napL zijn aan de lolalle v rwoeslina ' ' n Bal rhoeke 

lijd n wereldo T1l og 1940- 1945. 

A l m n beh ord F rdinnnd ,.. nl on Pi - ~t n. nog I l die fi!!ltil' n 

van den ou lt> n l mpel, die van hun oud rs t< n vaste god di n. lia 

ov .rlu ig i ng ha [ lt>n overg< "rf d. 11 ij wa. e n g P [p varb 
v r zijn lalrijk kind erC'n n k!t in kin [ n n . diP hij d r n I or b mindt' 

n 'Oor wi en hij n gr l sl un wa . . 

F rdinnnd nlo n I iC's en. h ad 

voor Balgerh o ·h v hij n begriJ 

g zond rdP 1 men k n vt>rlr uw n. 

en jovir ui C'n luim ig knrnkter t'n 

g wor !en p wil'ns wijsheid n 

In dl' ' inler w hij kolenhen I laar t'n in d t> zomrr wrh nd ld 
hij vlas mf'l d hoerl'n uil de p II Pr . hl r· zijn huls lwz<l.l hij ' n 

groiP lolt·n. dnrur d,ie in verl indlng . lond nwl dt v rl (k,n ,] ''"' 

. hipdon r k) . nlwnnr clt• ~r hipJ r. nnnlt·gclt'n nwl hun lo!C'n · lwpC'n. 



Ferdmand Anloon Piessens was als voorzilter een van de eerste 

bt.."tuursleden ,<m dt> f"anfare "De \'erenigde \'rienden» te Aclegem. 

gt>slicht op (i oktoÎltll' 189-1. S<lmen met de fabrikant Adolphe Standaert 

uit Balgerho«:>ke. E. H. V erhaegen. pastoor, en onderYoorziller A..! ph. Neyt 

Yan \'el dekens ( 11
). 

\Vilfrkcl STEEG! IERS 

f 11 J VA:\! C 'I .EE:o-1PUT 1'. //..t rmt-lrJtlla van tJ" ,f,.ura/un·• , IJ., V••rt·rli11do Vri<•ndon, 
I•· ;\,[,.fl..,1l. ' ( )n, f\-(, . .,lj•·•lrm.l > ) 0 jllllrl(flrll/. nr. I - 1 '.J70 hlz. 6. 
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I. - STEEGHERS \V .. - De familie de :"-ltllecamps. <Vlaamse stam>, Jaargang l. 
1965. blz. 175-190. 

2. - STEEGilERS \V .. ~ Joannes 1'-laria de :"-ltllccamps, burgemeester van \Vat~r

vliet ( 1792-18-l()). Onze Kwartierstaat. <Appeltjes van het l\1eetj~sland>. XIX. 

1968. 

3. - STEEGliERS W., - De kwartierstaat van Pietcr Antoon PlESSE:--:S. Gemeen

teraadslid ,[N stad Eeklo (1824-1920). Z.j .. ln eigen beheer. 

-l. - STEEGIJERS \ \' .. - Genealogische gegevens betreffend,. de familie De :--Jocker 

te Zeizate en lr• \\'atervliet in de 18de eeuw. <Vlaamse stam> 6e jaargang. 

numm<'r 5, I juni 1970. hlz. 350-352. 

5. STEEGliERS \V .. - llonderd jaar geleden overleed Kanunnik Seraphinm Joan

nes PIE.SSENS. <Ons lleem>. jg. XXIV. I Louwmaand 1970. blz. 35-36. 

6. -VAN CI.EEI'-1PUT P .. - liet ontslaan van de <fanfare> <De Verenigde Vrien

den> te Adegem. <Ons t'-1eetjeslanrb 3c jaargang. nr. 1 - 1970. blz. 5.;·. 

, . - STEEGliERS \\'.. - PIESSENS. Famili!'kundige Vraagbaak <On; Heem• 

jg. XVIII. 2 Slachtmaand 1963. hlz. 79. 

s.- STEEGHERS \V .. - -110. PIESSENS. -111. PIESSENS. Familil'kundige \'raa~

haak «Ons !leem> jg. XVIII. 3-4 ~i!'uwjaarmaand en Lentemaand 1964, blz. 1-12. 

9. STEEGilERS \\' .. - :\ntwoord op vraag -106 PIESSENS 11. Voor2'aten rll'f 

oud E!'klose familie Piess!'ns tP Brugj:!P. Famtliekundil!e \'raagbaak <Ons J-le!'m> 

jg. XIX. 6 Slachtmaand 1965. blz. 267-268. 

10. ~ STEEGilERS \\' .. - 512 PASTOOR-DEKEN PIESSENS. Familwkundige 

Vraagbaak • Om lle!'lll> jg. XXIII. 2 Lentemaand 196'1. blz. 9-1. 

1 I. - STEEGliERS \\' .. I' I ETER ANTOON PIESSENS ( 1824-1920) Gt·nwen-

temarlslid van d(' Stnd Eeklo. c Ons r lct·ljC'slnnrl. 5" janrl!anl!. nr. I - 19:'2. 

blz. 6-9. 

12. ~ STOCKt'-IAN L .. - I kt Go('d kn l\lo!'l't' tt· E('klo. Pocht .. r .lan Ptt·ssC'ns. 

· i\pp<'li jl's van lu·l l' l<'<'lJ<'sland>. nr. 22 - 1 ()71. hlz. 121-156. 

13.- STEEGilERS \\' .. ~ [) .. Stal<•n van l~ot•rl van E .. klo (1'i27-17'95). 3 d..!C'n. 

1972. Ovl'f • PtessPns> aan hlz. 3·17-481 'i23-'i·17'. 

1·1. - I )E Si' IET E .. - De l.ijnwandnijvNI\t'td lP EPklo In de 18~ Pl'll\\'. <Üns 

~le('ljPsluncl> 'i" j!lOf!!Onl!. nr. 3 - 1'l7'2. blz. 107-113. 

15. - :-;TEECIII·:RS \\' .. - \ 'R:\:\C nr. 'i32. FEIWIN:\ND .\NTOON PJE:-;~EN~ 

Fumtltt-kundil!<' \'raul!l•nok <Üns 11"''111> j~. 21î. 5 1-lt•rfslrnnnn•l l'l7'2. hlz. 221-

226. 
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Bl.IL'\GE 

Gl:]'\E.\LOG!~CIIE ~CIIET~ \'AN UE FA:-.III.IE PIFSSENS 

~TA:- tREEK~ 

I. PIE~5EN5 .K )AN:'\E5 1-(ehuwd met 
PIETr:R.S UIGNE 

gewon 
11. PIESSENS JO.-\NNES gehuwd met 

BECKHAERT PETRONELLA 
gewon 

111. PIESSENS JOANNES BENEDlCTUS gehuwd met 
POPPE CAROUNA 

gewon 

l\ '. PIESSENS PETRUS ANTOON gehuwd met 
DE ~ IILLECAJ\ 1PS ANNA :rvtARIA 

gewon 
\'. PIESSENS FERDINAND ANTOON gehuwd met 

BAL1\Vl:NS CLEJ\1ENTIA 
i PIESSENS JOANNES : x Oigne Pieters 17 juni 1696 Kaprijke. 

Kinderen : 
1 ) Joanna ]\ laria, o 6 mei 1697 Kaprijke. 
2) LaurPntius, " 30 januari 1698 Kaprijke. 
3) :.lar ia C atharina. " 30 april 1699 Kaprijke. 
1) .Joannes. o 8 augustus 1700 Kaprijke, x lste maal 24 augustus 172-1 

Er·klo Cornelia dP Roo fa .lan. weduwe \'an Frans De R.ijrke: x 2de 
maal 19 juni 1 Ti 1 EPklo Christophom D<u"nens : x 3dc rnnal 8 april 
175S b·klo PP!ronc·lla fkckh<lf'rl. 'j' 27 oktolwr 1773 Et'klo 73 j. oud. 
( Afslarnrning zie VPn!Pr). 

ll. PIESSENS .JOANNES : 0 s augustus 1700 Kaprijke. Pachter van 

de ooslzijclr· van (TPn l\1oPrt'> ( SL.-.Jansg-rwrl) vanaf 1722. X 1 stc maal 
m,.t rl,. wcrluwc \'an Frans Dr· l~ijrkr·. Conwlia de Roo fa .Jan 2·1 

iJU(!Hslu;s 172-1 E(·klo. Zij ·1· 30 juli 1730 EPklo . .fan Pit•ssens IH·znt 

I weeff.!l'louw in 17f>8 op .- St.-.lnns (~or·d >. 

llun kind : 
I) CIJnwlia. x Jooris (;rool;wrL 

.loHmws PiPSSt'IIS x 2rle fiJilal I r1 jnni 171 I l•:pklo Chrisloplwru ( Christof
f,.Jynljefl) I );wrwns (I >ha•·rwns) fa ( 'hrisloiTr•l r•n Anna Cools, die ·J· 
1fJ f,.l,ruari 17Sc1 '~··klo. Slil.it.l \'Hfl Co .. rl [t'j:l. nr. 10)1 f" 231 V);() ,...._..., 

,.ktc \'illl 21 St'JII<'rnlwr 175•1 ~ S./\. l·>klo. 
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Hun kinderen : 

2) Carolina, x Pieter Welvaert. 

3) Anne 1'-1arie. x Frans De Roovere -~:oud schepene \'an Eeklo>. t 
apr:il 1769 Eeklo. Staat van Goed reg. nr. 1034 fo 297 rto - akte 

\'an 30 november 1769 ,........... S.A. Eeklo . 

.loannes Piessens x 3de maal 8 april 17'35 Eeklo Petronelia Beckhaert 

fa Pieler. I lij '!' 27 oktober 1773 Eeklo 73 j. oud. Staat \'an Goed reg. 

nr. 1036 f" 182 - akte van 2 I augustus 1776 ,........... S.A Eeklo. 

llun kinderen : 

-1) Eernardus F mnciscus. " 12 januari 1756 Eeklo, p en m Petrus 

Bekaerl en Livina Peers. 

5) .loamws Benediclus, 0 13 juli 1757 Eeklo. x 1ste maal 1796 Eeklo 

Joanna Goetha:ls. x 2dc maal 22 mei 1805 Eeklo Carolina Poppe. 

(Afstamming zie verder). 

6) 1'-laria Pwrnarda, " 19 no\'ember 1758 Eeklo. p en m Bemardus 

Bekaert en Anna i\ I aria Piessens. 

7) 1'-laria Petronilla. " 12 apnil 1760 Eeklo, p en m Georgius Grootaert 

en 1'-laria ThE'resia Dhaenens. 

8) Elisaheth, 0 19 november 1765 Eeklo, p en m .loarmes Francisnis 

De l\'leyere en Elisabet·h ]\ latt hys. 

111. PIESSENS .JOANNES BENEDICTUS : " 13 juli 1757 Eeklo. p en 

m Joannis Beckhaert en ]\ laria Cornelia Piessens. x 1ste maal 1796 

Eeklo .Joa.nna Catharina Goethals fa Pieter .Joannes en l'laria Oe Roo. 

Pachier van de oostzijde \'an ten ]\ loere ( St.-.lan;;goed) vanaf 17t)-l tot 

1839. 

llun kinderen : 

1 ) Petrus .loannes, " 18 juli 1798 Eeklo, p en rn Petrus Joamws Goet

ha.ls en 0lariJa Bcmarda Piess(,m. 

2) rerdinamlus Antonius. o 3 januari 1800 Eeklo. p l'n m Francisrus 

Bmiwens en l\ I aria Cntharina De Reu. 

J) Livinus BC'rnardu~. " 24 april 1801 Eeklo. p en m Joanne'S Goethals 

(,n EliséthPilh P1t>ssens. 'I' 13 seplemlwr 1862 Et'klo. ongt'huwd 61 j. 

oud. woonde in januari 1830 al, ( lundnwn) op dt' ( nrugsdw ~trad 

271 ), 

.lonnne~ Berwcliclns PiPs.~Pns x 2cl<' maal 22 nwi 1805 Eeklo Carolina 

Pop()(' fa Pelrns i\nthonitiS en l\ lar.in .lacoiHI Dt' .laegt·r (
0 

q nwi 17~0 

Lembeke). 

lluu kindl'ren : 

·I) CnroltiS Ludovicus, 0 1-1 dt>n·mlwr 1807 l~('klo. 'I' '.}1 juni 1830 Eeklo. 

5) ~(·raphin .lonnlll'S, " 31 d(•ccmht'l' 18lN E('klo. Op 22 dt•et•mlwr lf\38 

lol priester g(•wijd. ( )p 1 uuguslus 18-12 lin·ntiuul in het knnt,llil'l 
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recht. Op :- augustus 1842 \\·erd hij te Gent benoemd to1t professor 

der wijsbegeerk in het seminarie. Werd in augustus 1843 naar 

Rome gezonden. om bij zijn terugkomst professor in kerkelijke ge

schiedenis te worden op 29 augustus 1846. Honoraire kanunnik \'an 

St.-Baafs tP Gent op -l november 1838. In 186 l «Geestelijke bestuur

der> '<IJl het -<:\V eezengesllirht der zu~ters van den H. Vincentius>. 

BenoPrnd tot titulaire kanunnik. werd hij dan geestelijk bestuurder der 

<Zusters Josephinen> Pn tresorier \"an het <Genootschap tot voort

planting van het geloof» op 28 augustus 1869. "!' Gent. dinsdag· 

11 juni 1870 60 j_ 6 m. oud. Leed rPeds jaren aan een maagziekte. 

6) Rosaha Theresia. o 1 maart 1812 Eeklo. Trad op 8 juli 1833 in het 

groot-hegijnhof St.-Eiisabeth le Gent. Gekleed in het convent «ter 

steen> op 7 juli 183-l. gesleed op 26 april 1835, tol moviciemeeste

resse> benoemd op 29 maart 1846, werd zij op 6 april 1849 tot 

O\'erste gek<>zen van het c:Com·ent \'an St.-Joannes-Bapli:sle». BP

noemd tot H. Geestjuffrouw op 10 mei 1859 werd zit len slotte 

op -l november 1873 <gezelnede:». Was een der begijntjes die van 

het oud groot-begijnhof van St.-Elisaheth le Gent in 1874 overkwa

men naar het nieuw (_rroot-lwgijnhof van St.-Amandsberg. "!' 15 de

cember 1880 St.-Amandsberg. 

7) Be-ncdictu~. " 5 oktober 1814 Eeklo. p en rn Livinus Bernarclus Pies

sens c·n ~I aria Comelia Poppe. x rviaria Antonia Sandyck ( 0 12 

april 182·1 Eeklo)_ ·r 2() september 1880 Eeklo. Was broodhakker 

van beroep en woonde in I 866 op de < Brugsche &lraet n" 26>. 

I fun kindPren : a) Charles Louis. o 27 augustus 1851 EPklo. x 27 

januari I 880 Eekio Rachel :'vlaria De Keyser ( o 3 januari 1855 Eeklo). 

\Vas lwdiemle en woonde circa ICJOO te Eeklo <Boelaarstraat, 3 en 5>: 

IJ) .loanne~ Bf•ned iet us, o 23 oktoh!:"'' 18'54 Ec,klo. Was hakk<'r van 

lwroep; r) Bernarel August, o 1'5 auaustus 1856 Eeklo. x 20 okto

lwr 1880 EPklo EmPfl'fllia Anrl11ies ( ·1 juni 1858 Adeg•'lll). Evf'neen~ 
hakker van lwro~p: rl) l..ouise S1·raphina. • 18 oklolwr 18(J0 Eeklo: 

1·) l~osali1• ~1arie. " 3 SI~JliPmlwr 1Ah2 Eeklo: f) i'larie .learu1e. 

~ 1(, aprrl i8(J4 Eeklo. t) SPplernlwr 1871 Ec·klo: ~) CumiPI Charles 

l~ene. " 1(1 rru~i 18(JÓ E··klo. 
!î) Ancelina :\nlonia. t 21 il!ll-(llslus 182) El·klo (> j. OlHI. 
1J) Anl.wlus, • CJ juni IAJCJ EPklo. t 18 seplemlwr 1CJ03 Et·klo. Pachter 

ViHI rJ •. oosl ,..;,cJ,. van ten rvtof'f(' ( St.-.lansi-(OI'rl) \'illlilf 18·18 tol 188-l. 

Later rr·nlPniN, woomll' in 1000 op rl•· ( l\ru14sc·hpslral'l 27). 

10) Fn·d•·rik. " 12 iliii,I'Uslu~ 1821 E«'klo. 

11) Jlr-lnt,:, " 2'5 april 1824 l·>klo. x 30 juni IR'51J Eeklo f\brin Annn 

rJ,. \lill•·c;•mps. t 21 au~mlns I1J20 ~~~·klo. (/\fslamming zi•· \'l'rdt·r). 

7 CJ7 



f)p sllrhlingsoorkonclc• \'flll lwt Crool-B<'!IIInhof vnn ~lnt-:\mnnclsbt'rll \'nn 30 .J,,,.,,mlwr 

187·1. colllgrnfiP op j><'rknnwni. mc•l clc hnndtc·bninQ \'!lil !lrooliuH..r .lulionn \'l'rhnt'lllw 

en t!<'Z<'int'dt' Rosnltn Tlwrt•sln l'tt•sst'lls. 

CJS 



.lt><HIIH'S Beneelidus Pit>ssens t 2 maart 1851 Eeklo <o::St.-Jansgoed::. 94 j. 

oud. Zijn \Touw Carolina Poppe t 11 april 18'5-1 EE-klo c:St.-.lansgot>ch 

:-s j. oud 

!\'. PIESSENS PEli~L 1 S ANTOON : " 25 april 182-1 Eeklo. p en m 

Carolus Ludm·icus Piessens en Rosalia Piesseris. x 30 juni 1859 Eeklo 

\!aria .L\nna de ,\ lillecamps. fa van de oud-burgemeester \'all Waterdiel 

Joannes l' !aria <'n .k•anna Theresia 1)" Nocker. t 21 augustus 1920 

Eeklo 96 j. oud. Zijïl wouw ,\I aria Anna de ]\ lillecamps "t 8 december 

11) 1 ï Balgerhoeke I Eeklo) 85 j. oud. 

llun kinderen : 

I ) Ferdinandus Antonius. " 14 jamwri 1800 Eeklo ( Balgerhoeke). x 12 

i.l.uguslus 1886 Eeklo Clemenlia Bauwens. ~ 11 mei 1943 Balger

hoeke (Eeklo) 83 j. oud. (Afstamming zie \Wder). 

2) Bf:'rnardus Antonrll!i, " 14 juni 1861 Ef:'kllo ( Balgerhoeke). '!' 6 juli 

I~ 17 Gent 56 j. oud. 

3) nenwntia. " 7 oktobf:'r 1863 Eeklo ( Balgerhoeke). '!' 17 januari 1949 

Eeklo .:Sint-\'incenliusgesticht». \Voonde met haar zuster AngE'Iica 

Thf:'resia te Eeklo op de Hoelaartsraat m. 41. 

-1) Angela Antonia, " 20 maart 1865 Eeklo ( Balgerhoeke). 

5) Angelica Theresia. " 6 nowmber 1866 Eeklo (Balgerhoeke). i' 14 

oktober 1<J42 I::>klo. Woonde met haar zuster Clemence in de Boe

laarstraal nr. 41. 

\'. PIESSENS FERDH'\ANU ANTOON : " 14 januari 1860 Eeklo 

( Balgf:'rhoPkP). x 12 augustus 188() Eeklo Clernenlra Ba u wens fa Karel 

Pil \I aria fJp Bruyd:er (" 19 juni 18'58 Eek'lo < B;tlgerhoeke>). 'I' I I mei 

I 9·43 Eeklo ( Balw·rhoeke) 83 j. ourl. Clemenlia Ba u wens '!' 2 februari 

I'J38 (0. L. \'nlllw l,ichtmis) Balgc·rhcwke 80 j. oud. 

I lun bmJPrNI : 

I ) ~ bria Then•sia, ·· ') juni I 887 Eeklo ( Halgc·rhoeke). x 7 juli 1908 

I·:C.klo ( Halgc·rhoeke) Arthur Aloyi.; Emilc• I )hanens fs Petms en 

I.Pollit~ l~oséolic· ~laria Thomaes 11it \Vatervliel. Zij 1· 1~ rleco•mlwr 

I ( J()Fi El'kl (). 
2) Cc·linH 1\laria." IR 110\'Prnlwr 1R8H l·:eklo (HalgPrhoekc). x () jun1 

I1Jl I l·:c·klo (fhlj1erhcwkc·) Alplwns 1'-loortgal. " R s!•plt'mlwr lAAI 

( >wlorp fs l'rosper .Jozef 1'11 ;--I aria .lul in Cuyrkens. Bekt•ncl \'lnnrns 

komponist. Van I 1J(J'i lol. JC)JfJ kap('IJJwt·slt·r aan de 0. L. \'r.-hasi

l;c-k lt· llaiJ, .. ..;lirh,ter c·n voc!f'z.iller van lwt I )u\'icl~l'onrls te Ticw~m 
( I'J2R maart 111'32 ). WNcl in 1933 I iel vun clc lllltZi<•kmncl \'i\11 

'1 llooftllwslllllr. WitS ook li,l VHII de· (/.uicl Nc·cl .. rlancls,• l'lanl~rhap

f'IJ \'tJOr l;oal . I l'!lt·rlruulc· Pil Co·sdJit·clt·rli~ (I <JO)). 1\olnponecrclt• 

l)l) 



c:Maria's Leven> het bekende Maria-spel van Halle, auteur van een 

Passie-spel. 12 meerstemmige missen. 10 bundels orgel- en harmo

niummuziek. 5 bundels geestelijke liederen. motetten, allerhande lie

deren, toneel- en orkestmuziek. \ \' oonde sedert 1919 te Tiegt>m waar 

hij ·j· op 4 j11nwui 1962. Cehna Maria Piessens t 3 januari 1972 

Tiegem 

3) Kamiel Ai me Joseph, o 15 augustus 1890 Eeklo (Balgerhot>ke). t 26 

mei 1891 Eeklo. 

cl) Helena Maria Clemenlia, 0 
28 maart 1892 Eeklo ( Balgerhoeke). 

x 17 augustus 1920 Eeklo ( Balgerhoeke) Zeger Arnoldus ]\ 1arlinus 

(' allens fs August en J'vlarie Octavie Derache. o 8 april 189-1 Avt>l

gem. I-lelena T'v1aria Clementia Piessens ·t 3 september 1971 Eeklo 

( Balgerhoeke). 

5) l\1argareta ~aJI'ia. o 16 mei 1894 Eek!Io ( Bél'lgerhoeke). t 17 januari 

1895 Eeklo ( Balgerhoeke). 

GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

gebort>n fs zoon van 

x gehuwd, huwde p peter 

t overleden, overleed m meter 

fa dochter van 

100 
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GENT IN DE XIV" EN XVe EEL:W 

DE GEESTEI .!IKHEID EN 11.\:'\R TUD 

lil 

In een vorige hi)dragf' versch<>nen in <Appeltjes van het !'-feetjes

land:. XX. 11)69. dPPiden we onder de titel \'an <Gent in de 

XI\". en de X\'c eeuw:. Pen en ander mede O\'er het geloof en 

de dPvol.ie, <lP kPrk en het mik in de Lage Landen. inzondt>rheid 

te Gent {1
). 

In ondf'rhavige bijdrage. de voortzelling \'an de vorigP, gaat hPt 

~peciaal over df' geP~telijklH.'id lP Gent. 

\\'ij dePleien reeds nwde dat de \ Ïaamse clt•rus inzake de \\'ester st• 

Kerkscheuring lwt voor Paus llrhanm \'1 had opgf'nomen. Ondt>r dt> his

~choppen die hij LP l)oornijk nanstf'ldP warPil er twee Gentenaar~ nl. .lan 

Van WPst. die nol! r)l'nsionaris van dt> stad was gpweest en dt· magistraat 

diensl<:'n had hewczPn in het gef'stelijk hof te I )oornijk (I bi•) t'n \\'iliPm 
van Cowlenlwrg d.ie nwt FiÜps \'an /\rtevc-ldP \'t'rwant wa:; ( 2

). 

I )ez<· l>issrhopp<·n W<lf<'ll ir> lwpaaltl opzit'ht ook politiPke bisschoppen 

<I ie cl<- Cenlennars. sinds 1 )7() in strijd met hun graaf. aanhingt>n. ;\la tiP 

dood \'illl l..oclt·wij:k \'ön ]\ lalt•. elk nog llrhnnbt wn:; gP\\'el''l. WPrd hij 

opgt•\·olgcl door i'ijn schoon;10on Filip> dt• ~lollll' die uill-!esprnken Clemen-

( :1). lijn w<ts 

(I) GPnl in tlf' XlVr· <'n rlr• X\'r· f't'll\\', ;\ppf'hj<'S v.h. 1'-!Pf'tjl•.<lnnd 1%'1. p. 1:" 

( tLis) S.A. G"nt. R"k. t3r>+r>'i fol. 215 v". 

(2) r. Roul!h<·. J)p G<·nlsf' kiNk<'n in ,,,, :'\l\"1' NI :'\\'(' 1'1'11\\'. p. 'H. 

(3) N. I )p l'uuw. L'.'\dhr~slon rl11 clN~<~ .J,. Flnnrlrt• n11 pnp1• Url.ntn \ï o.t'. p. h7'2: 

1:. (~uirb•. LPs Pnys-Hns 1'1 In vt•illt• rlr• l'11nific. ho11111. p. 3h~ : 1'. R"1111lu>. 0.1' 

p. <J.I. I )p c~f'ni.<P ~('!'.<lf'ltjk!'n lw·m•wtrlf'n ~trh III'Nil! nwt lwt t~t·nts.· polltl··k.· 

jl'\'f'll. :-;Oillllli\!1'11. 11\l'f'Sllll nhtr•n 1'11 SlllllllliQI' slnrl<pt'llSiOilflriSS!'Il. kll't'ftl!'ll .lt• pnh-

10'2 



De Genkn~•ar~ kregen het met de \'rede van Doornijk van 1385 van 

hertog Filips gedaan dat ze llrbanist ble,·en. I )e <mdere Vlamingen waren 

het niet of lieYer mochten het niet zijn. Vandaar da,t Brugse L1rhanislen. 

ctoor elP Clenwntijnen geplaagd. op een gegen•n lijd le Gent kwamen 

hirchtspreken en er ook cle heilige communie ontvingen ( 4
). 

\' ele \Tome Gentenaar~. al door de Westerse ~cheuring u·lf in de 

war gebracht. moeten het bovendien met bezwaard en bedrukt gemoed 

hebben aangezit:>n hoe hardnekkig geestelijken. Urhanisten en Clemen

lijnen. tegcnO\'Pf e-lkander stonden en hoe er met hf't gezag van bischoppen 

f'n abten werd gf>Sold. Gelet op de oorlogsomstandigheclen bleef het gf'

zag van bisschop .Jan Van West zeer beperkt lol dat gedeelte \"an Vlaan

deren dat oncter Gentse invloed stond. De bisschop zelf verbleef mef'stal 

te Gent maar zocht na 1383 lot'vluchl in Tviechel en (''). l\1eUertijd na 

1385. na de nede van DooinijL trokken bisschop \\'illem van Couden

berg en Antoon de Brune. abt van St.-Pieters. naar Engelamf in balling

~chap ( 6 ). \Villem de \ 'inf'a. bisschop van Ancona en legaat van paus 

Bonif ac:us IX. l 1rbanist, werd onderweg van Gent naar Brugge laffelijk 

o\·en·allf'n en w·arrt>Steerd door partijgangers ,-an hertog Fdips tegen wie 

de legaat te Gent nogal heftig was uitgevaren ( 7 ). Van zijn kant werd 

I .eeuwaerd. abt van ~t.-Pieters. wegens zijn clemenlijnse gezindheid als 

het ware tut Gf'nt gestoten. ging abt Jean cle Fayt van St.-Baafs te 

~ Ierhelen wonen (") terwijl men te Cent zag lwlanden de bisschop van 

Canlerhury (lit> met de Eng0lst> koning Richard 11 O\'Prhoop lag (~). 

\Vat een droefenis I 

Paus \lemt>ns VIl li("ll niets onverlet om de Vlaamse geeslt:<lijkheid 

voor zich lP winnen. I lij zette herto~ filips (lt' Stoute aan rliegenen die 

hr·m wildPn erkennen mPl speciale gunsten te ovei'Iarlr·n ( 10
). Van zijn 

tir·k van ([raaf of hPrlOII aan. Anrll'rt·n w.o Gr•nlsl' lrroPriPrs t•n pastoors cont 

~<'rmonl· disani au pcupl" qur· l'on voloil rllmintrN IPLrrs privilègl's r•l frnnchlscn 

war<·n autnnomisl<·n. 1'. I),. l.irhl< rvPirl". .lncqii<'S ril' l.ich!Prvt·lrll' o.c. p. :-o. 
ZIP ook P. Ro111!hé o.r. 

(4) lro 1)92. Mr·morir·fr. v. cl st nel Ï.<'nl. p. 12'i : Kcrvyn rlr· l.r·ll"nhow•. l.t•s nllinn-

r·r·• ,J" In rommun•· ,J,. (~nrHI iiVPI' Rtr·hnrrl 11. p. 10. 

l'i) 1"\. IJ,. l'u11w. f>.r. p. (,ij() : F. ()uickt•. o.r. p. 3:-r, 377-)78. 

(r,) I' l~"llllf,; .. o.f'. •·n E. l'•·rroy. I .'An11kl•·rn· •·i J,. urnn•l schism•· <l'ocrlriPnl. p. 20'l. 

17} ( ). ( 'nrl•·fliNl. Phtllpp" dr·r Kiihrw. n .. t· p. 'i)-'j.J-r,H, In 1 )'10. On.l<'r .!" nnn· 

vnll•·r· wn• .J;m vnn llill<·wljn. hnslnnrtl \1111 ( ~•·mnrrl. lwr'f vnn l.tcht.•n•t"l,lt•. 

I fl) U. B•·rlti·r<•. l••llf> l~·rnl•·r ,J,. Fnyl. o.<'. I XII p. 2fi. Zit• ook dil Wr'rk voor Pok.' I" 
nulllll<' ,J,·tntls f~t•lrdf,.nrlr· h•·l •• l1i•rrw In .!•· Ct•nl.'f• niHfll•·n. 

( 11) A. Van l.ob·r•·n. ( l111rt<·• •·I •loc ... f,J,_ St.i'tl'fr<' Ir C~nn•l. n.r. \'11 1'11 !.XIII : 
( 'lllll·lllr·ri o.c. (,8. 

(Hl) (J,.f,ill•r~<·• 1'1 l'llwt. lnv. I. (2,. pnrl.) ·lllO. 
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kan! deed de herlog alle lPgalen of gcdPpuiPerden \'an paus Urbaan in 

\'I aanderen itrrPslcrPn ( 11
) en dePd op lwpaalde geestPiijken als de abt 

\'an Drongen zwart' druk uiloefenen ( 12
), De Gentse magistraat verde

digelP c>chler de l 1rhanistcn en ond(·rhandt-ldP met de herto:; (u). Oe 

kerkstrijd WilS op Pen hepartld ogenblik zo hevig te Gent dat opnieuw 

\'oor een fdlc> Gents<> npsland kon gevreesd worden (1 4
). 

I-lel liet geen twijfel over dat \'el(• gelovigen, nuchter gehiP\'en in 

deze kerkelijkt· tweeSJirijd, zich van de l:erk. d1e haar onmarhl moes! l:>f'
lijden en hoar gehrc>ken len loon spreidrle. ufkeerclen. ctcs te meer cloar 

pam en bisschoppen in hun vPrgissingen bleven steken. Toen _l,~an ]\ 1onis

sart. hisschorJ \'iln Doornijk. zonder de lussenkomst van de fmnsP l:onin~ 
t•n \'ilfl ]\la x i mil iilan. herlog van Bourgondië. wPrd aan~Psteld door pa:1s 

Sixlus 1\' had deze beloofd geen andPre benoemingen meer te doen. i'laar 

zijn opvolger. paus Innocent ius \'] 11. vcrbrak echter ctP helofte \uil zijn 

voorganger en sleldt: in 1484 AnlonioLius Pal,wicini, CPn gro0! cumulard 

van hisschop~sloelen, aan. Maar deze werd niet aonvaard door dP FransP 

koning en ]\ loximiliaan van Oostenrijk. 

])<' Franse koning beiloemcle Lmris Pot lol hi~~chop \·an Doomijk en 

\'iln de gal! icaan.se landen. hertog ]\ laximi'liaan lwnoemde Piet er 1\uick. 

een Genlcnanr. o.m. voor \'laanderen. De e<>rsle werd gesacr<>erd door dP 

aélr!sLissrhop \'an Parijs maar verkrPej:! V'tn dt- paus de canoniPke institutie 

niet. Te Brugge werd PieiN 1\uick door rle aart~hi~schop van 1\amentk 

gesarreereL i''1en had erhter zonder de Genienaars 1-"!erekend. Dezen 

gingen Ie Helchin hel kastc-el van hisschop Pot verwoe~len en staken L'f 

hraJH~ in. lij kozen nhl Rafaél elf' ]\ Iercol el van ~1.-Bnafs met de titel nn 

bisschop q in parl:ilnrs» van l<osence. Hisschop de i\ IPrratel werd in 1-178 

geo,arreerc!. No (Ie cloocl \'illl bisschop Paln,·icini legden l\laximiliaan t'n 

zijn zoon Filip . .; hel hisclom I )oornijk ondN sPkweS'Ier en confirmeerdt•n 

( 11) th. 3<)CJ. Pnus CIC'mC'ns \'I I vNzacht de (lr<win vnn Bnr nllc Urbnnistcn nnn IC' 

lwucl<'n. 1b. 399 : .1. \\,)•lstt>kc. De R,•b•nlnl!en d..r sllul C•·nt. Tit•h·nk Fil. \'nn 

Arl. p. 415. 

( 12) f'hronicon TrunchlniPnsC'. CoMf'riion clcs chronlqnrs h<'hws. I. 1. 1>21 ( 13QI) : 

Kc-r,·yn cl" l.l'ill'nhovC'. llisl. dt> Fl. 111. 11:2 •quo.! posst>l In monnslNil \'C'Slrl non 

moclirum prPjwliclum n•clundnrC'). 

( 13) .1. \'uylsiC'b'. o.c. p. 4 t 7. 

( 1·1) ]\]. DrsplniHJIH'. lnv. I. 220 ( 139:2). In 13111 w..rd In dC' ~t.-1\nnfsohdlt nht .lt•nn 

Bc·rniC'r. <'Pil CIC'nwnlljn. lol nht \'PrkozC'n . .'\rch. 0f'pnrt. Non!. RljsC'l n I ~:'122. 
Ie r<'g. nux l.t>ll. lh<l B 127''1. lm•. n" ICJ3ti0. 1),. lwrlog spnnrdt• l<'lfs .lnn \'on 

ll .. yl" niPI. cl<' mnn dil' <'Pn ZC'N 1-!rool nnndt•PI hnd 1-!t'nonwn In .f,, \'t'r:•o••nln!l 

vnn G .. nlc•nnnrs <'n lwrlol-! In 13R'l. lltj l!!'t de· mnn om lu•t lt'\'Pn lm•nl!<'n W<'l/<'ll> 

zijn Urhnnlsllsdw I!PZinclh .. icl. 1-'rls. l.t•s hnlllts dt> Gnntl. Bull. C.•sC'hh•tl· t'T\ 

Oucllwltlk. lP (~<'nl. 1·1<' .lnnl'f!. n" 10. p. ·103. In 13:'111. 
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rtP \ lercatPI m :tijn fund ie <in partibus> \"an RosPnce ( 1''). ~laar er was 

alwt>er hef'l \\·dl kwaad gf'schiert rtal \"f'lt> gf'IO\"igPn deed nadenken. 

\'elP Gentf'naars wart'n zekf'r ook rtf' onverbeten strijd niet vergeten 

die Jacob \ 'an .\rte\'Pide en zijn aanhangers hadden geleverd tegen de 

paust>lijke partijdig!" inmenging in dP \'laamsP politiek. gelPid door Gent 

111 de jarPn 133'7"-1 3-19. Ze moeten zich ht>rinnerd hebhen hoe de Gente

naars inlerdicl Pn t>xcommunicatie lroL-;eerden en hei gedaan kregen. of

~rhoon rte owrgrole meerderheid der geestelijkheid zich aan de sententiën 

onderwierp. dat in de S.t.-Niklaaskerk de mis werd gelezen (1 6
). Toen 

rf't>ds mm•lf'n rte Gentse gelovigPn het hebhen aangevoeld dat de kerk in 

menig opzicht niet feiHoos was maar hPt'rsztH:hlig. partijdig en onrecht

,·aardig ( 17
). En hoe parlijclig rte px1us was vernamen de CPntenaars op

nieuw !oen in mei 13-17. nadat graaf J ..odewijk \an rviale meineed had 

;?Ppleegd en zijn huwelijksbeloften aan een Engelse prinses. op verzoek 

van de Franse koning. in de wind had geslagen hij ~de sententie> weer 

op de stad en \'laandt>ren had geworpen ( Ifi). De Gentenaars moeten zich 

ook hel onrecht en de onrPchtvaardigheid van de paus in de jaren 1363-

óS hebben herinnerd toen hij weigerde de dispensic le verlenen om reden 

\an hlot>d\·erwantschap, voor hel huwelijk van Edward. graaf van Cam

bridge en i'-largareta. dochlt>r \'an Lodewijk van r--1ale, doch. ofschoon dP 

bloedvPrwantschap dezelfde graad had, deze dispensic wel gaf voor het 

huwelijk van dPzelfde i'-largarela met Filips, hertog van Bourgondië !'n 

( 15) A. Van Loh·ren. lltstolre de l'abbaye de St.-Ravon. p. 159. 

(1ó) P. Rogghe. [),. rol van de kerk in Vlaanderen tijdens het bewind van J. Van 

Art,.veld,.. (In · \'laandf'rf'n en hel Z<'vcnjarig beleid van J. Van Art<'vcld<'. p. 93). 

( 17) l{,..,.d~ ttjd .. n~ de opstand van het V..' estland ( 1323-29) onrlerwic•rp de Brug11eling 

.lacoh Peyt. die schampN zijn misprijzc>n voor rlc ~:odsJienst op<'nhaarrlc en ver

klaarde nooit een vod in rle lNk te zc>ll<'n Pn lwt hartsgronrlt11 wenste, dat de 

la11Lste prtf'slf'r 1111n de 11al11 zou hangc·n. ztch tm·t rlc mullC'rs nif'l aan het lnterrlict. 

lnlr·ll''nrl<'<'l. de pastoors wr·rtlen vNpll<·ht hun <offlciNt> V<'r<IN uil te o<'fenPn. 

Ptr .. nnt·. I .1· ~ouli-vt•mt·nt cl,. la Fl. marillnw. p. XXVI. I )c pnrtlj<ltllh<•lrl vnn <le 

dt·rtH hlr•t•k ook klanr In H8A·fl'l loNt d" hlssrhop van KculPn GPnlc•nnors c·n 

llru(l(lt•linll•·n rn•·l inlr·nltd I".,Jn·ll!<l•· rlon wnnnc·r·r h11 krrk<'ltjk- juridisch nl<'!s nwt 

lwl ,ft", ... ". I loomiJk lt• 7lt•n h .. rl. /.1,. I. I )I<'IINirk. Corrc>spnn•IPncc>s In ,,'\nnnl<"s 

~oe. f·rnul. Brotl!t'U I. X 2t· ~l·ri,. I A'i'i·~,r, p. 20·21-2(>. 

( IM) :'\:. r ),. f'iiiiW. '~··k ffl. 71. r ),. Vlnam'l' ll"f'~tcltjkh,.lrl tf'k .. nd<' lf'l!f'n elf'• SC'ntenlte 

lwrtwp ilnn • ,.n,f,. •11 vonrlt•n rrll'l tint lnf'n hl,.,.f ~lnlllwnd<'> 1h. I llt voorzlr•n 

huwr~ilk wr .. lwt wNk van tlt· (~ .. nl<c nn11lofl<'lr•n. E<'r•l. In 13'J.I. In rlN'I'Inh...r. 

Wt•nl hr·l lnl•·nllrt "PII<'lll'v<·n In lt•·l Crnvr•nslpr•n lP (},.nl. C1l11nrlts \'nn St'\'NI'n 

lnv. ll. ! H<..!O. Ztr· nok llt•lolrr· tf, .• IIHNrr•s rl,. Fl. p. 'i'iO. 
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hroer van de Franse koning ( 19
). DP paus loste a~lle bezwaren op als lwt 

in zijn kraam JX1Sle. 

l\laar de Genienaars W('rden niet alleen wegens politieke delicten het 

interdict opgt>legd of geëxcommuniceerd. Ook voor aiiPrlPi andf're redenen 

liepPn ze dikwijls deze kerkelijke straffen op ( 2
") of kwgen heel wat 

proC'essen voor hel gees,lcl ijk hof Ie DoorniJk te doorworst el en ( 21
). Soms 

kwam het te Gent lol verwarrende toestanden. 7o moc-ht in de abdijkerk 

\"an St.-Baafs Pn in de H. Kerstkerk de mis wnrden gelezen omdat de 

St.-Baafsahdij afhankelijk was van hel Keizerrijk terwijl op de andere 

Centse kerken. afhankelijk van de Franse kroon. en op de rest \'an de stad 

hf'lt interdict drukte ( 22
). Het interdict geworrwn op paroc-hiale kerken 

\\'Prei niel toegepast op de BijJoke ( 2 '
1

). 

7o werden de Gentse schepenen geëxcommuniceerd omdat ze een 

prie-ster wegen-; moord hadden veroorde~ld ofschoon hij door de kerk be

genadigd was geworden en vrijgelaten ( 24
). Daar kwam hij. en dat maaktP 

de verbijstering nog groter. dal sommige monniken van St.-Baafs de heilige 

:oacramenlen toedienden aan diegenen die cloor het interdict of cle excom

muUlicalie warPn getroffen (2 5
). 

I let was natuurlijk dat de banvloek over de stad. schepenen of in

divicluen. heel wal ontstemming onder cle Gentenaars moest veroorznken. 

Men bedenke dal degeen die in de kerkban \'Prkeerde in sommige am

baclhten z.ijn ambacht werd ontzegd (2 6
). Ook de erfgenamen ,·an l'en 

geham·loekte leden schade wan! ind,ien deze wa~ 0\"eriPclPn. nog zijndt• 

in de han van de 11. Kerk. clan waren de erfgenanwn \'Prplicht het clubhel 

Ie lwtalen van helgeen de ovPrledene had moPten hetalPn voor zijn ahso

lulie ( 27
). 

( 19) F. Quicke. Les Pn)'d1n>. o.c. p. 1·11-1·18. liPt hPtrof ,(,. -lf' !!rand van wrwant

schap. In 13tî-l !wel elP paus r!"Nis voor c·Pn nml..r lnm•t•liik de dtsppn;h• vnn de 
3f' grnncl l!ei!<'Vf'n. ih. [),. (~PnlPnnnrs wnn·n voor hPt lnl\n•hik vnn ~lafl!nrf'ln 

mt•L elP Eni!Pisf' prins Eclmoml. 

(20) P. Vnn Duyst'. lnv. p. 100-13R·l7'i: ()phnisnPs t'l Finot. lnv. I. (2t• part.) ·l'i8: 

.1. V uylstf'kf'. Rf'k. I. EN : :\. V nn l.okt•r<'n. o.c. 21' p.trtk p. 81 : S .. \. Gf'nl 

l~t·k. 13t1-1·fi'i fol. 22'3 v". 

( 21 ) 1'. V nn Duyse. lnv. p. t) I : .1. \ 'uylstt•kt•. ){pk. I 127. 

( 22) A. V nn l.okN<'n. o.c. p. 84 : ll. fif'rlii•rt•. .IPnn .!" Fnyt. o.c. I .VIl p. I 0. 

(23) .1. 'Nnltm. Gt'sch. cl"r Zuslt'rs cl..r Biilolt' lf' CPnl. 11. 3h~. 

(2·1) A. Vnn l.okN<'n. o.r. p. 82. 

(2'3) A. \'nn l.okc·r<'n. I list. nhh. Sntni-Bn\'011. p 1'12. 

(2tî) F. )),. Potl<'r. G<'nl \". ·1';7. 11. 2'i'l t'n 'i·1'i. VIl. 11-1. \'1. 'il'l. 

(27) .1. 11. Cnnnnf'rl. Bliclr. KPnnis oud!' strnfrPI!hl In \'I. Guy ,(,. I )nmpit'm• lwvnl 

zijn rt'chiNs nllt• l!<'hnnvloPkl<•n voor rPn jnnr \'lts! lt• 1t•llo•n of tnclit•n 1<' hun 

vNpissinll <'n clwnltng<•n n!PI lnznl!<'n. u• vnsl lP hond,•n lol 1t' lot·~n,·••n. 1 .. \\'nrn· 

liinll! - .'\. Glwlclolf lltsl. cJ,. Fl. 11. 1:-2 
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Dt> 1\erk ctie maar al te mild mei haar straffen uitpakte, beleefcle 

mei ctP C.PntPnaars soms avonturen z.oals in 1326 toen Thierry, abt van 

DoomiJk. -.propter justurn meturn mei corporis et propter viarum pericula> 

nie-t nnar Gent durfde komen om er bepaalelP akten. ongunstig voor de 

Genlt>naars. hekend te maken (2 8
). 

De kerk drukte op de Gentenaars niet alleen met haar sanctif'S maar 

nok met al haar gezag zoals blijken mag uil een bul van paus l\larlinus 

,·an 1420 waarhij deze de privileges. wetten en costuymen dPr Gentenaars 

confirmeerde ... ,-oor zover ze niet ""rijdig waren met het gezag van de 

kerk T (2 9
) 

Gent kende ook en hijzonder sterk de plaag van de geestelijken die 

in het huwelijk traden of er een of meer concubines op nahielden. Som

mige clerici uxorati traden zelfs als pensionarissen in dienst van het slede

lijk magistraal. Ook tal van clerici conjuga.U oefenden te Gent een of 

ander slt,delijk amht u~t ( 30
). Danr hij kwamPn abten. proosten. dekens 

van de rhrislenheid. kanunniken. parochiepastoors. kapelanen die allen on

ge~loorrl in zondige gemeenschap des dezes leefdt>n. 

!let was Ie Gent dat bisschop .lan \'a.n Bourgondië met de schepe

nen ow·r zijn zes bastaardPn. clie hij had bij vijf yprschillende maîtresses. 

kwam praten r~~). Ook bisschop \Villem van Coudenbefl.! had een 

ba;;laard die het ammansdp van Gent aan de Korenmarkt hmude ( 32
). 

i{afaëol riP :.lerca:el, abt van de St.-Bdafsabdij, hnd eveneens ee11 

bastaard Ant'JOll. die priester werd ('' 3
). Bastaarden hadden ook .Jean \"an 

Cuelbrour. proost van Sinle-\' eerle en V•/ outer Van Senza.illes. proost van 

de St.-Baafsahdij ( 34
). 

[)p rijke i'-lirht~l \' andPr Eek en, p<L'>lnor van dt· St.-.lacohskerk had 

niet minder rlan vijf natuurlijk<, kineieren var1 ]\ largriele Blourne. die l1ij 

hem imvofJnrlt• nabij hPt I lof van llerzPIP aan rle St.-.lacohskerk. I )eze 

\ largrid e wa.; een I ijrl msl er gewt>f•st in h.,t Sint-lanshospil aal aan elP 

128) Jl. V nn I )uy~t>. lnv. p. 127. ll<•l lniN<hrt l"'trnf ''"" U<'l<lkw<'<li<'. 1'1'11 1nnk nwl 

.J,. lond,;mlt•n •·n ,j,. ruri<'. 

129) 1'. \'nn l>uy•t>. lnv. p. 1'10. 

13/JI 1'. l~"llllh•·. (;rnl~f' klr·rkt•n. o.r. p. 7-112. 

111 I S.i\. (;,.nl 1111\ J.ll,l,.f,';' fol. H7. 1 1f,j(,.1 fol. 'j8 v" <'n 1381-82 fol. 22 vu. 

1321 S.A (; .. nl. ln~~rbor·lr·n \'. rl. Kr•tlfr• (.11\K) l·ll'i fol. Wl. 

{)3) A. \'11n Lnkt·n·n I ft•lnlr<· t,f,f"'Y'' ,j,. Sl.-1\nvon. o.c. p. liJ! : ( '. DINI•·~. ~1<'

nonlrt•• •ur In villr· ,f,. ( ;;HJrl. 11. (,(1.,!. 

I )·1) :-.1 f h .. plnn<JU". lnv I ))(). 332 : () t'nrtr•lllf•rl Pl,tltpp,. rlr•r Kitluw p. HA. 
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1-fouthrit>l (-1 5
). Ook l\1agister Petrus de .longhe. paroehiepape van St.

.lan. had een bastaard die kapelaan werd ( 36
). 

En deze gevallen waren geen uitzondPring. Lauwereyns de l\'laegh. 

de deken van de christenheirt te Gent. die tevens kanunnik en deken werd 

van rte St.-VeerlekPrk had een bastaard hij ePn rijke juffrouw Tvfergriete 

~Bmnen. lietzelfde gold voor de pastoor van de 0.-L.-Vrouwkerk tP Sint

Pieters ( 37
). 

Ontelbaar - we overdrij\'en niet - waren de Gentse prie~ters die 

hetzij voor hun concuhinae of voor hun natuurlijke kinderen rtr> Genl~e 
magistraat Vt>rzochten ze te mogen lwdenken met renten of giften ( 38

). 

Klerken. monniken. nonnen en begijnen waren. als \\ij de Gentse 

dichter Boidin Van dpr Lort> mogen gelovPn. evenmin smetloos als dekens. 

rmrochiepapen en kapelanen 

EPn moene met eenre haghine 

Een pape ende een gehuwct wijf 

Si dronehn van den wine 

Vol vrouden was hem dliif. 

Die derc sach op die nonnen 

Ende zeide : ueligiose 

Ie woude ~rhi mf' wout onnen 

U minne graciose 

I )opn guide meUPn oghen 

Dat soete soPte nonnekijn 

Ende sprac : (Ri Godt>. den hoghPn. 

Ie wille dPn wiele mijn 

Ende cloPstPr al tP malP 

In ~loPde Wilrt' vPrhrant 

Pnde ie wiste wnle. 

(35) S.A. GPnl. .mK. 1-151-52 fol. 35 en 1-138-3!) fol. 182: F. f),. Pottrr. Gt·nt 

\'11. p. 138. Z11n hn~lnnnlclochl<'r Lnurrtl!' w.·rcl n],; hnnr mo!'d<'r <prol·t•ndl<'rl~llht'> 

in h<'t St.-.lnnshut>. 

(3f>) .1. \\'nrtclwz. Etnl hrlnéfictnl d" In Fl. t•l du Tournnisis nu lt•mps d<' Phtltpp<' 

1." Bon ( 1 .jr;<;) in «Annl<'clt•s pour S!'fl·ir 1\ l'htslolf!' t1cclclslnstlqu<' dt• In Rt•J. 
~lqu!'. 3m!' sl-rl!' \'] p. I- J.l. 

(37) F. ])" l'ottN. G<'nl \' '32 : ;\. \'nn Lokt'r<'n. Chnrlt•s St.-l'it•frt' o.r. \'11. 
( 38) S.A. GPnl. R .. k. 13'38-'ilJ fol. 'i v" en mK 131'<-1-B'i fol. 25 1° : t:5t>'i-hh fol. 

41 v"; 1·100-01 fol. 28: C. Dlt'flcx. 1\l!•mnlrc•~ vlllt• C~nn.l 11. l00-231-l. 
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Dat l!hi mijn minnt> drot>cht 

ght>lï;k dat ie u an 

~ ... wart' ie Yt>rnot>cht 

l'let u. bew man ( 39
). 

\' t>rwondt>ring baart het dan ook niet dat Du Clercq ( 40
) die zijn 

lijd scht>rp tekendt> \'t>rklaardt> <plusieurs gt>ns d'église et dt> plus en Ct' 

lt>mps et lon(.?tt>mps para\'t>nt estoienl sy dissolus du pechiè de luxure et 

a\·aric!:' ambition et es dt>lices mondains que Cl:' seroit pitié à It> mectre par 

escript... et aussy bi en les grans preials et aultres que powe~ prestres men

dianis et aultres ( 41
). 

]\laar t>r waren nog andere misbruiken waaraan zowel dt> reguliere als 

de seculiere clerus schuld hadden. Schetsen wij vooraf de kerkelijke toe

stand te Gent. 

De Stad lag in het diocees Doornijk en de Gentenaars war<·n kerke

lijk afhankelijk van de bisschop die te Doornijk resideerde doch ook te 

Gent !"en tijdelijk tehuis te zijner beschikking had ( 42
). 7..o in de X!Ve als 

in de X\'e eeuw rt>sideerdt>n toch enkele bisschoppen van Doornijk van

WI:'ge bepaalde ongunstige omstandigheden te Gent. In de X!Ve t>euw 

waren het de Genbe bisschoppen van Doornijk, Jan Van \Vest t>n Willem 

van Coudenherg ( 4 '
1

). in de n~lgende eeuw \'erblt>ef bisschop Willt>m 

Fillastre in hPt Gravensteen te Gent, waar ook het geestelijk hof was 

gevestigd ( 11 
) • 

!let bisdom DoomiJk was Vt'rdeeld in arC"hidiaconalcn. zoals de deca

uaterl van Gent. Waas, Roeselare en Oudenaarde samen er een vorm-

13'1) P. Blommacrt. Oud-\'laamschc licdtchll'n 11. 112. 

j40) Du Clcrcq. :-.lémoircs 11. 257-258. 

141) tb. 

142) S.A. G"nl. JBK 1470-71 fol. 52 ; Vcrschill<'nde bisschoppen op bezoek te GPnt 

vcrbleven voor de gc•lq.wnhcicl ook In Pen van de twc<' uhrli]cn vnn St.-Banfs <'n 

St.-Ptcters. I )t· f,iudwp van KnmNijk. Jan van 1\ourwmdië, en Ferry de Clugny 

van I )ooml)k hacldc'fl <'iuen lwzll te I. .. nl. S .• \. Gc·nl JJIK 1·176 fol. 2·1 l'n 

141,) fol. '3R. ll•·l sl<·c·n von 1\ry In ,[., lloJZC' Sdwlclstraut wns lwt (lclc·~ownhctds

hutA van clc· [,!~~chop. S.A. ( ;<'nl .11\1\ I '170 fol. '12. In l3ci1J hic·lcl cl,. htssc-hop 

von I Joornljk zijn hof I•• Korlri)k wnnr lwt J,l,,"f <a quculrol!cslmo >. l.; ]\ llusls. 

Chrrmlc:o (1~,., IH•il clc>s <"hronlq. clc· Flc.nclrc•. t. 11 (uit~{. (),. Sn11'1) p. '2óli. 

In) 1'. HoRIIIu'•. I),. (~c·nlw kiNkr·n. I'· 11·1 '1'1- 11() ; N. I).. l'ouw. I .':\.lhéslon clu 

c.l .. r~~l· rJ,. Fl. 11u P"f"' Urlmtn \'1. 11< 1~11 I'IIJ.I t. LXXIII p. 15. 

I H J V. Fr15. I )uJZhcwk v. G•·nt 11. 111(1-1'11 I' I) : Cl1. l'lol. 1 ..... ltmitPs el 1 ... ~ ~uh

dtvl•lon• .J,. l'unril'fl clioc·i·>t' ,[,. louruoy. Àrlll. l·:rn. Br. XXII p 181. 

( 4'ï) .1. Wurtclwz. CJ.c.. )" sl·rl•· t. VI p. I. Er wurc·n clrt•· Rr< hirlluc:onolc•n : Gt•nl, 

Hruuuc ''11 I )cJ(Jrni)k . .1. \Vurtdwz. o.c:. V. ·13!:!. 
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den (
1ó). liet decanaal van Cent slrt>kl c Zich in 1435 uil \'an 1\anegem 

t•n 1\nesselart• in hel westen lot Kalken. Overmeire en l:eveneken in het 

oosten, vm1 Waarschoot en ~1endonk in het noorden lol Nazarel in het 

zuiden ('16
). 

Te Cent waren er zes parochiekerken waarvan er vier nl. St.-Jan. St.

.lacoh. St.-Niklaas t~n St.-01ichiel in het hart van de stad lagen. De andere 

lwee waren de kerk van Beate l\1arie Ganc-lensis of de <Onser \'rouwen

purochiehrb van St.-Pielers en dt> IJ. Kers.tkerk van St.-Baafs ( 47
). 

Daar waren le Cent nog tal van kerken en kapellen waarvan de hij

zondersten waren de St.-Veerlekcrk voor hel Gravensteen ( 48
). en de 

St.-I\ 1artensker:k. een oudè parochiekc'rk op Akkergem ( '19
). 

De parochiekerken werden geleid door parochiepapen. ook vaak ree

loren of presbyter i curali genoemd ( bu). Soms is er in de teksten ook 

( cló) J. \V aridlt'Z. o.c. p. I tl lol 38. Helworden ertoe : :\stem·. .\fsne(', .-\alter. 

1-lansbeke. Basscvcldt•, Bacht. Baar!<'. Bellcm. Kaprijke. Kam•g<'m. Kalkrn. Oeinz!'. 

Dcurlc, Desseldonk, D<'slclb<'rgcn. EvNgem. !Ieusden. Kncssclare. Lcmbckt. 

Lotrnhulle, Sint-Maria-L!'erne. Sinl-~larlcns-LcNnc. Lov!'ndegcm. Lokri>li. Lat!'m. 

Laarnc, l.amlcgcm. :'-INendr,;, i'oluriak.·rk<'. i' !Pmlonl. i'leig<'m. l\:azar!'l :'-lr,·elt•. 

Oost-Eeklo. Pockc. Poez!'lr. P!'L<'IWill. Ronsclc, Ruls!'l('d(', z('\'Cn!'ken. Sl!'itling!', 

7:afft'larc. \'inkt. SJnt-Drnijs-\\'cstrem. \\'ondehwm. Drongrn. l 1rsrl. \\'estwinkrl. 

\ \' aarsdwot. \'indrrhoul!'. \ 'orsrlare. ZrvNg<'m. Zeveren. Zomrrgrm. Zwijnaardc. 

ib. 

( -17) De St.-.lans- Pil de St.-i' lichit•lsparorhirs warPn onden·crdreld in et•n O\'l'f- en 

nedercoslril' . .1. \'uylsleke. Rek. I. 682. \'oor de parmhi<'kPrh-n zie :'\. De 

Pauw. Rek. 11. 2-1-1-2--15. Ik 11. Kt-r~lk<'rk wrnl ook aangpdutd als •cn·lesia 

parorhioli Sancti Chrtsli>. C. DiNitx o.c 11. -110. 

(-18) N. f),. Pauw. Cnrl. .\rtevPidc. p. ó'lO Pn :'-limPus. Suppl. l. 11 cap. t)~ p. 97'--1. 

( -I'J) Nol! in 137''1 Is er in een trbt sprnke VHI1 < prorhia de Eckell!lwnn. C. I )iericx. 

o.c. 11. -I'J I. . \nriNe l~Pnlst' k"' krn t'll kopPIIen wnrt'n nu~ dt• k.·rken \'Bil .(,. 

• -1 ordinPn >, vnn dt• kart hutzers ( zit• \'l'rdcr), de knpt'llen van de dril' brgijn

hovcn St.-LishPI. Tt•r lloyP Pil l'oorlnkkt•r. S.:\. (~t'nl .11\1\ 1--1hl-h2 fol. :- rn 

1-168- fol. 77 t'n 121. I )p knp<'llt'n vun .],. uhdtt ,·nn ,(,•n Grm•n•·n Brtd. \'Uil ,(,. 

Grauwe l'.uslt·rs. \'Uil Si.-Clnrll,. vnn C:u!JI,.n, van St.- \\!11!'LP. \'1\11 ,Je 1\~ lokt'. \'i\11 

de ''"'" lwspllnlcn i\]tjn. \Vt'nemnN. lPn Sprlt'lt•. St.-.lnn Pil l'um\'l'l. St.-Jan 111111 

de \\'nc·lpoorl. St.-1\nnn Pn St.-Jacob. I )p knp<·IIPn \'tll1 d<'· ,clmllNs nl. St.-.lorls. 

vnn ,],. nNilli!Pil voldNs. kleNmaker». hrouwt·r~. Wt'\'t•rs. schipp!'ls, smc.lt•n t'. n. 

De karlf'l . OnsN \'rouwen up d .. rn<ln htt de St.-.lnn~kNk (JI\1\ l·Hi5 fol. <Jl ). 

tlPze <t'Om<'r \'rou\\'<'11 lrn lindt• huilPn \\'nPipoorl (.IBK I 1''\ll fol. ;-). ,·nn 

St.-KntPIIjnr IN Crm••w lloy<· (.11\K I 1(>8 fol. :-:- en 12l). 

(5!1) C. I lkrirx. o.c. 11. 203-211 : F. I )p PollPr. G<·nl \' 13'i. In l·lhi Is N spr.•l•• 
vn11 • rc•clores ecdC"siHrtlln snndl i'ltrhni;Jts PI snndt :"olorttni>. t • I )ll'fit'X o.•· 11. 
-182. 
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~pwke \ë\11 een ,-ice-curateour t"n van een \"i ce-regent ( 51
). De parochie

papen werden hijgestaan door kerknwPsters t'n heiliggee~tmeesters ( 5 ~), 

door een of twee kosters. (lie veelal priesters of religieuzen warL~Il ( 53
), 

c'cn of meer ontvangers ( 5 '
1

) en een of meer scalasters die met hel onder

\\"ij;. vooral parochieonderwijs, helast waren ( 55
). Oe parochiepapen 

werden geleid door een deken. ook deken \'Uil dP christenheid genoemcl. 

die nu Pens een parochiepape was dan weer ePn kanunnik. De deken werd 

door de bisschop aangesteld ( 56
). 

In I FiS waren er drie parochiepapen voor St. .luns, vijf voor St.

:"-lichit>k twee \"oor 5t.-.Jacobs en twee voor St.-Niklaas. een voor de Onze

Lieve-\' rouwekerk Pn ePn ,·oor dE' H. Kerst kerk. De St.-:'- larlenskerk werd 

lwdiend door twee kapPlanen ( 57
). In de parochiekerken als bv. St.-.lan, 

waar Pr meer dan een parochiepape was. werd deze ook genoemd q:paro

chiepape eender portie> ( 58
). Aan elke parochiepape van eenzelfde kerk 

was een ongeveer gelijke portie van een bepaalde fundie l'n \'an inkomsten 

toebedeeld. liet was Pchler mogelijk dat een parochiepapc zijn «porlie:t 

V<'rhuurde voor een bepaalde termijn van jaren aan de parochiepape van 

cm andere kerk ( ~ 9 ). 

151) Archief St.-Jacoh,-kerk. Reg. van Goederen toebehorende de CottdianPn der St.
Jacob,k".rk en C. Diericx. o.c. 11. 344. \'ice-curaleur van de Onze-Lieve-\'rouwe

kPrk. ,·ice-regpnl van St.-Jacobs. 

152) S.A. G<'nl .IBK 1460-61 fol. 49 ; kerkmeest<:r; en heiliggeestmeestcr> warl'n altijd 

nolab,.fcn. vaak zelfs edPlen en landherPn. C. Dtericx. o.c. 11. 136. 

153) S.A G•·nl .. JBK 14-l'i fol. (,7 l'n 14'i-l fol. 'i-10 : I. \\'arichez. o.c. \'l. 4. 

154) :"-leeslal prr.~hyteri. S.A Gent. .JBK 1414 fol. 88 t•n 1405 fol. 39. Er was ook 

Cl'll ontvangN van rfp heilil!geeslrlis. evPnet·ns priesl<•r. S.i\. Gent. JBK 1·103 

fol. 24. 

( 55) J. \\'arirhPz. O.C. \'I. 12-1 (o, 

I>IJ) \'. \'. IJ. lla"l!h•·n_ ff,.t Kloost<-r ten \Vaff,. p. 11:!3 ; !'. H.o~11ht'•. Gl'nls<' kl•·rkcn 

p. I 12. I Je parod1h·papr• vnn St.-1'-11.-hiPI w .. nl 'de.-anus chrisllnnltnlis ejusdrm 

villae I ( ;;onr/r•n.<ls) • _ C'. I li.-rlcx o.c. 11. 178. In I 33·1 wns P<·n kap .. lnan .. !cb·n 

\'iJn clc krr.<lf'nh•·•f,, In (;fwn.f>. ('_ f>iNirx o.c. lf. 'i117. 

157) .1. \Varldwz. o.•·. VI p. 1-(o-8-11-12-1·1 l(o. In ,f .. k.·rk offtclrerd .. n ook ,ftnk<'n <'11 

•ululi .. kr·n. E.-n rlink.·n w•u e•·n nmbi.,Jrau•·r ,fte ''" vwr lnl!••rr f'n twP<' ,f!'f .lrir 

ho11•·r" WIJ•llnu•·n had onlvunuPn r•n diP In .(., lllurul.- vnn sommliiP .licnsl<•n <'<'ll 

funr lir· vNvulrlr•. I),. k.tJwluon was """ ii•·•·sl<-llfk.· ,(1<' .Ie tnkorn>l<'n vun <'<'11 

bpr·lnlj of ntp•·lrl•·• u•·nool. In ,(,. St. Murt<-mk,.rk wns h11 wunrschltnlttk t't'll 

lwlpr·r of vr•rvllflll<'r \'IJJJ ,J,. •·uwlus vun St. l\lh'flh•l. .\ Vun l.oko·r<'n. I lts! . .(,. 

f'uhl. St. ll11von p. 118. 

('jfl) S.A. (;,.nl. JI'.K I Jl,) 1.-1 fol. Hl,, 

()'1) S.A. f;r·nl. 11\K J.l'i'l r.o fol. '•'i. Stuii'JJ V. c;.,,.,( IlO) 0·1 fol. )H ,.o: r. I),. 

l'r,IIN. ( ;,.nl lil. 2111. Er wo• r•r·n VN•chil lus.,•n ,(,. pnror·hh·popP 1''""''"-•or vun 

"''11 kr·rk of Vllfl "''11 porliP "r\'IHI. "11 .(,. pUJll'. r•r•nvurul111 "11"111 nf llllliHlnturls vnn 

,J,. al>l-rollilir-ur. I),. ""r•h· kun sl .. .-ht• door •·•·n "'nt.·nllc 'nn .{,. k.·rk .. lltk•· 
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De meeste parochiepapen waren <magister>. wat blijkhaar een uni

\Tr&Ilaire titPI was. Ze droegen soms nog andere geleerde titels : licentiaat 

in artilms. in de m<'dicijnen. baccalaureaat in theologie. Pnz. ( 60
). Ondf'r 

de vijf pmochiepapen nm St.-l\1ich it1ls waren er in 14 '55 vier rnagistri en in 

helzelfde jaa~ waren er in alle parochiekerken op zijn minst één ( 61
). 

l~eeds in de Xlle eeuw waren de abten van St.-Pieters c11 St.-Baafs 

het canoniek bezit toegewezen van de zes parochiekerken PO ook van de 

St.-l'larltenskerk ( 62
). En dat was nog het gevéll in de XI\' e en in de 

XVe eeuw. De ah! van St.-Baafs had het patroonschap \'em·on·en O\'er 

de H Kerstkerk en deze van St.-01ichiel en \U.n St.-1' larlen. de ah! van 

St.-Pielers over Sl.-.lan. St.-Niklaas. St.-.lacob en de ,Onser Vromv~:nkerk 

Sen te Pi eters» ( 62 bt•). Dt'zelfde abten beschikten le,·ens over het recht 

van collatie. soms «ad plenam collalionem abhatis>. soms me! het recht 

van presentalie «c<Yilalione <'piscopo resen·ata. prPsenlatione ahhati> ( 63
). 

I let O\'erwicht van de abten op de bisschop inzake collatie was kenmer

kend voor Gent ( 6 '
1

). 

In aJUe parochiek<·rkcn genoten kapelanen de inkoms-ten V<Ul een 

kapelnij. stichtingen van rijke Gentse poorters e.a. tol lafenis van hun 

z-ielen. Vele van deze kapelanen waren eveneens magister. notarius. advo

ealen en dies meer ( 6 ~bts). Sommigen waren echter nog niet lol prif'ster 

rcchLN wordPn afg('zet. cl" lwl'Pdc hing willck<"urig al ,·;m d(' ~ht. l'ltra('U> o.c. 

\ '1. I 0. Sommige parochiPpapm brachten aan de stad dt> rt>nlPcharlPr> van O\'!'f· 

IPd!'n pnrochtnn!'n op. wnnrYoor Z(' vNgocel wNdt>n . .1. \' uy\st!'k('. Rt'k. 11. 7h2. 

( ûO) P. Rogghc. G('nts(' kiNken o.c. p. 87 : L1. Ht·rlti•f('. Suppliques de Clement \'I 
n" 1782 (.1. Blnm·kaNt) : C. DiNlex o.c. 11. 399: S.:\. G('nl Stntl'n Y. Go('d 

1403-04 fol. 38 y" ( 1.. \' an 1\ouh•m). Sommig<'n war('n <magisl!'r> of mct•;lN 

in dl' artes pn de nwdicijm·n. tb. De pnrochiq1ap<·. mt•e;lN in de nll'dicijn<'n. 

oef('n<le l<'\'<'n> de prakttik \'illl ll<'!H'('shePr ult. N. J),. Pauw. \ 'it• inlim<' p. ';0-51. 

(61) .l. \\'ariclwz o.c. \'1. 1-ó. 

(ó2) l'ltrueus o.c. 111. h33-<13'l. 1\'. Yi-1. 

(G2hts) il>. en C. Dkrlcx o.c. 11. 212-217. 

(63) S.i\. Gt•nl. .11\K l-lrl2·ó3 fol. 7<i: C. l>~t-rtcx ,,,e, 11. ·110: Zi(' nul! J. \\'aridll'z 

o.c. \'1. !.(i.JI-1·1- )(i ('cht .. r zonder bt·wi)sgrond .. n. 

(<>·I) In 1338 sllrht!P Quttim• \'an cl .. Snntle, een Ct·nlst• ustt-lli..rS\·rtnm·. ••en Ll(ll'lntj 

In de St.-l'ltchklsk..rk wnur,·un de collnltc huur dnllr de paus wu> tm•l!•·;tuun. 

A. \'nn l.okN('Il o.t'. 2t• pnrtie p. hl. In 13Yi stond de uht \1111 St.-1\nnls nnn tlt• 

n<'rlng Yun de ~lt>Nmnkcr; toP .lt• ltlulnrls ,·an dt· door hnnr \!l':'tlchtt· lu1wlnli 

te bcno!'ITIPI\. mtt; npprobntl!' \'Uil de bisschop. th. 70. \'oor tl<· kupt'lnnn \'Uil 

lwt \'lt•eshui; Zit• : F. nl' Pott..r. Gt•nt 11. 378. OvN tiP npprtlbntit• t•n rultficntit' 

van knpt·lnij('n zit> : :\. \'un l.okerPn o.c. 

((,.JI,ls) .1. \\'nrichcz o.c. \'I pusstm : l'. I >t•·rtex o.•·. 11. t7•l. Ztt· nol P. R''lll:lu• 

I),. G .. ntsc klerkmL 
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grordineerd ( s:.). Kapelan en waren nij talrijk te Gent. In het midden van 

de \.\'e eeuw waren er voor ~t.-Jan ó..J kapehnen-possessoren van kapel

nijen ( 66
). voor ~t.-1' lichiel 36, voor St.-Jacab 26. voor St. .. ;\liklaas 27, 

voor Onze-Lte\·e-Vrouwekerk ll) en voor de H. Kerstkerk 8 ( 67
). 1\1aar 

nog \·ele anderen waren possessoren \'an kapelnijen in Gentse godshui

zen ( 68
). in begijnhoven, in kloosters, in hel Hof ten Walle ( 69

), in de 

kapittelkerk St.-V eerle ( 70
). In deze collegiale en rijkskerk ( 71

) was de 

(65) In 1362. C. Diericx o.c. 11. ·109. Indien het goed \'an een kapelnij door een ramp 

( b\·. overstroming of door brand) onvoldoende was geworden voor het onderhoud 

van een kapelaan kon het gebeur<'n dat wal van het goed nog overbleef aan de 

abt van St.-Baafs of St.-PietNs werd gelaten. zonder dat de erfgenamen van 

de slichters werden geraadpleegd. ib. I I. 41 I. 

(66) Het was mogelijk de bestemde dotatie van een kapclmj over te brengen naar 

een andert- kapelnij. Zo h. de dotatie van de kapelnij m de kerk van St..l\laria· 

Latem naar de kerk van Akkergem. /\. \'an Lokeren. 1-listoire de St.-Bavon. 2e 

partie p. ï I. 

(6";") J. \\'artchez o.c. \'1. 1-6-11·12-1·1-16. In 1330 waren er in St.-Jan 27 kap<'lanen. 

in 1360 waren er 20. :\1. De Pauw. Obttuarium Sancti Joh. p. 119 <'n Annales 

de la Soc. ,fEmul. de Bruges 1870 p. 222. 

( 68) In een beschdd van 132-1 staat : de pastoor> van St.-:'-1ichiel f1cvcn de toclalinl! 

om tot 1325 mis te lezen onder bepaalde voorwaarden : de kapelaan zal moelen 

aanvaard wordc·n door de parochiepapen van St.-i'lichiel en gehoorzaamheid 

zweren. Ue giften moel<'n gehe!'l aan de rurat!e van St.-l\lichtel worden over

hanrligd. enz. A. \'an \\'(•rveke in Bull. Gesch. Oudheidk. I<' Gent. 6e jaar(:?. 

n" 8 ( 1898) p. 252. 

I t,<)) In 1370 steldrc de abt van St.-Baafs lwe" biJl!' lanen aan voor ,Ie lap"[ van d .. 

graaf in het I lof ten \\'alle. waar de kapelanC'n ook zoud<'n wonen. \'. \' an der 

llaej;!hen o.c. 13·1. 

(70) In het midden van rlc Xl\'c eeuw waren 12 kapelanl'n In Stnl<'-\'!'erll'. N. Dl' 

l'auw. Cart. Artcvelrlc p. flJO. In hl' I midden van de X\'<' eeuw wawn in de 

St.-.lansparorhic 2 kap .. lanPrl en ·I prir>slr·rs mt·rcenoril In het h<'l!ijnlwf Ter lloye. 

In rle St.-l"ftchtelsparor:htt•. IW<'P karwlarH'n In rle St..f'l.fartcnskerk. twee In Poorl· 

akkr·r. ""n l1ij rle lwnifnnl<'n. ••n <'Prl In lwt St.-.lanshuis. in lwt \'tssNshuis. 

Iw•·•· In hr·t lr·prozr·nhut<. m lwt Scr•ptwrshut.'. rlrte hij rle ftlltrlteu•en. twe<' In 

,J,, kapr·l vnn ,j,. ~tmnf. "''n In lwt lPrnpr·lhuts. <lrir· in IH't bt·gljnhof St.-Ltsht•t 

•·n n••ll .,nrl•·wn In ,J" l.:lr"'"lr·r• St. -/\lln"l••, ( ~altl•·n. St.-l"lnrllril'!l' nun d,, Gro<'n!'n· 

llft•·l. In ,,,. Btjlob· •·n wr•lltcht ook In fwl ;\lijnshospllnnl Pil In rloil vun \\'<'11<'· 

miiN. In rl•· St .. larr,h•pltr.,,·htr•, lw<·P In St.-.lnn>hul.~ nnn ,[.. llouthri<·l. ct•n in 

lwt p1tpr·nhui•. In ,J,. St.-Niklllll<JH•ro• !til'. ""n in fwt SrhlppN>Ilodshuts. <'<'n htj 

rJ" fmln•, vnn ,J,. ,f..r,J,. urrlt·. r·r·n In ,J,. St.-.lort~kutwl. In ,,,, On:w-1 .lf'V<'-VruuW<'· 

Jlilf''' hit·, ••f'lt in hr·l El,hr••< ht'l""flllnnl. In lwt kloo•IN vnn St.-Bnrlwl<·n. In rle 

pModtlt• van ,,,. 11. K•·r•l. •·•·n in ,J.. hiJ"'! VIHl lwnl•• f'l.fnrln rfe Moru. cc•n In 

,f,·z•· vnn .INU>ul••m op lwt kNklwf Vllll ,,,. ,,JHIIj vnn Slnl Ba.,fs. r•n rlri<J nnrlN.,ll. 

•·•·n In ,f,. knp•·l v;m Oo•lnkk.·r. Pr•n In lu•t Bltn.JNdlllis <'fl pr•n In lwt St.-.lncoh.<· 

u.,,J.Iuri•. In ,J,. kap•·l vun ,J,, 1/fllllf wnn•n •·r Iw<·<· . .1. \Vnrt..!wz o.r·. VI vm1 
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!deling in handen van een deken en een proost ( 72
). De Vlaamse graaf 

had hier «plain droit à la collalion et provi3ion de chanoine el prébende>. 

Ook de scolaster of rector van St.-Veer Ie wPrd op presentalie van het 

kapittel door de graaf aangesteld ea). 

E<'n bijzonder kenmerk van de Gentse geestelijkheid was zijn streven 

naar nepol.isme en naar cumulatie van bedieningen en betrekkingen. De 

Gentse abten en kanunniken, soms ook parochiepapen, poogden op de een 

of de andere wijze vetwanten of beschermelingen aa11 een winstgevend 

baantje le helpen. Zo verkreeg Godbaldus de Dunio of Van der Duin 

«servilor domini abbalis snncti Petri> de inkomsten van kapelnijen in 

diverse Gentse kerken ( 74
}. De abt van St.-Pielers bedacht zijn neef en 

maakte hem scalaslicus van de Onze-Lieve-V rouwekerk ( 75
). Petrus de 

JonghP. parochiepape \"an St-Jan zag zijn bastaardzoon kapelaan wordPn 

van St.-Ni·klaas, waar ook de bastaard Antoon van abt Rafael de i'- lercatPI 

van St.-Baafs kapelaan werd ( 76
). Vaak zien we ook meerderE' leden

priesters van een Gentse familie parochiepape. kapelaan, stadspensionaris 

wordPn le Gent : Salomon, Berlram en \\'iiiem van LovendegPm, i'-lartin 

en Ma~hijs de GroolheerP. Filips. Clais en Jan Sersanders. Herstin en Jan 

Ghiselins. Petrus de Jonghe en zijn won PE'lrus. Pelms en Jan Bonne. 

1 tot 17 ; S.A. Gent. .JHK 1398-99 fol. 80 v". Kapelancn lazrn ook mis in 

't Sastelct. in de kapel van het \' oldc-rshuis, van de Smeden. C. Dierlex o.c. IJ. 

120-431 : S.A. Gent. Zocndinckb. 1372-73. 

(71) A. Van I ,okcren o.c. 2c partic p. 80. In 136.2 wa~ er ook sprake ,·an de ~uchting 
van eE'n college van kanunniken in Sl.-l'lichiel. \'. \'nn der lla .. ghcn o.c. 1.20. 

De ontvange-r van het kapittel van St.-\'cc-rle was t•rn priester. tb. 178. 

(72) S.1\. Gl'rll. Fonds St.-\'et•rle, doos 2. De proost had dr ziclt•wrg t•n mo!'st 

prlcslN zijn. Opdat hij <les l<' liever zon rcsider<'n en zich tol prit•st!'r latm wijden 

kreeg hij !'<'n prei>C'nd!'. Album orchtvaris De ~nwt 1 ()tl-1. p. 2-1.2. )),. dekl'n t•n 

hel knpltl!'l vnn St.-V !'Nit• waren de provi~on•n van de bonifunkn munr Prkenden 

het palroonschnp van ~l.-1\unfs. Z<• st!'l<len ook d!' tltnlartss!'n ann In d!' kapel 

d!'f honifanl!'n, A. Van LokNm o.c. 2(' parlle p. 88. 

(73) F. De Potter. Peilt Cartul. p. 57 : de l.imburg-:-;tlrum. Cnrluluirc Louis dt• l>lalt•. 

I, 7-352. I),. graaf ltn<l ook het rt'rhl van rollntk betreffentic ,[,. po~st'<sor In ,(,. 

kapclnij voor hei nltanr van het 11. Kruis In de ~t.-f\ ltchtelskNk. En nutuurlitl 

ook wat de kapelnnPn vnn zijn knpPI lwtrof. C. I )iNicx o.c. 11. 218. 

(7·1) .l. \\'artdwz o.c. \'1. ·1-11-12. Ook inv!O<·drijke poorlt•r; kn·~t·n <lil \l('dnan. Z.o 

hv. E~idius )),. Clerck. advoraul I<• (~<'nl. kn·<·~ zijn zoon btpt•lnnn in ~t.-.lan. 

ll<'tzt·lfd!' ~elwurde met de huljuw l.ul)('rt d<' ~topp<'lt•rt•. tb 3-13. 

(75) .l. \Yaricht•z o.c. Vl. lti. 

(76) A. Van LokNen. lltsl. ubb. ~t.-1\uvon p. lhl en .1. \\'nri..lwz o.c. \l 1·1. 

Zlc nog 1'. Rogghé o.c. p. 135 en S.A Gent. .lfiK t-170-71 fol. ~ll3. 
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Gallerus en Jan Alaerls. Judorus en .Jan Beys. Jan. Oli\'ier en f\ lathias 

'tSrnitert:' . .hm. Christofft'l en .ludoctiS Fabri e.a. e7
). 

r-.let>r dan nepolisnw schandalist:>t:'rde de cu1mdatie \'an ambten en 

henefici~n es). Het werd te Gent een niet in te tomen rush. De cumu

latie was \'an dubbele aard : cumllllalie Yan kerkelijke bedieningen en be

nefi<:'iën en cumul at ie ,·an kerkt>lij·ken met prof anen. 

En \<l.n hoog tol laag staken de arrivisten \'an \\"t.ul. Een abt van St.

naafs cumuleerde de bisschopshoed van Doornijk ( 79
). Een kanunnik van 

1\amPrijk. ook deken Yan Doomijk. was tevens kapelaan van St.-Veerle en 

~t.-Jan le Gent. Hij werd bisschop van Doornijk ( 80
). Parochiepapen 

waren soms ook kapelaan in een andere kerk. of zelfs in deze waarYan zij 

parochiepape waren ( 81
). Een paroch iepape werd levens proost van St.

\'eerle ( 82
). een kapelaan ook kanunnik le Amiens ( 83

). Een priester wa.s 

kapelaan van St.-Jan. St.-Jacob. St.-Niklaas. Onze-Lieve-Vrouwekerk en 

ht>l St.-lanshospitaal te Gent ( 84
). 

Zo was magister Hendrik Braem, die ook degum proft>ssor» was, 

parochiepape ,·an St.-Pieter le Ronst', kanunnik \'an de Onze-Lieve-Vrouwe-

(77) Zie P. Rogghé o.c. p. 128 en \gd. en J. \\'arichez o.c. VI van I lot 18. 

Zie ook de stad;rek., de Jaarregisters en de Staten van Goed van de stad Gent 

en Oicricx o.c. 

(78) Van 1373 af kon geen kerb·lijk beneficium. waaraan een bepaalde vemntwoor

del•jkheid was verbonden, word<·n locgekend zonder dat de titularis de taal van 

de localttelt waar het b<'neficium was g<'legen, machtig was. Het onderzoek nop<'m 

de laalcapacitett van de kamhelaal werd loe\ertrouwd. althans in principe. aan 

een gedelegeerde van de paus. Zie 11. Nel is. I .'.\pplicalion Pn lkl~ de la rè~le 

de la chilncelleric, etc. 

f 79) Rafa<'l de Merratcf. 

( 80) .lan van \\' l'sl. de Urbanistische I.tsschop van I )oorrujk. P. Rogghé. Gentse kl<'r

ken p. 8. 

I f>l I) P<·lrus rfe .longh•· wa~ parochi<·pap<· van St.-.lan t•n ook knpPlnan. .1. \Vurichez 

o.<:. \'1 l-·1. .Jan \'an Hul<'n wn~ parorhtr·pnrw van St.-.lacol> <'n kapPlaan van 

St.-.lan. ti.. 4-l I. Antoon van Zwav<·murle wns purocht,.pnrH' \'fHl St.-.lacol> l<' 

Bru(.ll!<' <'fl bp<·laan van St.-1'-llr'hic·l [,. C•·nl. ib. \'1. r, t•n V. ·1·17. 

1':!2) :\'I. l'ielN .f,. BrtJ<'»' fw. pitro< hlt·paJw van St.-1'-ltdli<·l lP G .. nt. N. I),. fluuw. 

Ol,u. Sandi .Inh. p. 21ï. 

I H)) 1'. H Olll/ht· "·"· p. 8. 

I H-1) I. \Vnridwz \'1. l.l •·n V<'nlN nl. Swlwulu, of ( ;wll,ul.lus V on .lt·r I> u in (.I,, 
l Junlo). fan l'louv!f·r wa• pnroddr·paru· vun St.-1'-ltcl.kl (,. C~t·nl "" c uralus I!• 

K""lh·rk•·. tl, \'. J'j(, •·n ( '. I )ftorlf'X o.c. 11. )'I' I. Stmon ( 'onmwr" wns knrwlnnn 

in clrt.. ( ;,,nl"· parru ht•·k•·rkr·n ..,, ook In lof'l VtssN,hom. th. \'I. H 1'11 ver.f•·r. 

l't,.rr•· ,J,. llltHII/If·• wru n·• lnr vcuo ,1,. pHrol'ht .. vun Kurlznrul. k,,,[,·r '" i\kk<'rtll'lll 

•·n kanunnik vcuo St .. l'cwl I•· f.utk 11 l~·rlti·n· . .l.·an ,1,. hoyl <J.C. LVII. lH. 

J, .. ol1 I .okr•rmon Wil' knpr·lnnn van rl•· ( >n~·· l.tr·vr• \'roiiWt•k.·rk lP /.wlftulr,.,·J.t. vun 

SI t'-f,wrt•·n •·n St. .J,u nl. '" ( ;,.nJ •·n Vlltl SI. 1-'rnrlf'l,.·u,, In fwt lu·ultnhof I!• Brullll''· 

ll11 Wil• w•·llt• ht ook n•dor vun ,1,. k.·rk vun l'lo11rr ourl. tl.. 1 A. 
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kerk van Doornijk, van St.-Omaar", van St.-\' eerle te Gent, Gents stads

pensionaris met een jarenlange vaste gage of pensioen van 100 p. par. Pn 

klerk en raadsheer van twee Vlaamse graven. Robrecht ,·an Rethune en 

Lodewij'k van Nevers ( 85
). 

Jan De Cos ter, kapl~Iaan van St.-Veerlé en St.-Jan te Gent werd 

éwchidiaken van East-Riding le Y ork en klerk van de Engt>lse koning 

Edward til ( 86
). Hij was Je schoonbroer van .Jacob \'an Arten~lde ( 87

) • 

.Jacob Storm, proost van St.-Veerle, kanunnik van Doornijk was ook klerk 

en raadsheer van Jan 11, koning van Frankrijk ( 88
). He~in Ghiselins was 

Cents stadspenSiionaris en procureur-generaal en kapelaan te Rupelmonde. 

le Brugge, en van de St.-J.acobs, St .-.lans en St.-l\1ichi':'lsh•rken te 

Gent ( 89
). Een Gentenaar die alle records brak inzake universitaire litek 

ambten en prebenden was ongetwijfeld .Jan Blanckaerd. Hij was magister 

in &tibus, bacca;lauriaat en magister in de theologie, doctor in de sacra 

theologi.ca en werd <in theologia professor» of «sacrae paginaP professor> 

en «capellanus-continuus commensa.lis::. ( 90
). Hij heklt>edde echter nog 

meer ambten dan hij titels had \'erworven. Te Gent werd hij parochiepape 

van de St.-Michie.Jskerk, kanunnik van St.-Veerle t>n aartsdiaken ( 91
). In 

1.356-57, nadat hij de stad reeds diensten had bewezen in 1353-54. werd 

hij ook k1lerk en stederaad van Gent ( 92
). Tv1aar hij werd ook kapelaan te 

Lembeke, parochiepape le St.-Gillis-\Vaas, Ie Laken, te Deinze, kanunnik 

te Ooua.i, le Luik, te Fosse, te Parijs', te Kamerijk. te Ooornijk, te St.

Omaars, proost van St.-Omaars, groot-elPken van St.-L..cc•mlwrt Ie Luik. 

officiaall te Kamerijk. lresorier van hel kapittPI van de kathedraal Ie 

(85) J. Gtlissen. Les législes Pn Fl. aux Xllle cl XIVe s. p. 142 en vgd. ; P. Rogghé. 

o.c. p. 28. llij hield ook een custodta in de Onze-ltevl'·\'rouwekrrk te Gent. 

.1. Gilissen o.c. p. 1-18. I lij WilS reeds in 1285 curalus ,·an • \\'eslmunsler> . 

.L. Van den Ikrgh. OorkonrlcboPl van I lollnnd <'11 Zt•t•land ( 186b-:"3) l. IJ. 530. 

( 86) P. Ro!!gh~ o.c. p. 75 Pn vgcl. 

(87) ih. 

(88) ib. p. 86. 

(89) tb. p. 106-135 en .1. \\'urtch<'z o.c. \'1. 2-7-12. \', 4-17 t•n \'IJ. -125. llit wa~ 
ndvocnal en noluri~. C. I )krkx o.r. IJ. 17'1. I ll'l namuleren ;:w~rh!Pdde ook 

buiten Gent. Zo was .ludonas \'ijl curalus te !:PIP Pn knp .. lonn te Nieuwb·rlt• . 

.1. \\'arichez o.c. \'11. ·12+·137 . .lnn Fuhri wns eurolus le BanrsPie (zijn ITINl't'll!l

riu~ g<'noot de hPift van zijn possesstd c•n knp<'lnnn lt• Stnnni. tb. ·11-1-·12~ t•n 

vd<' ander<'n. tb. VIl. 

(90) .J. Buntinx. De auclti•nti<• \'Un de ~roven \'Uil \'1. p. 112-1 1·1. 

(91) U. B .. rlt;.rP. Suppltqm•s ,I,. Cl<·mPnl VIp. ·163 (13-19): .\. Fit'!'l'IIS. ~uppltqul"> 
cle Urhnin V p. 20·1 t•n Ne• lts. I )oC'um. n·lnllfs nu ~rnnd schisnw 111. :i~S. 

( 92) 1'. Rogghé o.c. p. 88. lilt vPrliPl zijn post i<' G .. nt in lwt nnjMr 135ll muor \\'l'l\1 

jorPn lnl<'r JWnsionnris-proc·urc•ur \'nn cl<' stncl te R<'ims. tb. t'<l. 
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Reims ( 93
). Die man had trouwens hijzondere beschermers : de paus. 

de unh·ersiteit ,·an Parijs. de graaf en de g-ravin van Vlaanderen en bis-

5rhoppen ( 94
). Niet te ,·erwondert'n dat Jan Blanckaert 's graven raads

heer_ audifincier en kansellier werd ( 9r.) en door de paus «familiaris 

no;:ter> of < f arn!liaris pape> werd genoemd ( 96
). 

\ • erhazing ,-em·ekt het dan ook niet dat heel wat Gentse wereldlijke 

{!ee:;telijken welstellend wart'n. en niet alleen allerlei renten opstreken maar 

ook hesehikten on·r hu~s en erf en soht'de stenen woningen ( 97
). Deze 

we-lstand en rijkdom hadden sommigen te danken aan het milieu waaruit 

ze waren gesproten. Heel wat geestelijken stamden u.it gegoede huize. 

uit oude of nieuwe patricische geslachten : de Rim, de Braem. Van de 

Kerckhove. de .Jonghe. Al.aerts. de Broesche. de Pape. Blanckaert. de 

Gmtere. Sersanders. e.a. Anderen hadden de studiën. die ze aan vreem

de universiteiten te A vignon te Orléans. te Parijs. te Keulen. te Leuven 

en elders haclden mogen doen hetzij op eigen kosten hetzij op kosten van 

de stad of met de beurs \'an een Gentse abt ( 98
). handig weten uit te 

baten. Zt> kregen gelegenheid hun geleerdheid. hun aangeboren talent, 

hun listen en \'erraad aan de stad of a1an de prins te koop aan te bieden. 

En als majores en ditiores \'ormden zij in de stad een sociaal en g·eestelijk 

kerkt>lijk patriciaat. Hiertegenover s.tond te Gent een andere klasse van 

nlerici die het alles behalve zo breed had. Ze bestond uit clerici minores 

f'n clerici pauperes of inopes. 

liet was te Gent niet aan alle derici gegeven geworden in het builen

land ~odgeleerd. wc•tensc-happe-lijk onderlegd in de artes. in decretis, in 

de medicijnen lP wordt>n. V cle priPslcrs hncldt>n enkel de kapittelschool 

193) J. Bunllnx o.r. p. 113. 

I'J4) il>. p. 112. I lij wNtl nok ciNiru~ vnn "" ~ravln. P. Ro~l!hl· o.r. Jl. SR. 

l'nJ 1'. l~ouuht· o.r. p. 8'1. 

l<1r,) I. Bunllnx n.r. p. 11 L 

1'17) S.A. (~<·nl. .II'.K 1•130-31 fol. 17: 137~-7<) fol. 37; 11(>3-li·t fol. 10: 1373-7-1 

fol. 21i : F. IJ" l'nllN. (~,·nt \'11. 301 •·n Sc·rontl. Cort. p. r,7 : Vct~l<·rlun<lsch 

~lu«·um \' I1Ar,2) p. 2'i7. 

I'IAJ I' l<ou(lhf· o.r. p. :.!7-21'!. c;,.k<·n<ll' c; .. nl«<· llllr~niP~ wnr<•n ''" r<'<'<ls J.!l'Cill'<'r<lc 
.fan Bl11nr·k.wrt ,J,. urolt• t·umulnnl. .lnn vnn \Y,·st. ,j,. ln!Pr<' hl~~chop. .lncoh 

Sturrn. .f,. rnnd•lwN vnn .lr•IHo 11 \'nn Frnnkrljk. YNtlr-r nou l.ur: Rlm. .lan vnn 

,J,.r l< .. k.·. lnn l !tr•nhnv<• . .lnn vnn ,j,., IJ,.ll,.n . .Ion~ Y""'"'"n" .. lnn llauhln <'11 
v<·J,. ~tntlt·rt·n 
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van S!.-Veerle bezocht of waren eenvoudig bij een priester in de leer 

ge<,.faan ( 119
) hij gehrf>k aan een seminarie ( 100

). 

Hun opleiding was eerder rudimentair en summier : wal Iatijn ffi wat 

inzicht in de kerkelijke wellen en gebruiken. Hun smalle opleiding was 

echter een hin(l<·r orn zi0h in de kerkelijke gemeenschap knap op te 

werken. des te minder daar er onder de Gentse clerici ook arme mensen

kinderen waren die de relaties en de voor~praak misten om te arri\·eren. 

I lee! wal van deze deriai minores waren al te\Teden dat ze het 

brachten lot kapelaan of lol coticlianist ( 1111
) in een of ander kerk of 

klooster. Anderen nog werden clerici mercenarii of priester-huurling ( 102
). 

I I ct was natuurlijk dat sommige cumulerende clerici niet in de stad konden 

residert•n. Zij hadden hun hoofdfunctie aan het hof. bleven in de stad 

waar hun kanonikaal kapittel was gevestigd, aan het geestelijk hof te 

Doornijk en Z(•lfs Ie !~ome waar ze aan de curie verbonden \Varen (1°3 ). 

\ '<•Ie kapelanen, posse..;soren van kapPlnijen te Gent. sl u deerden nog te 

Parijs. Ie Keulen. Ie Leuven ( 104
) en ook z.ij konden niet te Gent zijn. 

Bovendien waren t•r ook \Teemdelingen die kapelaan waren geworden te 

Gent en die in hun stad of dorp een hoofdfunctie waarnamen. Kortom al 

deze clerici moesten ven·angen worden ( 10
''). Ze kregen trouwens dispen

sie \'an verblijf le Gen! helzij vanwege de hPrlog ( 106
) en waarschijnlijk 

(99) ~.A GC'nl. StatC'n "· Goed 1419-20 fol. 1-1 , .... D ... Gentse l ... tdf'r> h ... bben 

J!f'poogcl llf't cumuiNf'n Pnl!!szlns uil lt• >rhakf'l<'n \'Oor ZO\'f'r llf't In hun macht 

la):!. ZtC' P. Ro11gh,; o.c. p. LW. 11 .. 1 bc·lrof llf'l cumult•r<'n \'lln <'<'n stadspost <'H 

<'<'H grnfc·lijk ambt. 

1100 J T ... Gf'nl lwtoolcll' "" minnlurlslf' n .. f\pyser ,1(' sllHiii'n \'liJ\ hnnr brof'r. pri<'Slf'r. 

l<' Parijs. S.i\. (~<'n.t .IBI\ l·l'l'i-% fol. h3 \' 0
, 

(lOl) I )p coli<linnisl<'n hiPip<·n nlf'l' d(' koonlit>n>l uilndt'l\C'n. z(' nlOf'~IC'n ell(' tlnl! 

rlr• J.!<'lil<lc·n zlnf,!Pn en nnl\'ill~<'ll t'l'll lood. dot bij dri<•rnnnncl<'ltjksf' bl'!nhn~. 

rlr• onl\'lln~t·r Ynn ,1" colidimwn mnPsl OI'NJ.wl<'~cl wonlf'n. r•n dl<' hun anndf'f'l 

in lwt honornrium h,•pnn[,[ ... In 13il'i wnrt•n er in ~1.-.lnrnh 18 ka1wlnn<'n. F. I )p 

Poll..r. Gf'nl \'IJ. ·IR. 

(102) .1. \\'nrtrlwz o.r. \'i. 12-13-1·1. 

(I 03) ih. \'1. 7-R I I. 'j',. Rornt• vNhl"''''ll tn lwt ~1.-.lultnnn~l!odshuts. .Int lt•t:wlitk 

ho~pilnnl. possnniPnhuts voor nrmc• JWII!rirns <'n n•ltl!if'll~ CC'ntrum wl\s nok nmw 

\'lnnrnsc kl .. rkC'n. \'[nomsc• kiNkr·n w.o. t'<'ll G<'ntf'nal\r wN.If'n N nwt•ster of 

):!Oll\'l'rnr•ur. t'-1. \ 'nC's. I losplc<' ''" ~1.-.lultf'n ,[,.,. Flnmnmls 11 l~onw. p. R2·7:- :-ll. 
( 10·1) In d ... X\'" <'f'llll' l!lnf,!PH elf' mc•<•sl•• clNiri nnnr P.trlj~ t'l\ I.C'm·t•n . .l. \\'nrh'lw7 

n.r. \'1. 2-3-ó-11-12. 

(I or;) Soms W!'r<l door "" htsschop f'll "" nht f,!<'Î'Isl dot ,[,. knlwlnnn \'Ril l't'll lnp .. lntj 

i<' ( ~r·nl btnnf'n h ... t jnnr •In pr<•shyiNlllll st' fa<'lat nrthnart r•t p<'rsonnltlN rt•sl· 

rlr·nl>. C. ])INirx n.r. 11. 409. 

(tor,) I. \\'nrtdw~ n.r. \'1 2-"i-1-ó:-11 l"i 11-ló. 
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ook \"anwege dt:> betrokken universiteiten ( 107
). Op de 5 parochiepapen 

van St.-1\ lichiel moesten in 1-155 er twee worden vervangen. De waarde 

\'an hun l"<apelnij was \"Oor de een ïO p .. voor de anrtf'r 35 p. En Z<-' g<-'

noten rtf' \'ewiste rtispensie ( 108
). 

Hetzelfde jaar moesten 6 kap<-'lanen van St.-Jan ( 109
). ï van St.

:'-~ichiel ( 1111
). ()van St.-Jacoh (1 11

}. ·I van St.-N1klaas (1 12
), enz. ver

vangPn w01den. De clerici mt>rcenari'i. van wie pr ook 8 wfficianles divi

na> waren in de begijnhovPn \"an St.-Lisbet Pn van Ter J-loye ( 113
) waren 

niet :teker \"an hun brood dat hun wille-keurig door de possessoren kon 

wordPn ontnomen. <Capelriën» werden le Gent ook op termijn verpacht 

door de kapelaan-possessor ( 114
). AndPre geestelijken. die blijkbaar geen 

genieters waren van een of ander «precium sanguinis». werden pachters 

van de grote en kleine kerktienden ( 115
). werden helpers in de koor

dien<>ten ( 115bi•). of liepen. hij gelegenheid van een of andere k:leine 

kerb:lijke plec'htigheid. mee om een lootje. «ende sallaris» te verdienen 

die <hij egale portie:. aan de aanwe:tiigen werd uitgedeeld ( 116
). Som

migen werden ontvangers van het goed van de heiligegeestkamer of kerk-

(JO;" J Zie over dt> residenltt> van studenten. Album arrhivaris De Smet (\:Vestvl. 

\' ..rb. van lfePmkunde Rrugt<e I 9ó4) p. 243-24-1. 

(108) .1. \Vartchez \l 6. Hetzelfde 1wnotPn de parochi<:>papPn van St.-Jan, per portien, 

:-o p .. cfpz(•n van St.-MirhiPI normaal 35 p., van St..Jacob 52, van St.-Niklaas 50, 

van 0 .. 1...\'rouw '>4. van 11. Kerst 40. 1b. 1-6-12-14-16. De waarde van de 

l:apPinij<>n ~chomm<'ldr· van ?4 p .. 43 p. tot ï en 4 p. par. ib. 2-3-•1. D<' 
kostPrs wr·rrlc·n betaald in St. . .Jan 42 p.. in St.-:--1irhtPI ruim 80 p. par.. in 

St.-.ldroh 2(, p .. in o .. L.-Vrouw 30 en 26 In 11. KPrst. o .. scholaslNS ont

vin~?<·n 26 p. Pn 40 p. par. In 1314 genoot cl.. kap<'laan van h<'t St.-.lanshuis 

5 p. par. 's jaars. J. \'u)•lstek<'. R<'k. 1314-15 p. 83-162. 

I I (19) J. \\' arlrhc·z o.c. \'1. I tol 4. 

(I JO) ib. 6 tot 8. 

(I I I) lh. I I -12. 

(I 12) ib. 12-1'3-14. 

1113) ,J,. <quilm~ pN lw11hinn~ .<olvilur manunlilc·r. Pt prc•riurn >anguinls es>. 16. Vl. 
'i-1 f!. r ),. 'prl<·~tr;t(lf'> van SJ..f .lsh··t WH~ uc•l('uc·n op ,,,, cl riPS van lwt hof. 

S.A. (~r·nl. JBK 1431·32 fol. %. 

(I H) S A. G,.nJ. .J HK I •112-1 3 fol. 80. \'oor N•n INmiJn vnn '1 Jnnr. 

(I I 'i) f~.Á. (;l'lol. For"f' SI. 1\nnfs cloM (,, 

(Jl'ihi~)f'. f),. l'ollN (;,.nl \'11. ·13·18-'iO;", S.A. (;,•nl. .JBK H.J'Hii fol. 169. 

Van Lob·rNo n.1·. 2t· parii•• p. 73. In H21J wc·rcf N ovN ll<'klnnll<l rlrot cl .. rPnl<'n 

van ,f,. rolitliarwn.. • lt• ,.[,.,." wnrt•n• II''Wnnf,.n. Kc·rknrchl<·f vron St. .lncob. 

l~•·u. ,f,.r u•wcfc·n·n ,f,., roticlinn•·n. J.l2·1 '12 fol. 1:!-1 H'l v". 

( llfi) ,\1 IJ,. I' u uw Ol.llwor ,,, .. p. :.!1J'j 211 I. 
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meester ( 117
) of vervulden. zonder daarom stadspensionaris te zijn. lw

paalde tijdelijke opdrachten voor de stad waarvoor ze natuurlijk vergoPd 

werden ( 1 
IR). Zij werdPn ook. in troebele lijden. de kapelaan, de biecht

vader van een of dnder politiek leider zoals dit het ~-teval was voor Pieter 

Van de Bossche in de tijd van Filips van Artevelde ( uq) of dedffi \'Oor 

de stad schrijf- en vertaalwerk (1 20
). Sommigen hielden ook nabij het 

schepenhuis een klerken of schrijvershuisje open vom ongeleerde Gente

naars ( 121
). Kapelanen maakten ook dec•) uil van het zangkoor \'an St.

.lan (122). 

Tenslotte waren er talrijke clerici die een lwroep uitoefenden. Ze 

mochten. zoals de bisschoppelijke slatuten het voorzagen. notaris ( 123
). 

a pol hek er ( 124
) worden. .;C'hdder. harhier. kleermaker. <boucscriYere •. 

enz. Sommigen hielden zelfs een winkel open en anderen maakten deel 

uit van een of ander ambacht ( 125
). Ze traden ook in dienst ,·an gilden. 

C'onfreries. zelfs rederijkerskamers die hun een klein pensioen toeken

den (1
26

). 

Vele van deze clerici leefden en leerden op een schraal inkomen. 

onzeker naar gelang de omstandigheden. En veien onder ze waren de 

arme priesters. de noodlijdende. behoeftlige clerici die de steun afbedelden. 

of \'erkregen \'an barmhartige rijke priesters en poorters. Hun armot> stond 

anoniem in \'PIP teksten van de lijd ( 127
). T t.' Gent wart.'n f"!" tal \'an 

( 117) S.A. Gf'nl. .JB[( 1408-0Q fol. 52 f'n 1405-0ó fol. 39. Sommigf' gt-estt•lijk<'n als 

Jan Moraf'n wf'rd ook llf'tliggPf'stmPPStN. ~.A. Gf'nl. JBK H43 fol. 105. In 

14"i5 was hij kapelaan van St.-Ntklans. 

1118) .1. \'uylstPkP. Rek. I. 86-128-130. 

( 119) N. DP Pauw. Cart. 1\rt. p. 371i. 

( 120) F. f)p PottPr. GPnt \'11. "ió. 7.tP voor .lan vnn Loo. scriptor. kiNk wm St.-.l11cob 

\'ader!. l'lusC'um \'. 117. 

( 121) S.!\. Gmt. I~Pk. 1-IQ3.<)·1. SommlgP al.< Jon (I(' Klt>rk. ho('kschrijvN. l<'('nclf' 

boPkPn uit IPJ.wn hPtnling. ,\. \'nn \\'('f\'('kf'. Bijdr. tot Gt•sch. <'fl Oudh. 

\'. \'1. p. li4. 

( 122) 0. D(' Ln fvlarrllP. l'IPmolr('s 11. f\!). 

( 123) S.i\. Gmt. .JBI\ 1-181-82 fol. 381 <·n 3RI \' 0
• 

(124) th. 1413-14 fol I v" (l\lnrtin vnn ~yriN-r). 

1125) S.A. c~nl. NNtng vnn d(' kutpNs, (1-11)1)) .lHK 1·135-3ó fol. RQ ~n \\'ij$domm~n 

,nn ,IPkPn('n ( 1385) : F. Br .. ntnno. Phtltpp(' I" B"l ('n fl. p. 102. Z(' dn·,···n 

ook soms hnmiPI. Frts In Bull. GPsrh.- ('n Oudlwtdk. G('nt. 2~•· Jn11rgnnl! 1 Q 1·1. 

p. 3QO. 

( 121i) F. ))p Pot IN. GPnl \'11. :-li Pn 11. "i2·1 <'n ~.:\. (~ent. .lnK t-nt-<-'i<l fol. :"ti. 

( 127) S.A. GPnl. .IBK 1-178-7!) fol. 8() : KPrknrrhl('f St.-.lnroh. Rt•ntho<'k vnn tlt• 

kPrk l·lli3-l ·lA~- 1-1{} I : F. ))" PotiPr. GPnt \ '11. 'Vi : .1. dt• B .. thun<'. Cnrl. Elt~n

h('t h p. 1-lli. SornmlgP nrmP prh·~l('r~ lt•Pfd,•n In .lt• sehntluw 1IN 1wl!ttnhofmun•n 
of In lwt pnpPirhut~ ih. 
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dPrid tdiP onderlike abijl dral-[hPnde ende onderklike» lePfden (I 2R). 
\\'aren daaronder geen pauperPs. die vPrlopPn of hun arm oP mop. exces

sen plPPgdPn Yan aiiPriPi dard. hf'rrie schopten f'l1 moorden plef'gden (1 29
) ? 

l 1
it Pnkele lwschPiden blijkt ook dat men le Doornijk ovPr de gPschiktheid 

f'n elP ePrlijkhPid Yan sommige sacerdotes lwijfPide ( 130
). 

Het nPpo~isme en de cumulatie van kerkelijke beneficiën. nm amhtPn. 

prebendPn. Yeroordeeld door canonieke regels ( 131
) leidden niet alleen 

lot pen splitsing ,·an sociale kerkelijke standen maar moesten ook, uiter

aard \'an zaken. deze klassen legenowr elkaar steollen. 

]\I en YergPte niet dat de bisschop van Doornijk. de ah ten t~n proosten 

Yan ~t.-Baaf5 en St.-Pielers alsmedP de elPken of de proost en meer dan 

een kanunnik \·an ~t.-\'eerle raadsheren werden van de graaf of de hertog, 

zijn kapelaan zijn commissari~. procureur en gezant. De bisschoppen van 

Doornijk met name Jean de \'asogne, Ghini l'1alpighi, Philippe d'Arbois. 

Pierre d'Auxy, Jean CheYrot. Jean de Thoisy. Guillaume Frllastre werden 

radPn ( 132
). \\'illem van Auxonne. bisschop van Kamerijk werd kanse

lier ( 133
) en nog andere bisschoppen als Laurent Pignon, bisschop van 

Auxerre, de bisschop Yan Atrecht. werden 's graven raadgevers (134
). Dit 

was ook het ge\·al met meerdere abten als Jacob van Brucele, Jan van 

SyclePr. Raf a e-l de ~ lercatel, .Joris Van dt>r Sickelen (1 35
). met de archi

rliakens van Gent Jan Blanckat>rl Pn Philippe de Chambnrchiaco ( 136
). 

met rlf• proosten Yan ~t.-V PeriP als .lncoh Storem. i'-1nrtin Van Huesdine, 

(128) J cle St..l.Pnoi~. lnv. p. 514 en A. Vnn Lokrrc•n o.c. 2e partiP p. 1·11-1-1::!. 

(12Q) A Van l.okN,.n. lhst. abh. St.-11nvon o.r. p. 1-41-142-107: :--J. De Pauw. 

Dit is 'tl1<'sou!'h p. 7 Pn J. B. CnnnnNL l3ijdr. Kc·nnis oude. slrnfreght in Vl. 
p. 9';- 37'!. I),. "xres;c•n ,(oor pnrorhi<'papPn gepleegd op vnsl<'nnvond te GPnt 

- cle Pzelspaus <·n ,(j,., mrf'f - wijzPn op cl<' kiPill<' dunk cft" sommige geeste

lîJkPn haclciPn ow1' hun roc·plng, ovPr hun <lornh<'icl. ZIP M<'morirho<'k d..r stad 

G,.nl en P. Clii<·y>. Pnw·~ ,f'histolm lorniP Cnntoi>P. s(•riP 11. p. S'i. 

I l)fl) •ad hk aptus sil <'I hnnPslus r:Pc suppo>ilus uilcut lnt..rdtrlls PCclt>slastlco>. 

F. I),. l'ntt•·r. l.Pnt 11. 377. 

I 1 )I) .1. \Vnrtrh,·z o.r. \'111. C:onclu~lon ï. 

I 132) I. (;Jit~~Nl. IR~ lt·utsiN NI Flnnclr,.. I 'J'i-1 CJii-1 'J7 -I CJR-223 : I> u Clc•rcq. l\1t•mol-

rt•< I. I·HI: \'. Frt•. Dnuli 11. ICJ0-1'!3-202: /\. Vnn l.okPrPn. lltst. nhh. 

St-llavon. p. l'i'i. 

( 13)) I c;tli~·"n (Jr. I 'iï-1 'i'!. \',.J,. vnn clf'ZI' ht~schnrrwn WIH<·n IPI!f'lijk In cltPnst 

\'Ml clc• Fran"· knnin11 of vnn 7ijn vri<'ncl,.n. 

I I )l) I )u Cl.,rt'l o.C'. I. I 'i'! : Kc·rvyn ,(,. (.,.tl<·nfl. fitst. ,j,. Fl. 111. 11). 

(IYi) i\. Vnn l.ok.·rt•n o.r. p. l'j(, 137-l'i"i. 

I I)(,) I. (jt!J•.,·n o.c. p. R) . :"\. I),. l'nnw. :\clht·~lon o.c. p. (,Cl) : ~I. Dc•splnnqw• 

lnv. I ))0 : I I ltc·u<·rtrk. lnv. 11. I 1! 2(, : zlc• onk : Bunllnx o.r. 
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.lan van de Bogaerde ( 1.
17

) .Jan van Ceulshror,k en van heel wat kanun

niken. 

Zelfs heel wat Gentse klerken. kapelanen of gewezen stadspensio

narissen als Jan n~ Clerc. J'v1ontfranc AlaerL'. Willem de Bomere. Gillis 

V<m floule. l\1artin U te GaleydPn ( m) zijn mettertijd gaan terPn op de 

gunsten van graaf of hertog, waren rmluurlijk de hertogelijke politiek ge

negen, die politiek d.ie door de \'olksgez.inde Gentenaars w.o. de inopes 

en de minon's clerici werd bestreden. Het was een priester. Gillis Van dPr 

VindPrijen. die met .Jan De Vos. gewezen hoofdman van Gent. een op

stand \'an het lagere volk beraamde om te ontsnappen aan het vorstelijk 

ju•k ( 139
). Het was de pape, Jan van AtrPcht. die met PielN van rte Bossche 

Brugge hif'lld \'oor de Gentenaars en die in 1383 wegens zijn politieke 

gezindheid le Brugge. na de slag van \ Vest-Rozeheke. met het zwaard 

werd gejuslicieerd ( 1'
10

). Het was de augustijn Adam. rtie in dienst \'an 

de Engelse ruwaart Jan Bourchier te Gent. na 1385 naar Engeland moest 

vluchten wegens zijr, politieke agitatie ( 141
). En het best begrijpt men de 

vo.lksgezindheid van de lagere clerus als men de <Annales Gandenses> 

leest van de Gentse freremineur ( 1'
12

) en weet cl at meer dan 200 monachi 

el sacerdotes:. onder de Gentse doden hlf'ven op elP BIOf•dmeers te Cavere 

tegt-n Filips de Srhone ( 143
). 

liet waren Gentse parochiepapen en hrot>ders ( w) die. tijdens de 

zware men van beproeving flie de GentPnaan; moesten doorslaan. bij hen 

waren gebleven en die lenslott.e hij graaf of hPrtog nog een verzoening 

poogden af te +.vingen daar waar meestal abt. proost of bumnnik zirh 

buiten de lwdreigde stadspoortf'n waren gaan ''estigen ( w). En ht't 

war<'u zeker de abt.en en rte proosten. de bisschoppen en hun vicarissPn

gPneranl niet dit' te Gent in 1401 in de kerken dt>n volke sermoeneerdt>n 

( 137) .1. Ciliss!'n o.c. p. 203 ; i\. FINI'nS o.c. :20-1-205. n,., hlss('hop \'1\n Chnlom . 

.fpnn Germnin, slorllP 27'i0 frs. nnn F. til' (~o!'Cit• voor zijn strijd lt>~<'n d!' 

GenlPnnnrs. 0. d!' In 1'-lnrclw o.c. 11. 225. Ook .lcnn Chcvrot was lt·~t>n d,, 
lrc·nlmnars .. IPnn .loffroy. Ornlio nd Pium Pnpnrn 11 p. 186 t'n 'gd. 

( 138) P. Roaahé. \r<'nlsc 1\INkPn. p. f>i-72-57-01 . \'. Fris. l1ngb. I. 355. 

( 13'J) V. Fris. Ef'n Ccnlsrh hoofdman cl er 15c• t'f'liW, in <Tijdschrift \'nn ht•l \\'tllt•m-
fonds> lJ .lnnra. 2 ciPPI (C<'nl l<lO·I) p. 1<). 

( J.IO) N. )),., Pnuw. Frolss. Chron. p. 105. 

( l·ll) 1\rrh. I )q>. Nortl. I .tllc B 1338. Trtlsor clt's Chnrlt•s n" 117:20. 

( 1·12) F. F unck-Brmlnno. Annnll's GnndPns!'s, 18Qtï Pnris. 

( 1·13) .f. 1'- l<'yNtts. Comml'ntnrll slvt• /\nnnll's, p. 313 \' 0
• 

( 14-1) ~. n .. Pnuw. I~Pk. IJl. 307-308. 

( l·l'i) \'. Fris. DnJ.!h. 11. 6 (.I<' nht \'1111 St..Ptr·IN,) ; .-\. \'1111 l.nhrt•n n.t'. 2t• !Wilt• 

p. fl·l.<)'3 ( rl,., nl. I vnn St. Bnnfs). 
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dat hun vrijheden en pri\·ilpges lwdrPigd werden ( 146
), of diê predikten 

tegen de tirannie \'an de prinsen en hun aanhan~Jers ( 147
). 

Absenteïsme. nepotisme, cumuleren. zede<loosheid en suhversieve po

litieke aglitalie dat waren dt> misbruiken ! 

\\'as het leYen \'an de seculiere clerus in meni~J opzicht \vem1g stich

tend ewn erg was het gesteld met de reguliere Gentse geestelijken. 

In de XI\· e als in de XY e eeuw was Gent als het ware doorprikt 

\·an kloosters en orden \'an heide kunne. Daar waren open en gesloten 

genwenschappen. arme en rijke kloosters. Allen werden echter overschaduwd 

door de twee Gentse benedictijnerabdijen van St.-Baafs en St.-Pieters ( 14
R). 

:"-let Ter Duinen waren deze twee Genlse kloosters de kapitaalkrachtigsten 

Yan \'laanderen ( 149
). Hun bezittingen in gronden, huizen. bossen en ren

ten \'an allerlei aard strekten zich uit tot aan de zee en tot buiten de lands

~renzen. De abten ,·an St.-Pieters en St.-Baafs waren niet alleen kerkelijke 

hoofden maar ook wereldlijke heren die in hun heerlijkheden baljuws. 

schepenen. klerken en knapen onderhielden. Ze genoten ook Lalrijke voor

rechten en nijheden. een bepaalde fiskale immuniteit ( 150
) en oefenden 

ook ho~Jere en lagere rechtsmacht uit ( 151
). 

Beide abdijen genoten ook politiek aanzien doordat hun abten in 

" gra\'en dienst traden. 

( 146) J-ff't waren de parochiepapen. Pierre de Lichtervelde o.c. p. 70. l-IPt was ook 

de hogN<> gee~tt>lijkh<'ld ni<'l die le Gavrre In de rang<'n van de Gentenaars 

1<'1!<>11 hun hertol! sn<>uvelden. 

( 1·17) :'\. [),. Pauw. Froi~~ar1~· Chronijke p. 173. 

114fl) f )ezt• afHfijPn werd<>n I!<'IC'i,( door nbt,.n, priors, proo~l<'n. ontvongNs, schaft

ffiPt>S[N<. aalmo<·zPniPr<. R.A. GPnl. St.-Pielcr~obdij n° 1289. fiPnc<hclijnPn waren 

..r ook I<· ;>.1,·11<· Pn lP E .. nam<·. S. A. GC'nl. JBK 1456 fol. 28 <'n 1423 fol. 43v0 

( 149) l,;rrek<·ncl op ba.* van ,(" lwclp v<tn 1301. :\rrhives départ~m. clu Nord. B. 

127fi. Tréo>or cft>s Charl<·s n" 129ï"1 <'11 A.R.A. Brussel. Rek•·nkamer n" 16096 

fol. ·1-(j (I 3'14). Ew·nals riP sl<·rl"n <'n clorp<·n hel.hc·n ,(,•ze ohdijcn hl'<' I wat 

l!"l"rl<'n door ramp<'n als oorlo1Wn <'11 ovNslrommgen. E<·onomi,;ch slak<'n Z<' vN 

IJOvc·n cf, • .r·ruliN<' kaplll<·l~ ult. 

/1 'j(J) In IYH hatlcl<'n ZP >lnds c•<•n <'<'UW RP<·n IH•clc• nnn ~raaf of lwrtog bf'tnnld. Ztf' 

Lh. Piot. l.'nrmNrwnl cl.,s dolc•s clr• Flnrulres ••n 129·1. In <Comptr n·n•lu ''"' 

·i·anr·<·< clc· In CJU I. ·I sf·rir- t. I I ( 18R·1) p. I ï2 <·n Arrh. d<'p. Non!. 11. 12ïG 

Trl••or rlc·• ( 'h~~rlr·• n" 12'171. V nnk WN<I<'n ze· ook onblnll<'ll vnn hoPIPn nnn dP 

vnr•l manr wnclr•n door cl" •lncl tol l••rwn V<'rpltcht. N. [)p Pnuw. R··k. I, 3ï·l. 

•·n A. \'ton l..okc·rr•n o.<·. 2c· pnrti<' p. 122. I' \'nn Duy<f'. lm·. p. 230-218 

I ~<·f'lt n·ulllolr·n of rntthoic·n). 

f1'il) Tr· (;,.nl lw.duklr· clc· ,,J,r vnn St.-l'i<'IN• ow•r lw<'flijk IIO<'<I. f'Pn rnclnvf' binnf'n 

clr· (;c·nloc• poorlc•n nl. op clc· \'l•mnrkl mc·l rit• ,frlt• llfn<lc·n V/IJl ju•tltlt·. /\. Vnn 

l.ob·r•·n o.c· lh:trl•·• c.;, i'i•·rrr· 1. 21. 
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De abten van St.-T~aafs en St.-Pielers leiclden graag een aards bestaan. 

Sommigen verbleven liever huilen hun klooster dan erin zoals Jan Van 

f\1aeyhem. abt van St.-Pieters. cl ie meeshul op zijn kastePI te Zwijnaarde 

\'Prtoefde waar hij zich ook liet sacreren ( ~.~ 2 ). Ook abt Courault hiPid 

van dit buitPngoed waar hij trouwens ovPrleed ( ~.~ 3 ). Als raadsheren van 

graaf of hertog \'Prbleven ze ook aan hel hof of werden binnen pn huiten 

dE>n lande met opdrachten belast. Ze werden o.m. afwisselend als com

missaris afgevaardigd voor de wrkiezing der Gentse schepenPn ( 154
). 

wat ze zeker bij \'Pie Gentenaars niet sympathiek maaktm. In jaren van 

Gentse beprot>ving, toen de stad tegen het vorstelijk gezag rPbeiiPerde. 

warPn sommige abten huiten Gent !!aan wonen dan wanneer ze hun ge

]6.v.igen in de nood geesiPlijk best konden bijstaan. In 1452 noteerden de 

Gentse hoofdmannen in een memorie aan de !Jroost van St.-Pietprs <dat 

de voorscreve prelaet (abt Filips Courau.Jt) die hem langhe gheabsenteert 

heeft uut sijnen cloostre, daer, omme dat de goede liedPn van deser 

stede seere t 'on weden zijn. stappens in zijne doostre commen> ( 155
). 

Sommlige Gentse abten. in het bijzonder Jean Bernier de F ayt van, 

St.-Baafs. werden vanwe!!e de paus met helarlj!rijke opdrachten belast : 

aReggen van canonieke bezot>ken. inwinnen \'an inlichtingen voor de curie. 

oplossen van kerkelijoke geschillen. zelfs tussen bisschoppen. onderzoeken 

naar inkomsten. enz. ( 156
). Ze genoten ook soms bepaalde rechten als 

het opheffen \'an een interdict (1 57
) en verzuimden als Jean de Fayt, e.a. 

nooit Pen gelegenheid om broers, ne\'en en vriendPn een prebende of een 

bPneficium te bezorgen ( 158
). Hun aanstelling tot abt ging meer dan eens 

gepaard met stnrhbf~lingen. \'erzet Pn opstand \'an de monniken ( 159
). 

( 152) A. Van Loh•ren. Charl!'s St.-Pimr- LXI\'. 

( 153) ih. I XVI. Ze lif'len zich ook mandalNI'n. 

( 154) i'll'morkb. dN stad Gf'nl. p. 280-281-283-285-288-2()4-302-303. 

( 155) \'. Fris. Dagb. 11. (l. In 1390 vt•rblf'l•f dl' nbt van St.-BMfs lf' ;\lech<'ll'n. 

A. Van Lok!'rl'll. o.c. 2e parllf', p. Q.J-95 rn U. BNlit\rl'. J!'nn de Fayt. o.c. 

LVII. 26. 

(15fi) U. 11Nii<~r<' . .ll'an B<'rniN dl' Fayt. o.c. 1\'11. 17-19-20-21. Toen htj nog monntl 

vnn St.-1\mand wns ht<'I.J hij voor de pam in orlollt'r 134Q <'<'n llinl .. nd >Nmorn 

ll'~<'n d<' flag<'llanl<'n. ih. lXI p. 362. 

(157) ih. LVII. 22. Op 31 maart 1364 wf'rd df' Fnyt door d!' pnus nnn~t·dutd om mrt 

rle bisschop van Doornijk de goNieren f'n pri\·llf'J.!!'S d!'r Gt>nlst> nu~u~tl)n!'n lt• 

bewarm. ib. p. 15. J)p Fayl mocht ook <tnbr·lllot>n<'n> nnmll'llt•n. tL. IQ. 

( 158) tb. LVII. 7-8-Q-12-13-1·1. 1.\'1. 368-370 !'n .1. \\'aridwz o.c. \'1. -1 <'n \'<'rein 

( 159) U. B<•rltè>re. o.c. LVI. van 3fi3 !'n vgd. : N. Dl' Pauw. \'t<' Intimi'. o.c. p. 8-1-85 : 

zie ook J\. V nn LokPr<'n. o.c. <'n .Ir· Ltmbur~$ttrum. Cart. l.otlls .J,. :"-In], •. 
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Kerkt>lijk oefenden de abten het patroonschap uit over talrijke kerken 

t:'ll ~loostt>rs ( 160
) binnen als butten Gent. genoten collatierecht en heel 

wat Gt>ntse en \ 'laamse kloostergenootschappen waren de abdijen dienst

baarheid vPrplicht. Abt en prior waren ook noogd en opperste» van 

hospitalt"n ( 161
). 

Naar buiten uit kwanwn de twee abdijen vaak in botsing met andere 

kloosters en kerken. met dt> Bijloke. met het kapittel van St.-Veerle. of 

dit van Doornijk. met de abdij van Affligem. enz. (1 62
). In deze conflic

tt>n. waarbij meestal geld of gezag gemoeid was, traden de monniken soms 

zt>er bfl!'taal op. Zo ranselden de benediklijnen van St.-Pieters de zusters 

van de Bijloke zo hardhandig af dat graaf Loclewijk van Nevers de mis

dadige monniken wegens slagen en \'erwondingen moest doen opslui

ten ( 163
). Beide kloosters hadden tevens tal van moeilijkheden, terecht of 

ten onrechte, en betwistingen wegens liendenrecht, renten, taksen, recht

spraak of handel - de monniken waren ook wijnhandelaars - met de 

Gentse magistraat ( 164
). met schepenen van Ambachten ( 165

). met bal

juws ( 166
). met wereldlijke heren ( 167

) zelfs met de landheer (1 68
) door 

wie ze nochtans vaak beschermd moesten worden ( 169
) en van wie ze niet 

minder gunsten genoten ( 170
). 

Dat het aanzien van de twee abdijen niet hoog werd aangeslagen 

door de Gentenaars bewijzen de gewelddaden op het bezit van kloosters 

(lbO) 0. m. waren de Zwarte Zusters, de Arme Klaren. het klooste-r van den Groen•om 

briel. trihutairen. \'. \'. LJ. llaeghcn. Klooster Ten \Valle. p. 154-60 ; C. Oic

ricx. o.c. 11. 201-220. I leef wal debatten ontstonden terwille van de collatte of 

prC'sentatie van titularissen van kap<'lnijen. dr. /\. Van Lokeren. o.c. 2c parli<' 

p. 89. Ov<'r d., rccht!'n van rlc aht en de parochil'pap!'n. F. De Potte-r. Gent 

VIl. -n. Zit? ook F. IJ .. Pottc·r. Gent V. 449. 

(I 6 I) Bv. van hd Sint-Annahospitaal te St.-Bnafs. S.A. GPnL JBK 1414-1:, fol. :-8. 

( 162) !Jehalsne~ PI Finol. I nv. I (I partic). -148 : A Van Lokeren. o.c. 2e partic 

p. 60-91-101-104-140-15:- en Charles St.-Pierrc p. 13 : F. De Poller. Gent V. 
·t-'i (·n VI. 483. 

((IJ'S) IJchuisnr.s d Finol. lnv. I (:.!c port.) p. ·1·1!:!. Nu vNIJordellnJ.l J.levolgd door <'<'n 

proces te Punj~. 

( ll>·l) ,1,. Ltmhur11 Stirum. "·"· I. I 'j I : A. Vun Lok•·n·IL o.c. 2•• purliP p. 82-lll-115-

12'1-l'i2-l'i): ..;_i\_ (;(·nl. R .. u. B. ·lfJ'I v". 

( !f,'j) 1\. V on I .nb·rl!rt. o.r. 2r porti<·. p. 711. 

( (f,f,) M. IJ,·splunqu•·. lnv. 11. 17:.!-:.!0S : ,(,. Ltml.uru-SlirunL o.c. I. 20:--334 : A. Van 

f.,,k,·n·n. ,,_,._ 2<: purtlt·. p. J.11-IS2. 

(lt,;-) A. Von l.ok•·n·n. o.c. 2<· purll•·. p. l'il l'i?. 

(I r,t;) th. p. 49-W. 

(I fll I 11 •. p. 'i'I-?S-1 13 I I ·1 -222. 

ll?Oj I' Vun IJuy••· lnv. p. :.!30·2ll:l. 
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>!!:vle~gd. In 1·l32 ovPrvielen Gentse hongerlijders de abdij van St.-Pieters. 

dwongm abt \ViHem van Hossuyt ze te ontlasten van de erfelijke renten 

die ze dt' abdij nog verplicht waren ( 171 
). Een jaar later wa~ er in 5t.

Pielers a:lweer beroering ( 172
). In 1301 liepen gewapende Gentenaars het 

g!wd van de St.-Baafsahdij le St.-Lievens-lloutem vernielen ( 173
). Spijt 

deze bé~ldadi).!heden en nog anderen waren er ook perioden dat stad en 

abdijen op gelukbge wijze elkaar vonden. Abt .lan \'an Pittem stond 

naast de Gentenaars tegen graaf Loclewijk van Crecy ( 174
) en in de St.

Baafsabel ij werd koning Edward 111 van Engeland en zijn gade met waar

digheid o!llthaald en geherbergd en door .Jacob van Artevelde en het stads

IH~Situur bezocht en vertroeteld en). 

In de abdijen zelf was de tucht alles lwhah·e in eer gehouden en 

waren de misbruiken er schreeuwend. De monniken. van wie velen zonen 

waren \'an oude Gentse patriciërs-geslachten als Rim. Alaerts. Braem. De 

.lon~Zhe. de Grutert, Utenhove. l 1tendale. Sersvmoens. e.a. ( 176
) of van 

t•dele bloede ( 177
) leefden in weelde en genot. in ongehoorzaamheid en 

zonde. De weelde die er heerste werd door abt Volker de Rijke zelf be

klt'mloond. I lij noemde zijn monniken nle rijcste moenke die in de weerelt 

zijm ( 178
). In de waas der tijdt'n waren de Gentse benedictijnen Thomas 

van Aquino vergelen die verklaard had dat het geld als modder mot'St 

beschouwd worden. Zij rl'den lie\'er met opgetuigde paarden door de 

modder. trokken met jachthonden hun dichte hossen in. droegen wapens 

als heren deden en gebruikten binnen de dikke kloostermuren antieke buf

!'ellen. witte tafels. kloeke koffers of hekeken hun zilwrwerk. In 132'2 had 

de prior van St.-Pieters \'ier heelden om in l!' slapen en een std \'ogt'l~ om 

zijn ogen l,c sl rt~len. De monnih·n speelden grof gt>ld. wierpen de tt>ir

lingen. maakten grote schulden. ~egden hun pij af om in de stad te clen 

of slecht l)('faamde hu,izen te lwzoeken ( 171
'). :'-Jid te \'{'I'Woncleren dat 

(I"; I) rvJonslreiPt. Chronl<jUN. o.c. l'· 37. 

( 172} S.i\. GPnl. l{pk. 1-133-3-1 fol. 371 v". 
( 173) i\. \'nn Lok..rPn. llt>t. nl. I.. ~1.-Hnvnn p. I I"!. 

( 17·1} j\ lnnr hiJ wNcl clc• vriPncl \'1\11 .Loci. \ 'nn I' lniP. C. I )JNirx. o.c. I. 281 <'11 

1'. l~oul!h<·. ~C\'t•njnriJ.! '"'l<'i<l .1\'i\. 
( 17'3) .1. Frolssnrl. l.cs chronlqucs Plc. (tic I. llurhon) 

Cnrl. i\rl. p. 708. 

( 17ó) N. IJe l'ouw. l.n vk lnlim<' en Fl. p. !-!6-88. 

( 177) llri><'lPPSIPn. \'un ciPr l.nkc·n. \'ot'rlll'Wijrk. tb. 
( 178) N. J),. Pnuw. o.c. p. 8-1. 

..hop. p. '1:" : i'\. I),. Pouw 

( 17'1) tb. p. R'3 : ;\, \'on l.nkc·rt•n. ChnrlP< ~olnt-PiPrrt' 11. 183: C. n~t-rlex. (l,(', 1. 
387. 11. 3Hii-387. I),. nhcllft•n IH'zniPn "''11 sdwt \'llll rc•l~t-h·n. ~ehrtjnt•n. sn•plt·!'>. 

>lnven. hoeken. IJl•t•l,IJ<·s. wnrPn rijk oun t•.!Plc sknt•n. pnurlt·n. ,nfkn•n, \llllltl 

<'n zilver. :\. Vun l.ok.·n·n lltsl. nhl.. St. 1111\'011 p. '.l3~. 
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dt· L'Xcessen tot misdaden leidden. dat de ene monnik soms de andere 

doodstak ( 180
). 

De monniken of hun abten werden gewikkeld in tal van intriges. 

complotten. conspiraties. zelfs in bloedige vetes die de profane patriciërs 

zo onbannhartig wrscheurden ( 181
). In 1--114 en 1422 schreef de bisschop 

,·an Doornijk aan de abten van beide abdijen de purificatieceremoniën 

\'Oor d!e nodig waren ,-oor de profanaties in hun kerken gepleegd «effusione 

sanguinis a ut seminis emjssione» ( 18 ~) en in 1--161 moest de pauselijke 

legaat de abt en de monniken van St.-Pieters de straffen kwijtschelden die 

ze hadden opgelopen voor woE>ker, simonie, bigamie. meineed. «el aliorum 

criminum > ( 183
). 

Was hun le\·en in menig opzicht schandalig te noemen, onder elkan

der was nijd en afgunst schering en inslag. In 1321-22 deed de abt van 

St.-Pieters de proost van de abdij uH zijn ambt ontzetten en deed zijn 

knapen in de proostdij huizen. Ook de aalmoezenier werd eruit gegooid. 

De proost zag I)Qvendien zijn bezit aan paarden. bedden. zilverwerk, vogel

kooi. koffers en hamassen in beslag genomen ( 18
'
1
). De wanorde was soms 

zo erg in de Gentse abdijen dat sommige monniken legen abt en prior 

processen deden inspannen ( 185
). Wegens scheurmakerij en overtreding 

,·an de pauselijke be,·elen en meer andere redenen werden de abdijen of 

lien~r werden aht en monniken geëxcommuniceerd. Paus Gallictus zette 

zefs in de St.-Baafsabdij abt \ Villem van Bossuyt af maar de abt onder

wif:'rp zich niet en werd met zijn aanhangers in het klooster door Paus 

Pius 11 alweer geëxcommuniceerd ( 186
). 

i 180) :\. \'an Lokeren. o.c. 2c partie p. IOï. En rlu moordenaar ging vrij uil. 

(181) A. Van Lokeren. Charles Sainl-Picrrc 11. 1133; N. De Pauw o.c. p. 12-15. 

(182) A. Van I.Qken·n. o.c. llisl. 11hh. St.-Bavon. p. 13CJ en Charles Soinl-PiNre 11. 
18G. 

I 1831 11,. Charlt·s Sainl-Picrrr· 11. 21>4. In 141'1 kn•"J.l ,j,. aht cl .. lOt·lnllng .ravore rl'lt

ulonis> rlc rluur .J,. monnlk•·n ht•Jiunt• wunlwdrijvcn l'n misdurlcn. ~lagt·n en ver

W<mrlinll•·n. lt·•·rlinuspr·l en v .. rk.·N In ~lerhl.. lntl~<'n l<· v•·rw•ven. C. Dterirx. 

o.•. f. 3H7. <l ... h .. rna•. ortos. vinr•ns. pralu. hlurl<t ,.) nlln luca vl'lllu et lnhotwsln 

lnlrilnclo". 

111-H) :\. ]J,. l'uuw. Vit- lnlinw. o.<. p. 8'1-8'>. 

I IH'i I In ,J,. ~Jrtl l't..t...r•ul"lt). A. Vuro Lokr·n·ro. CllllriPs St.-f'lPrn• LXV. /1" ook 

,J,. LirniJUrtl Stirum. C";,rf. L. rl•· \\lult• I. lH I. lid rluurrl .. soms tll<'"r ,Jan 

;,rui<-Tilillvt· rTllilHili •·•·r tl<mr lwt kuplllr·l C<'rt ntr·uw•· ul•t wf'frl ~,.loz••n. :\. \'nn 

l.ok.·r•·n. llt.t . .,f>J, ~I. Hilvon JL I I I. 

IJH(,J ;\, Vun l.<,kl'f<·ro. lft,f. "1,1, ~t. Hnvon p. l·l'll'iO. In 131ï. rou ,j,. .loo•l vnn 

Boi•ltro VIHt f.uk.·. WN<l<·n r•r In ,j,. St. l'tdt•rsflhrlij lwr•p .thl<•n nnnl!<'slr·lrl. <'1'11 

,foor ,J,. ntt·t·r•l•·rlwi<l. ,1,. nrHit·r rloor ,J,. rnlnriNiwlrl. I),. lilltk nHH•st voor rif' curiP 

W<ml•·ro ll"lmul<i. Tulrt)k.· onrlt·f/tlf·k•·ro wNrl"n t~r•rl~tnn •·n lot drtt·muul lo<· mo .. sl 
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In kerkelijk opzicht compromilleerdetl de monniken zichzelf en hun 

kl<l{)ster schromelijk door in purochies, waur het hun niel wus toegestaan 

de heilige sakramenten toe te dienen, dit le doen zelfs aan liede'il die on

der interdict waren geplaatst of geëxcommuniceerd. En aun de schatkist 

van de abdij onthielden ze vaak de opbrengst vun allerlei Lienden, taht>n 

en andere verplichtingPn ( 187
). 

Tenslotte hebhen de Gentse benedictijnen met de heilige relieken, die 

ze in het klooster bewaarden, onverantwoordelijk gesold en laten sollen. 

Twee eeuwen lang hebhen zij de schandalen geduJd die gepaard gingen 

met de St.-Lievensprocessie naar lloutem. Nooit werd een kerkelijke 

sanctie legen de schandaalschoppers genomen evenmin tegen de Gente

naars die men de sint liet misbruiken \'oor politieke doeleinden. opstanden 

en «wapeninghen» of legen de Sent-Lievenszotlen of confreers die erbij 

geloofden dat ze de sint konden wekken ( m). 

De schokkend<' profPLiën van de heiÜge Bcrtulf en de misselijke 

processies van St.-Lieven dienden meer hel klein geloof en de lage aan

clriften dan de war<' werkelijke vroomheid. 

I )e monniken. noleert L. :--1aelerlinck. <presque encort> barbares. se

couaient parfois Ie joug des prescriptions trop sévère~ de I' éghse, trouvant 

des d&lices particulières à \'ioler SPS défenses IPs plus sacrées. C'était 

la bNP qui wlevait Ie dt.fi de l'ange> ( 1
H

9
). 

Naast de abdijheren van St.-Baafs en St.-Pieters opereerden te Gent 

de vier «ordi11en> mel na1ne augustijnen, freremineuren of minderbroeders. 

wittebroeders of ~;arm eliete-n ( 19
'
1

) en jacobijnen of predikheren. De 

ilugustijn.en waren gevestigd «up de vier weghecheedPn> nabij de Steen-

1->traat ( 1111
), de i'acobijnen in Onderbergen (' 112

), de frt'remineuren nab1j 

de Ketelpoort en de «Cuupbrugghe> ( 111
:
1
), de wittebrot'ders in de <Cuper-

\'olkPr. Fulcro of l:oulquc wurd<'n aangesteld. ,\. l:ay<'n. l.ï::lcclion de Fuulque 

commc abbé de Saint-Pt!'fre i.t Gancl p. 22lJ-23ll. Onder dC' eer>te ubtrn dtc van 

Urbnnist Cicmenlijn werdPn wns .leun Bt'rnler, ubt van St.-Buafs ( 139-l). Sympa

thiek moPl diL de Gt•nll'nnnrs ntd lwhben anngt•dnan. :\rch. D<'p. 1'-:orJ. Ltllc B. 

18.822 I rC"~. nux Letlr. p. 1(>11. lnvt•nl. 11. 127!3 n" lll3()(l, Voor dt• nndt•n.• 

Vl. nhl<-n : N. \'nlois .• l.a 1-'ronn·> 11. 2-1:' noot 3. 

( 18ï) i\. \'on Lob·n·n. lltst. nbb. ~nint-Bnvon p. 1·12. 

( 188) \'. Fris. I )ughot·k 11. 2f>:i-21l:'-'20!>-:.!0:' : :\. \'on l.okt•rcn t>.C. p. I I {i. 

( 1811) L. f\l[wlt·rltnck. l.e ~Pnrt• snlirlqut• .luns In pt'lnlurc flnmnnd<'. 2t· t'•tl. ( 190:') p. 3<1. 

(I 110) Ook (!<"IIOt'llltl • Onz<'-l.iPvc-Vrouwt·hroPrs \'1111 dt•n lu·r~t· van l'nrnw!.. S.:\. Ct•nl. 

JIIK 1·13:i-3•> fol. t)(j <'11 1382-83 fol. I:', of tOnzP \'rouwenbroern. th .. 11\1\ 
1·12G-27 fol. 150. 

(1'11) S.J\. Gt·nt. .11\K 1·10-1 fol. 3·1 .. n 1-1'>1 fol. tïR 

( 11J2) Rt•chtm•..r de • En~t·lnn.lstrnt•lt·• tb . .11\1\ I l\13 fol. 2·1. 

( IIJ3) ~.A. Ct•nl. JIIK l·l:iO fol. (d. \'rot·~t·r In l'oortukk .. r. ~nmlerus. o.r. I. :rn. 
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st~he> ( 194
) en de ~Steen~traete> ( 1!

15
). De nmlineru werden geleid 

door Pen prior ( 1!
16

). De frt>remineuren hadden echter een «garduaan» als 

I ·d ( ' 9
' l z· · h 11 k · · I I t ( • 118

) er er . -11 ac c l'n oo · pronncra e en genera e overs en . 

De priors en ook de garduaan waren doorgaans univers.ilairen die de 

Wel drot>gen nm magister. ~bacceleen of doctor in de 1 heologie. Ook 

andere broeders hadden in het buitenland universiteit gelopen ( 199
). Som

mige predikheren werden ook bisschop «in partibus infidelium» ( 200
). 

De Gentse ordebroeders waren op armoede. onderdanigheid en zuiver

heid ingesteld. Hun arbeid bestond in prediking. ook buiten eigen kerk of 

kapel, op markt en plein. Dominikanen en minderbroeders onderscheidden 

zich bijzonder in dit opzicht ( 201
). Verder waren er nog andere gods

dienstige oefeningen : mislezen of zinp-en. biechthoren, collecten houden 

en aalmoezen onl\·angen. het verlenen van aflaten, bezoeken aan gelovigen. 

,·erzoeken om nijlating van gevangenen nrp souffysanten zekere» ( 202
). 

Zij hielden ook processies en onderhielden confreries ( 20a). Broeder .lan 

,-an Zottegem slichtte. m<'l opgehaalde gelden. een armengodshuis op de 

Kouter (2°4
) De predikheren kregen van de graaf bepaalde rechten op 

het begijnhof \'an St.-Lisbet. Ze konden er de b'l'Ootjuffer en de kapelanen 

aanstellen en ontslaan, er de rekeningen nazien en de lucht doen onder-

(IY-1) SA Gent. JBK 1382 fol. 17. 

( 1'15) tl,. JBK 13(}<.1 fol. 22 en l-l35-3fJ fol. 96. 

( 1<)(,) In een tekst staat •prior en leesmeester der augustijnen•. S.A. Gent. JBK 1-lt><.l 

fol. 85. 

f 197i S.A. Gent. R<·g. G. fol. 165 v". 

( 191-:!) S. Art>. De l'r<'dikheren Le Gent ( 122tl-l tl':H) ( 1913) p. 85 ; S.A Ge nl. Rek. 

13{,5-6/J fol. 240 v". 

I I'J'J) S.i\. Gen!. JBK 141-:!IJ fol. 71 ; N. Uc l'uuw. J(,.l_ I. ·17; \'. Frts. Conlrih. 

Biogr. Gant p. 84. 

(2CJ!J) S. Art~. o.<. p. 121). In 130'! kozt·n N 1.- (~•·nl 31-! domlniknnen hun prior. 

S. Axter,.. I)" \'roornlwt.l in ,J" N,.,j,.rJnn<lt·n 11. 'l'i. 

12() I ) J)., jacoiJijrtt·n pr•·tltkl<·n op ,J,. Vrt;tlaumnrll voor c<'n krut,lochl leu<·n Jl' Turk<•n. 

V. l'ri>. I Ja uh. 11. I 'Jt,-1 1!7. I),. Fn•n•mln<·un·n pr<•tltktPn L<'l.(<'n ,1,. vruuwPnmutl ... 

\'nn \';wrrtt•wijt. llt.torw van B,•l111s 11. 21,7. /':,. pr.-<ltkten ook huil<•n olt• sln.l. 

A. \'nn i\, k<-r I),. n·k.·ntnu<·n ,J.,r sllul l·>klo p. -I0-1. Fr•·n•mtrwur werd l't<-l<'f 

.Ir• :•JurrJ <liJ· lwb·n•lh<'irl \'<·rwh·rf In i\nwrlkn. 

1202) N. IJr· l'nuw R.-k. 11. 31;1-331 ; I. 11,';, V. l;rls. I lnul"'''k I. 13'i. S.A. C .. nt. 

R•·u. (;, fol. 32 

121,.)) S.A. C<·nl. Rt•:z. (;, fol. )r,; v" •·n .11\K I 121 fol. lH .-n 111 11 fol. 31 ; 

~l•·nu.rlr•IJ. o.c. p. ) I(,_ (lol ziJ lwznl•·n n•ltt·l•·n. d,. 
121!4) sA (;,.nl. .IBK I 377-71-i fol. I 3 v". 11<·1 St. ntllt<·nuo<l.l.ut• .Int 01111 .,,. lu·tltu 

ll''"'th.nwr VIJn SI.-Ntklau, wNtl <r\'<'11/l'lllnllkt. 



houden ( 205
). De predikheren hesohikten ook over een bibliotheek en een 

slttdiezaal ( 
206

). I )t• au~uslijnen wijdden zich speetaal aan werken van 

christelij<ke liefde door het lPraardebesteiHen van doden ( 2117
). en vele 

broedPrs stonden ~n het pijnlijk uur \'an verscheiden van I er dood\'Proordeel

den hij ( 208
). Tenslotte hielden de ordinen ook school ( 209

) waarin 

spraakkunst en muziek werd onderwezen. 

f\1eer dan de abdijheren hielden de vier é:ordinem contact met de 

Centenaars De frt'rPmineuren bewaarden lange lijd in hun kloostf'r de 

privdeges van de Sllad (2 10
). de jacobijnen die van hel ambacht van de 

vleeshouwfOrs ( 211
). De kloosters waren ook tehuizen waar dl:' leden van 

de stnd bijeenkwamen en palaverden. de <~:ervachlige, poorters bij de 

predikheren. de kleine neringen hij de augustijnen (2 12
). Ook de smalle 

steden en de casselrijen van Vlaanderen \"erg-aderden hij de augustijnen en 

de Jacobijnen ( 213
). liet stadsbesluur nam zelfs de Gentse broeders in 

dienst. .lacobijnen en freremineuren lazen dagelijks mis in de kapel van 

het schepenhuis ( 214
). werden belast met zielmissen voor in de oorlog ge

sneuvelde Gentenaars. met de missen \'éll1 de heiliggeest oF gelegenheids

missen op het Tooghuis op de Vrijdagmarkt als er op de markt volkswr

gadering werd gehouden. Op mobiele altaren droegen zij voor het uilge

lrokken gemt'enteleger even()ens mtissen op ( 21 ~). Het waren Gentse 

(205) S. Arts. o.c. p. b 1-63. t\'enals J~ ~cculicrc geestelijken waren sommige broeders 

possessorcn , an kap<'lnijen. ntcl allet•n tn de knpl'l vnn hun kloost..r mflilr ook 

daarhuiten h\'. tn h<'l \\'cncmat•rhosptlaal. N. De Pauw. Rek. ll. -18 en ::; . .-\. 

Gent. .JHK 1444 fol. 145 \' 0
• 

(20()) 1\ull. Gesch.- <'ll Oudlwldk. Gent. 1910 p. 271. 

(207) S.A. G!'nt. R('k. H'32-53 fol. 9. 

(208) S.A. G('nt. R('k. 1451-52 fol. 102. 

(20Y) S. AxtNs. De vroomlwttl enz. ll. I 10 ; :'-J. De Pnuw. \'i<' lntlmc p. 38-tO. 

( 2 I 0) Memoricho<'k o.c. p. I 3il. 

(21 1) S.A. Gent. N<>rinl!h. d<>r \'l('Nh. Rek. l·r:·q.so. 

( 2 I 2) \'. Fris. Da11b. I. 23. De Wt'\'t'rs \'t'l'I!H<INdt•n In llt't oudt• kloo~lt·r der Ht·~I10l'\!t•n 
nabij de Znnrlpoorl. Zie ook J. \'uylst<'kt•. R .. k. I. -155 l'n ::;.:\. Gent. Rt•l. 14~7 

fol. 3fl3 en I 488 fol. 91. 

( 2 I 3) A. \' an Arkt•r. I)" rt•kt·nlnl!<'ll rlt-r slntl E<'klo p. 177. 

(2 I ·l) S.A. G<'nt. Rt•k. I ·183-8-1 <'n I ·l·lt)-'30 : :'-J. I )e Pnuw. Rt•k. 11. 381. 

(215) N. De· Pnuw. Rek. 11. 41')-381. .1. \'uylstt-kt•. 1\ek. F\'.\ p . .271 t•n Ro•l. 11. 
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IJ-18-890. • misst•n ml'l \'ullr• CO<'rt'> S.A. (~<'nl. Rt•k. 1·10!> fol. 17'i. I),, Olll!llSllj1wn 

rlrocJ!cn ook tl.. mis op In Iw i \ \' !'rlt'mn..rlwspltnnl. S .. \. ( ~•·nt. .11\1\ 1-11 1-·1'\ 

fol. 1·15 \'
0

• Zl,. ook Frolssnrl. l'hronlqut•s (uil~. 1\t•rv . .!. l.t'lt.) ;\. lil:<. 



bnwdt:>rs die \(lllWC<Jt:' dt:> stad mel delicate opdrachten werden belast ( 216
), 

die n1or dt' stad in IHXld genadt' hij rtt' lwvorhlen vorst of vijand gingen 

afsmeken ( ~ 17
). die de opgt't'iste Gl'nlSC:' gijzdaars gingen uitleveren (2 18

). 

Het waren Gentse fralres minores diE'. \'OOr de slag op het Beverhoulsveld. 

le<Jen de l-.'iaaf de GenL'e krijgt>rs st>rmot>neerden legen de dwingelandij o:ds 

~ene rechln·rdi~t' got'de zake> eiSbi•). 

De wrdinen> ondt>rgingen als de si adsleiders, die ze in hun politiek 

of acti\·iteilt'n gesteund hadden. een ~traf voor hun ageren ( 219
). 

I lel was de jacobijn Clais Hruggheman die aan 1\.urel de Stoute bij 

zijn blijde inlrt>de te Gent om verzachting vroeg van de zware vrt>de van 

Gavere en om amnestie voor dt> Gentse bannelingen ( 220
) en hij zat op 

zijn beide knieën samen met de lamgekwgen Genletmars die Karel de 

Stoute om genade bedelden ( 221 
). 

Dal de ,·i er <ordinen> ( 222
) bij de Gentse schepenen goed in aanzien 

~tonden daan'oor getuigt de grote vrijge,·igheid van het stadsbesluur . .laar

in. jaartril werdf'n de \'ier kloosters bedacht mel geschenken die doorgaans 

uil wrse haring of ~topen wijn bestonden. In 1336 kregen de freremineuren 

fJb()(J n·rse haringen toebedeeld ( 22
:
1
), en het jaar nadien 5000, wat niet 

betekenen moel dal de <tndere broeders werden vergeten ( 22
'
1
). Ook bij 

passende gele~enheden bv. toen er in de kloosters twijdingen» plaatsgrepen 

of op papenv~LPna\'OIJ<J. Mdag en grolP vastenavond, en op bepaalde 

heili!Je dagen werden de kloosters zalm. karpels, vlees en wijn toegezon

den (225
). Oe schepenen stuurden tevens op hun kosten lcdPnlvoHP broe

df>rs naar het huilenland om er universitaire sludiën le doen of te vol-

12lt>i ~- !Je Pauw. Rl!k. 111. 3CJ7-3CJ!;. Te Cuv<'r" in 1-152 Wdr<'n •·r frer<'mincuren 

onder de Genl>óe hezdl<•r> van rlfl vc:<linu oLJaar. V. Fris. Ln bataillc Je Gavcre 

p. 2fi. Zie llOol S.A. GPnl. Rr·k. I-Jl I fol. 28lJ-21J(J ; 1-135 fol. -12 : J.l76 

fol. 401 . 1483 fol. 33/J-231>-237' Pn 1'. RoJll!h<'. Z.·v<·njarig heleitl. .l\'1\ p. <)1, 

1..!17') l\. IJ<. Pauw. l{,.l, 111. )OH. !ft lmu·rl"" uit ''" ·I ordtrwn. 

1211-J) tb. jitcohijnr·n <·n ilUI/U~IIjnt•n. 

l218l,t•l N. f),. l'auw. Froi<Sitrl~ ('hron. p. 17'1 <'11 R .. k. 11. ·11'1. 

1..!1 11) Na .r .. IJVNI/11\'f' \'1111 c; .. nl In 131'1 W<'rrl door de· 1/rflllf' of door t.ljn nnnhnnlwr> 

In ,[,, •IIHf r•pn itHJUNI lnl!•••l•·lrl !til clr· fwn·mlnc·uwn cli•· hun ndlvlkll rnoeslt•n 

• v•·rl ui •·ru. I' f{"1111hl·. ( ;,.rru·••nl ,. <' nrl ,. \ 'rh·nt. p. l'l'i. 

!2..!11) (;. ( ltlt•l••lluln '>.r. \', 2'ilt. 

12..!1.1 P. \'an I )uyot·. lnv. n" ttlr..!. l:i,. V. l:rls. l~r·slrtd. o.<. p. 12. 

1.:.!..!2) Voorod ,,,, fn·rr•rnltlf'Ufl'll <ftc• Wllllf•<loilllliJl ook I<· (;1'111 lu•l lulrtJl,J \\'Ufl'll. 

1..! . .!3) :-,: I),. l'ouw. J~,.k I. ·1.'! Jr,tJ. 

1..!2·11 I. \'uyl•l<·kc·. r~,.k I 1>18 3'11t-H111J. 

1221 I Vuyl.lr•kc· l~··k I I,.JH •·n l~r·k. 1·'\'A )27· )lH ; N J),. I 1uuw l{c•l !))ft 

p ·18 r·n S.A. c;,.nt. l~··k t;r,'i fol :.!1-, v". 
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lrt>kken ( 226
). En de stadsrPkeninJ,!en slaan vol van de steun die werd ver

leend voor het uilvoerm van bepaalde werken aan de kloosters ( 227
). 

Ook de vors,len hebben sommige ordinen en kloosters gediend. Alle 

Vlaamse graven Pf1 ook de herlogen hebben steeds als kapelaan en biecht

vader. soms ook ruis raadgever een jacobijn in dienst genomen. die vaak 

aan het hof verbleef en het sprePkl \'anzelf dat de invloed van deze broe

ders op de prins en wellicht ook op zijn politiek niet klein is geweest. Oe 

jacobijnen stelden c,ok bij gelegenheid hun klooslct open voor de prins en 

zijn gezelschap ( 228
). 

Ten aanzien van de aristocratische benedielijnen waren de vier ordinen 

heel wal volkser aangelegd, op armoe afgestemd. wal echter niet belette 

dat zij ook aan misbruiken onderhevig werdE'n. 

Op het einde van de XIVe eeuw beschikten de feremineuren. de arm

sten onder de ardinen, over uitgestrekte landerijen ( 229
). die schril afstaken 

Legen hun bedelzak en hun geprezen geeSit van armoed<.>. Ze werden 

hovendien dweepziek en onverdraagzaam en ketterden op de Vrijdagmarkt 

legen de grillige modezucht der Gentse \Touwen ( 230
). waardoor ze zeker 

hee-l wal sympathie verspeelden. Oe augustijnen raakten wegens de op· 

brengst van de offerar1den ten bate van hun relieken in geschil met hun 

confrerie (231
). en kregen het meer dan eens aan de stok met de slack 

rnagis,Lraal wegens het asielrecht zodat de schepenen het beleg moesten 

slaan voor hun klooster om met geweld bannelingen los te krijgen ( 232
). 

wal ook heL geval was met de freremineuren (233
}. Samen met de andere 

drie ordinen en mf'! he1lrekking tot het biechthoren kwamen ze in contro

verse met de parochiepapen waardoor «diver:;chen opinie-n onder lvolc 

(226) N. De l'nuw. RPk. I. -17: .J. \'uylstc•kt•. Rl'k. 11. 761. 

(227) :VluurslPU!Wil, rlnkl)('dekking, vlnsvPn>ll'rS, lc\'l'ring \'Uil bnhtl'nen !'llZ. ;-,:, I)., 
Pauw. Rek. I, ·18: .1. \'uylstc•k ... Rt·k. I. tl3t-6t3. Ook pnrtiC"u!i!'l't'n ht<'lpt•n 

geldelijk de opbouw lll<'l' van knpt•llen. S.A Gc•nt. ~tatPn v. Goed 138.2 fol. 

<1 I v0 en -12. I )c stad vergo .. ddP natuurlijk alle j.!t'\'r!l1ll!de miss<'n. dt• opdraC"ht!'n 

PnZ. N. l1c• Pauw. R<'k. 11. ·IICJ-33t-3R I. 

(228) S. Arts. o.r. p. 63-67-t25-12fi !'ll :\.1\.t\. 1\russt:'l. Rt'c<'ttc Gl'n<'rnle de Fl. 

J.l22-23 : ril' l.imburg-~tirmn. Cnrt. L. d<' ~lol<· ll. 2-1. Dl' jarohtjn .ll'nn D<'l<'

mcPrr IJ!'IlOOt <'en pPmiocn van hNlO!! Filtps d .. ~tout!'. n.-hni>nt'S l'll Ftnot o.c. 

IV. t5. Gtllts Crits. jnrobijn. wNd bt!'rhtvndl'r \'flll l.ocl. \'nn ~lal!'. th. p. 67·68. 

(229) F. D(' PottN. Gent 1\'. 233. 

(230) :Vl. Van Va<•rnewijrk. fli·storic \'!lil 1\l'l(.lis 11. 2h7. 

(23t) S.i\. Gmt. .JBK t•IICJ fol. 3·1. 

( 232) S.i\. Gmt. Bnljuwmkt•nlnf! t·t03 ( nwi-sl'pl.). ~ .. \. Gt·nt. R··~. G. fol. :5:::!. 

(233) P. Vnn Duysc o.c. p. Iïr>. 



ghecommen was:. ( 2 :
14

). T ens·lotte kwam het te Gent tot een hevige harts

tochtelijke botsing lusSPil de schepenen en de ja.cobijllen wier misbruiken 

rt't'ds in dP \llle eeu.w door de paus ze-lf waren aangeklaagd geworden en 

die in de :\\' e eeuw tot ht:>rvormingen in eigen orde waren moeten over

gaan ( 23
"'). \\' egens valse be~whuldigen •tegen de Gentenaars deden de 

~chepenen hun klooster sluiten en enkele weerspannige jacobijnen weken

lang achter slot zettPn (236
). Door het verzinnen van een mirakel poogden 

de riominilanen uH het conflict nog munt te slaan (237
). Toch kwam het 

lussen Jacobijnen en Gentenaars tol een verzoening en moesten de predik

hert:>n in drie kerken op de kansel hun valse aantijgingen opbiechten ( 238
). 

T enslottP deele-n sommige jacobijn en aan cumulatie van ambten, waren 

bisschop. hit•chl\·ader van de \'orst Pil zijn raadgevN ( 2 '
19

) en wat te 

denken \'an het rr.ondain amusement dat de jacobijnen in hun klooster 

toelieten Pn waarbij 's hertogen officieren. \Tienden en vriendinnen hun 

hart ophaalden door de reftef\·lopr voor clansvloer te gebmiken ( 240
). En 

men \'PrgPte oiet dat cle predikherPn ook te Gent inquisiteurs ( 241
) had

llen die wel niet iedPreen zullen overtuigd hebben van rle gestrengheid of 

elP J2epasthf'iid \'an hun om·erdraagzaam optreden ( 242
). 

1234 l S.A. Gent. R .. l!. G. fol. 32. 

(23'1 1 S. Arts. o.r. p. 58 <'n 10-1 r>n vwl. Ook cle mind..rhroeders w..rdPn aangeklaagd 

door de paus. ih. 58. 

(236) \". Fris. Contr. it la hio11r. gant. (13ulf. Gesch. <'n Ouclh.) n° 2 p. 80-84. 

fl,.t hijwon••n •:an goclcleli;k .. riJensten l'n prPcltkinl!<'n In het kloo::t..r WPrd cloor 

''P"nhaar h<'v<'l verhod<'n. Ook het g<'v<'n van aalmoczpn of steun. S. Arts. 

o.r:. p. 145- I 46. 

123:-) Jr•an f.lolinPl. Chronlques ( uilg. Buchon) 11. 37 4-37'i. IIC't was onlhulscncl dat 

de jacobijnen rlil' z,.lf kPtl<>rsP ~lPlflnj.!f'n ponC'<>rdPn en hun lijd e<"n lijd op 

.•t .. lli•n 7f'!l<'n. rl,. Ï.r·niPnaars wildPn de I<"~ lezen inzak(' onuPioof f'n kf'llerij. 

l"hroniqur· rlr•s P.B. ( uilllil\'f> I )p Smr·l 111) p. 3-18-34<J. 

(238) \'. Fris. o.r. p. 80-84-83 ; :vlemr,rif'h. o.c. p. 330. Zonls rlr- JlC'nechclijnf'n I!C· 

makh·lijk mlrakr·l> b,.l,.,.frf,.n blf'Pk dil ook htj cle jnrohijnf'n het t:wval. P. Arts. 

In zijn ll"~cht .. dPnis ViJfl rf,. pr('(ltklwr<'n I<' Ï.<'nl maakt. zich s[('Unf'ncl op JC' 
ovP.rlr•vf"flnl!. van hrtwriN P . .loanne> l.ammc•m ef'n Gc•nlso• Chrtslus. P. Arts. 

ru·. 7'i-:Y,. Ook S. Axll'fs hnnfl In zijn J!P<cflir·rl<'nis ovPr rl<' vrntJmhei<l in rf,. 
NPrlr·rlanrlr·n hr·t wonclr·r van ,f,. jacohtjn ann rfto- mPl zijn kiP<'cl rfroog en hP<'l

lauirl• ovN rl .. /.r•f'UW~c· ZPPnrm wanrlriP. tb. I·JC).;"'i. 

I23'J) S. Arts. o.r. p. 125-12r,: ,J,. Ltmburu-Stirum. rorl. 1 .. ,1,. Malr 11. 2·1. 

(24(1) Alti\. 1\romr·f. f~r·n·llr· l!"nNnf,. ,J,.. Fl. 1·122-23. 

124 I) S Art.. o.r. p. l·IR. 0. rrt. .J,. (~,.niPnnnr '"11 jncohtjn Dnrw"l i\lnc>rls en P. 
lar'juir·r •·n wr·fltdat nou anrlr·r•·n. 

(242) \'nn rlr· VIN orrltnr·n WNrlr·n 1lr· Jrwol>ijrwn lwl mln<! l(fflOI! JlP7.Irn. f)p slncl 

rnrw•l nj Pn lrw inl(rijp<·n lr·u•·n lt••rl•·u .Ji,. ,J,. jn•·ol>ijn•·n op ,J,. nr•lf· !Hui.J,.n. 

N IJ,. l'auw. l~ .. k 11 :.wr, 2()7. 
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Behalve rle benedirlijnen en de \'ir-r ordirwn leefden er te Gent nog 

andere monniken en hroeders onderworpen aan een of andere orderegel. 

lo waren er nog dP karthui:tJers die hun convent en klooster hadden in 

's Koningsda,l hij de Leie huilen de Gentse poorten (~43 ). j)ez" monniken. 

gPleid door een prior. lwsch ik ten evenals de benedictijnen OVPr landgoede

ren. lenen. huizen en talrijke renten ( 2-11). Ze hielden ook een baljuw PIJ 

laten ondPr hun gezag ( 2 ~.>). V Ple Gentse patriciërszonen WPHIPn er reli

gieuzen. Zij aam·aardrlen ook lwrouw\'OIIe priesters. die hun rijk en zondig 

I even moe. om Pen piJ verzoC'h I Pn ( 24 6
). I )e monniken waren cenobiet in 

het koor. in het kapittel en in de refter. Hierhuiten IPefdPn ZP als eremijten 

Pn waren ingesteld op ePnzaamhPid en stilte ( 2-1•). De g-eest van studie. 

van schone letteren. wPrd er blijhaar niet aémgPmoPdigd. In een hrief aan 

Emsmtns worrh dezp door de GentsE' karthuizer Lie\in Van der :"laude 

medegeelpeld dat dt> monniken die zich te St.-1\larteTL<;bos \\ijdden aan de 

schone letleren a.ls ket·ters werden lwschouwd en dat hij het betreurde. 

ofschoon hij hPt had gedaan uil vrije wd. op 18-jarige ouderdom karthuizPr 

Ie zijn geworciPn ( 248
). 

~lad Pil rharlreuzen IPefden blijkhaar op goede ,·oei. De schepenen 

sletmelen de karthuizers in hun bouwwerken. in hun acliviiPilen binnen 

het klooster ( 2 '
19

). 'l,e deden trouwens mePr dan een~ beroep op de prior 

om de stad in moedijke omslandight·den dit'l1>tet• te he\\ ijzen (250
). I lij 

trok zelfs rne<' 1ten parlemen Ie:. ( 251
) Pn was onder rtP Gentse onderhan

rl<·laar<; lwtn·ffC"nd<· elP vrede van I )oornijk in 13R5 (252
) en onrtt>r de 

(2·13) ,,Jornus s<'i rnonasiPrii Carlusknsls \'allts n•gnlts iu~la Cnmla\'lml>. R . .-\. C.!'nt. 

1\tssch. t\rcht,.f Knrl huizN:<. cnrlon 'i". n" I :-c.. 
(2-J.l) ih. cnrlon 7. n" 33. 

(2·1'>) c. I )tPriC'X. o.c. 11. ·IRh. 

(2cJ(,) Nl. elf' l'rif'>lc·r \\'iiiPrn \'nn ;\rtf'vc•ld .. '"" <'<'ll hnslnnnlclo{'ht..r llilcl. ~. \ G .. nt 

.11\K 13'JR.<J<) fol. fl(> v" c•n 70 v". 

(2-17) c;, C .. lts. ,,,., Knrthutzc•rkloosl..r '" ( ~Pnt. !lul!. c; .. , .. h, ('ll ( )u,lh. Cc·nt 31 jiiiH\! 

n" 1 ( 1 <J23). p. 2H. I),. Chnrln•u:tc•n \l'<•rcl<'n ~,.dniPPrtl h11 hun lnlr<'cl,•. '.. \. 

Cc·nl .. I fiK 13óH-fl'l fol. 2'i. 

( 2·1H) i\. HnNsch. ( 'nrr<'SJifln<IPnrf' lnc'rlilc· cl u chnrln•ux cnnlnis l.n•'\'inu:< . \mmonius. 

1\ull. C"sch.· <'ll Oculh. <) .lnnr11. n" ( l'l<'t ). p. 21. Br~t-1 \'llll l'i33. lilt wns 

l!<'lwrPn In 1·18'i. 

(2-l'l) I ,('\'!'ring \'flll hou\I'SIPIH'Il. \\'('Jkf'n 111111 "" ('f'llf'n. i'\. n .. Pnu\\' R('l I. IR : 

.1. \'uylsit•k<'. J~ .. k. 11. I:NI-!J2fl. 

12'iO) C. C"lt>. o.c. p. 3:" : \'. ht:<. I~Pslrtd. o.c. p. 12· 1-1. 

l2'i 1) S.i\. Cc•nl. l~c·k. I l'i3-'i·1 l'ol. ·10·1. 

(2'i2) .1. \'uylstl'k<'. l~ .. k. F\';\ p. 'i01. Ook ,j,. prior vnn St 1\nnfs wns • rhlt Zttn ,,hl 

wns lol'n huilPil lu•l klonsl<'f 



Gent~ ondertt>kenaars van de \'rede \'an Gavere ( 253
}. In hun klooster 

zeJf werd de gewijdP SJtilte \'erbroken door politieke vergaderingen ( 25
'
1
). 

door banketten met de scherwnen ( 255
) ffi soms ook door de verhiHe at

mosFeer waarin Fransp koninklijke raadslieden de Gentse en Vlaamse 

politiPk ht>,-prakPn ( 256
). 

On·r hun gedragingro lmülen dt> politiek. over hun wffl binnen het 

klooster is nog te weinig hekend opdat men oYer dezt> Gents~' monniken 

t>en waaraC1htlig omdeel zou mogen \'PIIen. Naast de Gentse brthuizers 

dienen de hie.onymiPten \'ermf'ld die ook jeronymieten ( 2 ';;) werden ge

noemd. Zij hadden hun \'erblijf «bij Sende .lanskerke in de Nederschelt

~traPte:. ( 25
R) waar het klooster ook soms de naam kreeg van «clercken

huus:. ( 259
). Deze broeders werden geleid door een rector ( 260

). leefden 

«rle lahoribm manuum. scribendo. libros ligando el habenl etiam al.iquas 

n·lehrare missas in paroch i ah ecclesia Sancti .Johan nis» ( 261
). Ze hielden 

echl rr ook school ( 262
). De broeders leefden naar de regel \"an het «ge

mene !PvPBe> en hadden als alle reeds genot>mde religieuzen een eigen 

kerk ( ~ 63 ). De meeste jeronymielen waren priesters ( 264
). 

Daar waren te Gent nog andere broeders communis vitae in de Bij

Joke ( 26
';). in het St.-.lanshuis aan de lloutbriel ( 266

) en de cellieten of 

cPJiebroedE'!'s up de vPste die ook soms .:grauwe hroederkins>. .:broeder

kins up de selle of van der cPIIe en loillards:. wPrden genoemd ( 267
). Ze 

1253) Du Clerrq. o.c. 11. 1-14. Van de abtPn van St.-Pieters Pn St.-1\aafs natuurlijk 

!!f'<'n sprak<'. \\'PI van Boirlin Van der Gracht. monnik van St.-Baafs. 

(2'54) J \'uylstPk<'. RPk. 11. 232. 

( 255) S.A. GPnt. JHK 14"i4-4f> fol. 21 r•n 13f>8-li9 fol. 24. 

l2"i6) :"\. f),. Pauw. RPk. I. 214. 

l2"i7) ~.A. G,.nt. .I BK I lf>R fol. 13il. Zi<' ov..r lwl G. Dutv .. lsiPr'n Pn lwl PintiP rfPr 

.fr·ronymir•tr·n Jan f{or·~INs. I),. oprichting <'n rfp h<'l!lnjarr>n vnn hd htsschop-

l"'li)k '"mlnari" lP G"nt lllrrntianlsvPrhanciPiin~ f .PU\'<'n). 

I25B) ih. 1·13'J.4fl fol. J(jf>. 

(25<)) th. 14"ifo-57 fol. 'JI. 

12f.O) :'.A. (~,.nl. IBK 14'i'Vi1 fol. 2H. ~om< ook pnh·r l!cno<'mrf. C. DtNicx. o.c. 11. 
)21. 

(2fd) I. \\'art<~or·z. ().r. \'1. 'i. 

12fi2) C. I ltroricx. n.r. IJ. )21. 

12f,)) th. )20- )1'1 

(2f.-l) S.A c;,.nJ. IBK J.l'i)-'i·1 fol. 2H r•n .1. \\'Mtrlu·z. o.r·. \'1 'i. 

12t,o;) S.A (;pnJ. Jf',K 1)'111 91 fol. 12. 

l2r,r;) S.A. (;,.rtl. l~r·u l.I. fol ·11 

12r,;-) :~.A. <;r·nl. Stnlr·n \'. (;,".,f 1Yi1-'i2 fol. )lo r·n 1·1'11-'1.2 <'11 JBK 1-l(ol fol. 120. 

I 1!14 fol. 1,]. IJ()(, fol. 1>11 v". 1122 lof. 7A v". Sunrlr•ru• ,1,.,.)1 mrrlr• .Int zr In 

,f,. xv .. !'!'UW ,J,. rlr·rrl .. rr·ur·l V/Hl ,f,. 11. Frurwt"·u· Hlln\'lliH<Irlr·n. r. I),. l'otlrr. 

I),. rr·~<·l \'Ion ,f,. 11 Auuu•llrlll• SurHl•·ru<. '·"· I. Vil r: I),. flotiN. (;r·nt VIl. 
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woonden op de vesten \'an St.-J'v1.iC'hie.ls nabij de Torrepoort. De meeste 

broeders deden samaritaanse werken. verzorgden zieken. zwakzinnigen en 

c:du!lern. lwstelden doden ter c~arde en droegen een l'peciaai kleed. kap Pn 

mantel. 7..e leefden onderworpen, deden ten \'oordele van hun gemeen

schap afs.tand van wat ze bezaten en waren meestal ongehuwd ( 268
). 

Nog anden~ broeders waren deze \'an Sent-Clam in hBt hof \'an Sint

Clara te Gentbrugge, waaro\'f'r de abt \'<ln St.-Baafs het patroon<;ehap had 

en van Sint-Clara «over de markt» waaf ze als c:patres et confessores:. 

van de zusters van het dito klooster fungeerden ( 269
). Verder nog de 

broeders \'an St.-.loris. geleid door een rector. die priester wa;; ( 270
). en die 

werkzaam waren in het hospitarul \'an St.-.loris c:ten Yijf Windg-aeten>. 

En nog de broeders van St.-.lan «in de wildernisse of in eremo>, geleid 

door een minister. Deze c:fratres de p<rnitenlia» woonden aan\'ankelijk op 

de hoek van de Ceupsteeg aan de Veldstraat en later op het Î' leerhem. 

Ze waren onderworpen aan de derde regel \'an St.-F ranciscus (271
). Op 

het einde van de XVe eeuw hielden ze in hun klooster op het Î' leerhem 

«wegens gebrekelijckheyt ende cranckheyt» zinnelozen <in stric'ten ende 

gesloten muien» ( 272
). TensJ01tte waren te Gent nog de heggarden of 

bogaarden en de op\'olgers \'an de hroeders tempelic•ren. De bogaarden 

waren n1iri humiles f'l de\'oti». die een contemplatief le\"en leidden. 7..e 

lwschi.kten O\'t".l eigen gods- of gasthuis. gelegen bij dl' Zandpoort. 7.e 

wPrden geleid door f'en met>slC'f ( 27 ~). I-Iet wa~ in hun oud tehuis dat de 

Genlse wevt>rs raad t,n herand hieldt>n ( 274
). 

277. [)p PottN b<'w<'Nl l<'v<'m dot ZP voorlwl'n gcv<'~ligd wnr<'n In h<'1 hui~ 
, den hoog<'n gPvP!.. •lmsclwn muid<'>. in dP l<'pNslrnat. op d,, I looiaard In 

rwl ~pijkNgPbouw ('Jl lPnslotlP op de St.-11-lirhtP!S\'PS[P. F. Dl' l'otl<'r. Gt•nl 11. 
-ló5, \"ll 27ó. tvfpn noemd<' ZP ook Srhokb·hroed<'rs <'11 :\lPxian<'n. 

(2ó8) F. l)p PoiiN. c-:Pnt \'11. 1-FJ : S.A. Gl'nl. RPg. l.I. fol. 216 v" <'n R<'l. 1133 

fol. 350 v" : SanciNus. o.c. I. 331. 7.1<' ook : Thym. J),. gpslichtl"n \'!In h.,f_ 
dadighl"icl. 

(2m) C. DiNirx. o.r. 11. 201--lll7: S .. \. Ct•nl. .11\1\ 131>1> fol. :". In lwt kloMtrr 

vnn St.-Ciarn ov<'r tl<' \'rtjdngmnrkt. g<'IPJ.!I'n In d .. (-;oudstrnnl. siiPrf .!<' 11. Co!Pttn. 

Zt'Pf \'Pf<'<'rd door dP GPnll'nnnrs. B11 ,1., R11h• 1\lcm•n lP CentlmtgJ.!t' wort•n N 

frnlrr-s cl com·Nsl. C. f)iNicx. o.r. 11.201. 

(270) S.A. G<'nl. .mi\ 1--ntJ fol. -t<J. 

(271) tl.. 13CJ-1 fol. 5'i. i-lll3 fol. 10: Snntlt'Tus. o.c. I. 320. \'Tl'f'ntt! dnl rit' hro ... dt•r:< 

IPri i i ordinis onn d... Clnp~lf'l•g morht ... n g<'lwwd zijn mnor hun vrouw mocht 

In hr·l ldoosiN nkl ~lnpt'll <'n cliP~ met'f. S./\. (--;Pnl. .IBI\ 1-i(>'i fol. 12·1 v" 

z(' hncldPn korwl mf'l rompontl! ... Pil hrkhof. \'. V. cl. Hnf'glwn. lnv !{;,ppnrts 

c·nlrf' In cnmmun<' Pi I f's i•tnbltssf'mPnls n•llglt•ux. (-;nncl ll~~~~ p. I 'i~. 

(272) S.A. Gf'llt. 1~ ... a. N.N. fol. 2'iO. 

(273) F. 11... PottPr. SProncl Cnrl. p. 7·1 : C. D~t>rlrx. o.c. 11. 2·1i'l·21'l. z,, wnrt•n 

Per~l op PoortnkkPr gc•vr·~llgcl. N. I )p Pnuw. Cnrl .\r1t·1· p. 'i)tl. 

(27·1) V. Fris. Dngi>O"k I. :n. 
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Zo in de :\1\'e a1ls in de X\' e eeuw warPn er te Gent nog de broeders 

,·an het heililt hui~ Yan St.-Jan van .lerusalt•m. of opvolgers van de broeder~ 
tempelit>rc'n. l-Iet waren relig-ieuzen < \"an der ordine van St.-.lan in .lent

salenn die door een commandeur geleid werden. Ze hielden een hospitaal 

en een school opt•n. l-Iet is mogelijk. zoals C ramayus bewePrt. dat er in 

~Sa<'PIIo Tc•mplariorum> ook een ermitage was. In de kapt>l van de broPders. 

die gp]eg«:>n was tus!wn Groenenhriel Pn StPenstrate. waren Pr mPer<1Pre 

~capelrien> (275
). 

Ovt>r al deze broeders met zwarte, bruine of witte pijen, met bruine 

of zwarte kap. met scapulieren is in tegenste<lling met de benedictijnen en 

de ,·ier ordinen WPinig prt>cies hekencl. Hun bestaan werd door de anderen 

bedrt>igd. De lc~llards werden opgejaagd als ke~ters ( 2 7f,), de bogaarden 

werden <quod licenlius viverenl, extirpati> ( 277
}. Het woord «beggard:. 

werd zelfs een ~cheldwoord ( 278
). \Vat dPze mannen naar boetvaardighPid. 

onderworpenheid. deemoed. armoede, barmhartigheid en \Toomheid drPef. 

weet God aMPen. En hoe ZP uit Gods genade vielen en zondaar'S wPrden 

onder de zon, dat weet de dui,·el. Wat een ongelijke maatschappij de 

enen toPstond werd de anderen ontnomen. En zo duurt het voort. 

!\laar niPt a<lleen de abten, de monniken, de broeders, de kanunniken 

en de kapelanen werden misbruiken en zondeval aangewreven. ook de 

zusters werden aangeklaagd. Velen leefden, op de een of de andere wijze 

in hetzPifde godshuis of hospitaal met broeders ( 279
) en kwamen vanwege 

hun functie mede in contact mel zieken. armen, ouden van dagen en ook 

met gezonde Gentenaars die het godshuis kwamPn bezo<:'hn. Zij waren 

hierdoor meer dan de zus!Prs die in gesloten gemeenschap IPPfriPn hloot!:!P

~tPirl aan verleiding. prikb·l en kwellingPn. 

127'';) S.A. (~,.nl. .JHK 137'2-7'3 fol. 11. 13'13-CH fol. ·13. 14ó4-fi5 fol. 71, 1450-'il 

fol. CJI. 1412-13 fol. AO; (~ramnrus. o.c. p. 24; .1. ~1nrichrz. o.r. Vl. 17'. 

E. :VInnniN. Orrfrc· de ;'l.1nlt ... p. 703. \V,. wrtrn nlc•l of N bro,.cl<'rs of zusiNs 

WIH<'n in h<·l • On.<Pr \' roiiWl'n ciN hlencl..r ltc•ciPn >hui~. nok arnoPmcl hrl hospttooi 

van 0.1..-Vrouw IN :--:oocl C~ocl~ (S.A C,.n[. .iBK 138,1-B'i fol. 41), lot wrik .. 

orclc· fwhoorcl<·n cl<· brr,. .. INs vnn lwt St .. .Jnrobshuts of hospilnol nnhil cl,. Slitp 
•lrnnl op fwt :--:t,..,wlnncl (C. l>i..rlrx. o.r. 11. ';71-5ï2) <'11 dPz<' \nfl lwt gock 

hui• St.-lnn ,.n Pauw<'! na hit ,J,. \\' nelpoort ( C. 111Nirx. o.r. 11. 'ifli) of In 

fwl ,Si<•rhouu llllt<·n Sc•nl<' Li<-vlnts port<•> (\'nn clr•r ll,orl!lwn. In\'. o.r. p. 2-18). 

\\'ut w,. WPic·n w11.• <Int van h<'l Bltncl .. nhul~ ,J,. sinrl opp,.rvonl!•l wns c•n clnt 

7'' provi•f>rP• ann•lr·lcJ,. In lu·t uoclslllol~ St.-.l.on f'll Pnuw,.l. C. J)il'lirx. o.r. 11. 
'i'Ji •·n S.A C ~•·nl. 11\K I jK4 fol. 11. 

12;-r,) S.A c;,.nt. 1\alt .. w•r•·k<·"tnu 1177 I 11 m"t 12 -.. pt.). 

/,"!;-;-) Snncl<·rus. 11.<', I. 320. 

12;-~) t\rtn •llndorum. ;'l.(;ortll ll'url• IKf,j) p. ~,r,2 

I 2i'J) :VJ, . .,"u•·r .,.l•·rw ftl•l I Ar,r; p I K7. 
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In dP Bijloke. waar tarl van vrouwen van gegoPde families als zuster 

Wt,rdPn opgenomffi. lePfden zt, op grote voel. Rijk gedoteerd hij hun intrPde 

t·n wellicht \'erwt,nd gebleven in het kloosiPr. ontvingen ze gasten. hanket

leerden en liepen dP abdij in en uit De wel van de clausuur en de gPesl 

van armoede werden Pr geweld aangedaan. Ook waren er zusters rtie niet 

enkel eig·endornmPn bezaten. mam \"an de vrucht ervan. naar welgevallfn. 

gebruik en rnishrui·k rnaakten en meiden le harer beschikking hieldf'n eso). 
Toen door de abdis Gertrude Van Pottel is gelukkige hervormingen werden 

ingevoerd \'erlielen sommige zusters. ontgoochPJd en misnoegd en maar al 

te aards aangelegd de Hijloke ( 281
). 

Nog s•lechter ging hPl er op sommige lijctslippen aan toP in het ~1.
.lanshuis aan de Jioutbriel. I-lier waren de zusters afhankPiijk \'an de 

Gentse schepenen. hadde-n de drie leden van de stad recht op het plaat

sen \'an zusters. die ook door cle leden begiftigd werclen ( 282
). ~!en raakte 

in 1315 hinnen als zuster «:met hulpe van goede of ghelcle~ van huize 

uil ( 
283

). In 1417 moest een zuster en een broeder het kloo;;terkleed af

leggen. een ander zuster verloor \'oor ZPS maanden de helft \'an haar pre

bende ( 284
). 

l\laar met de jaren verlwterde het ET niet op. De regeJ wt>rrt niet na

geleefcl. 7edigheicl. onderdanigheid en \'erslerving \\'arPn van weinig waar

de. 7u~ters werden ijdel. praalwC'hl.ig, liept-'ll mPI slepPnde kiPdf'rc>n en 

zilveren gordels. ringen van goud. ZP hielden maallijden met gt>estelijkf'n 

en wereld[ijken. gavf'n baden. danspartijen. gingPil zondf'f to(•s.lf'mming in 

en uil het godshuis m bezochten Zt'!fs het huis van <PlaisallC'f'lll> I<' &er

velde ( 285
). Tens•lotte werd de meest<>rPS of prieusf' !'-lar<,!rif'tf' Stoppeleert"n 

en twee andere zusters het godshuis ontz;Pgd ( 2"c). En \\'t:' \\'isten reeds 

dat een anderf' zmlcr door rle pas.loor van St.-.lacoh Wt'fd Yt>rleid en zijn 

concuhinf' werd. 

(280) .1. \\'nltm. Gt>sch. clt>r Zuslt>rs cl..r Btjlokt• I. 12t>. 

( 28 I ) 1h. I. 1 31. Er w..rrlc•n cl oor clc• Zit>kt•n ook klnf'hlt•n W<'llil 1<'1!<'11 dt• msiN> !'11 lwt 

clif'nsl pNsonrrl vnn Iw I hospil on I. ib. p. I 02-103. 

(282) S.!\. Cc· nl. Rr~. I. L I I I> Pil \\'ittrhnrk fol. l'l'i 1"
0

• ;\,·ht w:<lt•n:. lwc•t• 

voor cle ponrlt>rit•, clrit> voor clt> \\'<'\'NIP rn clrit• \'oor clt• k!,.int• no•rillll<'ll. 

Er wnrrn rnrrslnl viN brcwclt>rs. 

(283) •nmmr' In 'lllnclshuus Ir f'Oilllll<'ll!'>. F. De• Pottc•l', Gt•nl \'11. :-1•1. Cc•lnl\\dt> 

zuslrrs rn hro .. cl<'rs koncl<'n nnm·nnnl worclrn In Iw I I.<'Jli'OZPilluus. , \. Thym. o.c. 

p. 273. 

(28·1) S.!\. G<'nl. .IBK 1·117 IA fol. 101 v". 
(28':i) F. J) .. Pntt..r. Cc•nl \'IJ. l'i3-l'i·l. 

( 2Rr,) S.!\. Ge· nl. l~•·u C 2f.t. 
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Ook bij de> fillidit>usen verliep niet alles vlot. ook daar liet de lucht 

ht>el wat te wen$t'll O\'t>r ( 287
). en•nals fn hel I .eprozenhuis dat zusters 

verlieten om te trouwen ( 288
). 

T <>nslot lt> werden op h<>t flll1rte van de X\' e <>euw de zusters cellieten 

of schoHezustellS afg<>schafl en is h<>t waarschijnlijk dat de zusters ho

gaarden t>venals hun broeders <quod lic<>nlius viyerent » uitgeroeid wer-

1 (289) (en . 

\ 'an al deze zusters en van die anderen uil de ahdij van den Groenen

bnel ( 2911
) ,·an Sint-Clara, van Sint-Agnete ( 291

). van Galilea. van de 

grauwe zusters en de zwarte zusters. van de zusters T ayhaerts van St.

Katelijne. wat wt:"ten we meer dan dat ze zich overgaven aan goede werken 

of bedelden. ,·an !.andwt:"rk let'fden. de christelijke liefde beoefenden en 

bewijzen ga,·en van sociaal begrip en god,.l.iefde. Er is nog geen uitgediep

te studie gelen•rd on·r het le,·en en het werk van deze Gentse \Touwen 

en \Teemde n·ligieuzen die zich le Gent kwamen v<>stigen. die uil St.

Omaars kwamen of als dt> uwestren» die zonder twijfel uil het oosten 

hPrwaarts waren gekomen. met heimv,·ee weollicht maar ook met welke 

innerlijke geheimen. bedwongen hartstochten en gerefouleenle gevoe

lens ( 292
). \ \' ant niet allPen maagden traden binnen de Genlse klooster

muren. soms mel drie t<>g~lijk uil een Gentse patricische familie als de 

dorhters \'<:m de hertogelijke raad!'lhe<>r .Jan de la KethuHe ( 29
'
1

). maar ook 

(287) S.A. Gf'nt. R"ll· A A fol. 20ó. 

1288) S.A. G .. nt. .JHK 1-120-21 fol. 7. Zuster llniiN filia \\'ill<'m c.a. In h .. l Lf'prozf'n

of Lazarushuis l('f'frlf'n zusters <·n br<wciNs van ,.!kaar af'sclwiclrn maar in !Jf'· 

mrrnschap • tam In vielurn qunm hahilum>. \Vif' vrrdacht wrrcl van allf'f'n Ir 

zijn ll"hl.,v"n mf'l vrouw of <'<'n zuslf'f wercl A cla~rn p<'nitPnli<' np~riPgcl. \\'if' 

vf'fdarhl WNcl van • fol amour> nf van <'nnv<'r>illl<' <'n zich lli<'1 ll<'L<'r<IP krrPg 

20 clnl!"n rwnil<·nlir. OvPrlui~tcl van ovPr>pPI W<'rcl mc·n uil la<'l huts 1whannrn 

voor I ja;ar <·n I rial!. :-.lc•ssitlll'f """ scic·nce> I IAó'i) p. 187-188 Pn /\. Thym 

o.r. p. 2'i4. 

12k'!) "·A. (;,.nl . .JBK I 1)7.)~ fol. 1'1. z,. lu•schikl<'n ovf'r ""n lnflrnwrir. !),. zusiNs 

BoiiiiNrlc·n vPrhlt·V<'n in Onclc•rf",rll"n. tlr. 11\K I ){J2.f,) fol. 12. 

(2<111) l•;alwllll r•n l.i,frt•l. h,.icl" "f,cltssc•n. ~t<·noiPn P<'n pPnslnc·n vnn elP lwrlnf,!. Drhnls

rw~. n.r·. IV. i 22. 
(2111) I),.~" lc·dclr·n viln IHinclwr·rl 1(, i1 20 /lt~lr•r'. I. \\'nrich<'7. o.r. Vl. 10. 

12112) :'l:lr•lo Wl'iNI Wt> nw•r <I<• Zwr••lrc•n nf Z11~IN.• In l'nortnkkr•r. C\'N .!PZI'n 1111 <Ir 

\'uii<IN'II 1111 clr· P.rp<·l<lt·<'ll. S.A Î.t·nl. IJ IK l}'i) r,.l fol. 2'i. I 'i 12-1) fnl. A·l. 

1-11 'i·l 1, fol. )IJ V0
. 

12'1"i) In Gn!JI,." F IJ,. Pollc·r. f;c·nt VIII. ·11'1 In 1 t'i'i '""f'l"n In c;nlilrn 'ió r,.!J 

lli<'U7<·n c•n ·I' I • rlf'r•Mtrl• lnln.- ·N·ulnr<•H . .1. \Vnrtrlw7. n.r. Vl. 10. Nol! lnlrr 

w11rr·n r•r I II(J 71t,lr·r'. I )odatr·r·· Vllll r·rlr·l" <'n pnlrlrl•rlw ll<••lnrlai<'n kwnnH•n I ra 

(;"!Jir·a lr•rr·r lal \\'wl11nl .-\rall<f n.r. p. RO RI 



gehuwde vrouwen. f)p weduwe van de Genienaar en hert~elijke onh·anger 

en raadsheer Lauwereins Dt· l'1aech trad met haar vier dorhlt·rs <in 

rel.igioene int doos.! re van Sint-Agnete» ( 2n
4

). Was dit roeping ? Was dit 

angst voor hel leven ? Was dit bevrijding en hevedig'ing ? V./ aren dit dP 

esS:Pntiele oorzaken \'an dP misbruiken in de Gentse wouwenkloostr>r;; ? 

liet ongebonden le\·en van wle geestelijken. \'an hroPdt·rs en zusters 

werd Ie Gent zPkPr in dE' hand gewerkt doordat klonslers en kerken mis

hmikl werdPn en oordf'n waren \'an werelds vPrkeer. 

\'rpemde vorsten logeerden in de Gentse henediclijnerahdijen. in de 

St.-Raafsabdij wrhiPef zelfs wPken Edward 111. koning van Engeland Pn 

zijn gemalin en EngPisP hovelingen. dienaars en dienares!'wn. De \'Orslin 

sf'honk N Z'elfs het leven aan dohn of Ghenl» ( m). In het kloosiPr of 

op hPt kasteel van de ahdij van St.-Pielers te Zwijnaarde verbleven graven 

en ht:rtogen o.m. Karf'l de Stoutte. l''laria van Bourgonrtië. Jan zonctf'f 

\'rN's. die er met hun gevolg owrnachUen ( 296
). Onze ~avPn verhle\·en 

ook. zoals een bescheid \'an omstreeks 1317 mededeelt c.toutes les fies que 

messire de Flandres est à Gand. so~t au castiel. soit à St.-Pierre soit à St.

Bavan. à ·la Bijlokf' ou ailleurs ens ou pourpuis de Ie ville elP Gand ( 297
). 

Graaf Rohrecht \'an Bethune hield met \'Oorliefde zijn hof in de Bi;loke. 

waar ook fef'sten plaats ·,·on den ( 298
). 

\'redesonderhandelingen. politieke discussiPs en anderP contacten 

gingen door. zoals medegedeeld in het klooster der chartrf'uzen. der jaco

bijn en. in de Gentse abdijen. in de BijlokP. zelfs in hPt hof dPr rijkP klart>n 

wPrd rif' vrPdP van Doornijk l)f'dis..~l~Jd ( 29
\
1
). 

De kloosters van (Ie bogaarden. van de augustijnen. van de jacohijnen 

warf:'n tehuizen warur politieke. sociale en economi~chP problemen Pn \\'al 

nog meer door de Gentse poorlPrs werden besprokPn Pil niet altijd gedisci

plinPc-rd ('1 "
0

). I )e sC1hepenpn za,f!:'n lp mmllen in dt> rt'ftPr van de kar-

(29·1) S ;\, Grnt. \\'rzrnb. 1·183-8·1 fol. 128 v" 

(2!J'i) J. Frolssart. C:hroniqUC'S (,;,J. 1\tH'hon) I rlwp. 1l7: N. n .. Pauw. Cart. :\rl. 

p. 708 : In d<' niHlij trok <'<'ll sp<'rinlC' worht op om d(' konln~ I<' bt•sdu•m1<'1l. 

N. J)(' Pauw. Rrk .. I 21·1. Ook lwrlo~in lsnb<'lln <'ll d(' llrll\'t'll \'On Chnmlais 

rn Etnmp<>s Pil nol-! nn<IN<'Il \'l'rhJ,.,.<'n N. i' I. I )C'splanquP. lnv. I. 'l:"li. 

(2<Jó) \'. Fris. Dn~th. 11. 20'i: l'IC'moriPh. o.c. p. 297. 

(2!J7) \'. Gnillurd. lnv. 1\nnl. Chnrl<>s n" 948. 

(29R) In dP BtjlokP hodd<'n ook v<>rpndering<'n pinnis \'flll ''" hol-!<' ~t't'Sl<'liJklwhl van 

rPrhls~-?<'i<>Nd<'n <>n \'On nndNP WN<'ldltjl.• t•n 1-!<'<'SI<•Iiik<' 1-!fOI<'Il vnn ht't lnn<l 

.1. \'nylstrb•. Oorkond('ho"k. o.r. p .l)(, Pil J{,.k. I 17-21. 

I29CJ) .1. Froissnrl. ChronlquPs X. 'it'i7. 

( 300) .1. \'uylsll·kP. R .. k. I. 4'i'i. 
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thuizer~. \ë:Hl dt> jacubipnen. in de 5t.-Baafsabdij C101
). en vindt>rs zetel

dt>n bij de filLidieuzen ( 30 ~). Ook in St.-Veerle hadden politieke bijeen

komsten plaats (3°3
). 

Dt> hoogste gaai schoten echter de predikheren af door in hun gewijd 

kloo~ter lat' te slaan dat er in hun klooster gedanst en gefuifd werd door 

nolwlen en edele nouwen en dat voor de gasten esbatemenl ( ao 4
) werd 

gehouden als wou men de geprikkelde geest der monniken met wereldse 

dromen bevolken. Al dat aards gewemel en geluid. al dat werelds vE'rkeer. 

al die contacten. al die profane overvloed en overdaad moesten onvermij

dt>lijk monniken. broeders. nonnen en zusters in bekoring brengen en de 

;?eest beschamen waaraan ze hun geloof en leven wild<:>n offeren. 

En niet alleen de kloosters ook kerken werden soms wereldse tempels 

als de St.-Niklaaskerk waarin o;schilderwerk ten toog he ende ter venten» 

werd gezet ( 305
). Ook hel asielrecht werd E'r soms schandelijk en profane

rend misbmikt ( 306
). Zelfs op de kerkhoven werden excessen ge

pleegd ( 307
). 

Reactie. 

Doordat de geestelijkheid in het algemem een ernstige cmrs door

worstelde die jaren aanduurde en waarlegen moeizaam kon worden op

QProtJid. cl oordat de clems aan de ene kant de lichtgelovigheid als het 

wan- aanwakkerde en anderzijds doordat zijn handPl en wandel in menig 

opzicht ergernis en wre\'PI opwekken moest. (loorclal vele van zijn her

,·ormiH~spogingen onbegrepen bleven en zeil's aanlf'iding gaven tol. ancterP 

of verkeerde interpretaties was het onvermijdelijk dat reacties legen geloof 

en clf'!'Us var1 ongewapende geesten maar ook van nuchterdenkenden niet 

kollflen uithlij,·en. 

7o in dt· XIV,~ als in clt• XV e t't'llW hchlwn allt·rlei individueu evt•n 

al~ !!fOPpen van rnt•nst·n. gc·estPiijken en l(•kc11. ge poog cl h tlll geloof so\'l'r

lui!!ing andf,rs le helPven rlan t!Pzt• rloor de kerk voorgesrhrPven. In rle 

X\'e Pt·uw zijn zAifs in rit· l .. age l.,afi(IPn godloochenaars aan te duiclt•n 

mals rlr· rirlrlN Ct~OTJ.!I'S rit~ l~ocquilos. heer van Philomez. gouverneur t'll 

130IÎ ~. IJ., l'nuw. I~•·L 11. IJ() •·n (·art. ,\rt. p. I I 'i. 

I )02) S.A. (;,.nl. l~··k ].11,7-IJR. 

I31J3) A \'nn J\ck•·r Slnrl.r•·k. E.·klo o.c. p. 177. 

lllvf) AI~.A llru~..-1. R··•dtt· '~"''- r1,. 1-l 1-122-::n. 

()o'i) S.A. (;,.ut. .JBK Ht,)-6·1 fol. 70 v0
• 

()ot,) (. I Ji .. rlrx. J,.,,, I. r,o. 
I )07) d, ~f··rnnlr•·' 'ur In ,.lfj,. ,j,. Cnr11l 11. 3 ll:l )'i I· ) 112. 
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nwdshet•r \'illl Anloine, bastaard van hlips de Goede en ridder Charles. 

heer \'élll l~ochcfort, eerste kamerhePr \'an Jan, ht>er van Estampes. fkiden 

bij volle verSJlallCI. weigerden op het uur van hun \'erscheiden l'fl spijt het 

aandr•ingen \'an priesters biecht le spreken en andere sacramenten le ont

\'i~ngen (:lus). En zij waren de enigen niet I 

Te Gent waar geloof en hijgeloof al in het begin \'an de Xl\'e eeuw 

WaJrPn dooreengeslrPngp)d wordt voor het eerst het beslaan van <huggerslo 

of kell ers 1in 13 36 gesignaleerd ( 309
). In 1349 vonden de flagelliLilten of 

kruishrcwdPrs. een secle van uit Duitsland naar de Lage Landen getrokken. 

grote Lijval le Gent. Hun zelfstandig optreden, zonder zich aan het gPzag 

van de geestelijke overheid te ondPrwerpen, en de talrijke afwrjkingt,n van 

tie kcrklt,er verontrustten de geestelijkheid en de magistraat die tenslotte 

tegen de gt·selaars ingrepen. Deze bewezen <gheene werdichede den 

p-rieste~s». noleerde een kronijksrhrijver. en ze verklaarden dat ze door 

hun geselingen, na 30 dagen. kwijlschelding hekwamen ,·an hun zonden 

en v<ul hun «pine der zonden» ( 310
). 

lij bejegenden de priesters mel minachting, versloorden de mis. wr

klaardm dat ze meer dan de priesters over de macht hesehikten om be

zetenen van de dui\·el te verlossen. waren gekant legen f,!'ifle'l1 hij lesla

ment aan geestelijhn. enz ... In hun Yerlwelding aten en dronkm ze met 

God. spraken met 0.-L.-\'rouw die hun tol geselen had aangezet. onl

''ingPn van engelPn brie\·en, enz. Op de koop toe ~rhreven n•lt' lieden hun 

nog mirakdlen t.oc. D<· secte der geselaars. drastisch bestreden. dook in 

1·100 weer op te Gent en werd opnieuw ond<·rdrukt ( 3 \l). In 13:-·1 kwam 

elP sPcl.e dt·r dansers. Pveneens nm Duilst' herkomst. in de gunst van de 

Centenaars. Den, dansers hingen eveneens ketterse dwa•lingen aan. Yl'T

klaarden God le aanschouwen. vernl"hlll•n cl<·' heilige saCTamenleii. sloor

den de goddt:>lijke diensten en minachtten de f.!!'t•steli;ken. Ook zij werden 

door kt"rk l'll mugistraa.t bevochten en ond .. rdmkt ( 312
). In 13';"7 wert!t'll 

de lollank <lic legen dl' lucht en dt' rerl'moniihl \'iln dl' kerk uih·aardden. 

wn·olgcl t•n gepijnigd ( :11:1). 

( 30tl) Du CINcq. o.c. 111. 27'7'-3·11. I )u llt·rcq ~t'lllilll \'oor de ll('t'f non Rodwf'orl 

ulldrukk.·lijk • qu'tl t'ulst hon sl'ns C'l t•nlPncll'nwnl>. tb. 

(30'1,) N. I),. l'nu\\', Rt•k. I 8:- t\'Hil sn•p. coslt· dm·mt•n de bul!l!l'fS pljm(,.,_ 

·I p. I I s. 8 d. > 

(310) N. 1> .. Pnuw. l. V. Art. p. Y>·l. 

( .31 I) P. Frl'clt·rkq. St•cl<' ,( .. r Ct•spluors. p. 23-26-::!':".::!8-.:!'l-31. Er "<~rt'll ook tlominl· 

kurwn t•n undt•rt· monniken ontlt•r ,j,. 1/C>l'lnurs. th. 33. 

(31::!) ih. 'i0-"il-'i7. 

( 313) • \'nn dni lWt't' lollnercls glwt'\urnlm•t•rl wnn•n. 11h<'l1t'\'t'n Elouh' tlt•n l'ol' (dr 

l"'ul) vnn slrwn dknslt· XXI\' s. S.:\. (;t•nl. Buljuwr .. k. 137'7 (11 nwl · 12 st'pl.). 

11 .. 1 Is f~t·sl 11101/t'lijk tint l:illps \'nn , \rlt•vt•hl .. lol tlt'l.t' St't'lt• lwhoortlt'. wnl <'<'11 
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or~choon tal \'all rampen al,; de pestepidemie, overstromingen en felle 

brandm. sociale onlusten en oorlogen nog steeds <mnleiding konden geven 

tot groeperingen \'an dwepers. malcontenten. ketters van diverse soorten 

hehlwn \\;j in de X\' e t·euw nochtans geen sporen meer gevonden van 

~odsd:enstige beweyingen als deze \'an de geselaars. dansers, enz. Hel 

godsdienslig le,·en. zeer ,·eruHerlijkl van karakter en beïnvloed door een 

ontaarde lijdsgpest. was echter op het einde \'an de XIVe eeuw en in de 

X\' e N'UW onderhevig aan een ernstige crFsis. 

I' linder dan ooit werden Ie Gent de kerkgeboden geëerbiedigd. Op 

paasavond al men e:eren en boter. dronk men uitermate en werd er ple

zant met dohhelstenen ge,;peeld. dit alle"' «conlrare ende in \'ersmaetheden 

van de ghebode Gods en \"an de 11. Kerb ( 31
'
1
). Ook in de vasten werr-l 

boter !fenut em). De heiligedagen werden misbruikt. Op sacramenlsdag, 

een feestdag 60\·en anderen, werd er op de Vrijdagmarkt gejosleerd ( 316
). 

Kerken en kloosters werden door gewt:>lddaden ontwijd : de St.-Niklaaskerk. 

de St. . .ltmsh·rk. de St.-\'eerlekerk. de 0.-L.-Vrouwkerk \'an St.-Pielers enz. 

Ge\\1jd water werd (--'!' vergiftigd Cn 7
). I'let trommels. «pijpen oft anders

sins:. liepen vastena\·ondheren speelwijs in rle kerk. helellen er de godde

lijke diensten en ontstichtten de gelovigen em). Op midzomernacht. tot:>n 

de St.-.lanskerk werd overstroomd door pelgrims die hel beeld van St.-.lan 

kwamt:>n kussen werd de devotie gestoord door 4'licht volckxkim ( 319
). 

Sommige geestelijken werden brulaal bejegend. brulaal a<tngepakt ( 320
). 

tijdgenoot beweert. :'-leldenswaardtg is het feit dat toen Filips \'an /\rtl'velde In 

I 382 te leper was en or zich een lichte aardbeving deed gevoelen, de aanhangers 

van Filips htervan de ~chuld wierpen op priesters die ze van toverij Leschuldt~den. 

\'r·lc priest..rs werden gedoorl. Fris. Contrtb. à la htogr. ganloise. p. 68. (Buil 
ll<'~ch. en Ourlh. Gent 1907 n" 2). I )c seclr· rler lullords was van Engelse oor· 

~prunj:1. dr. I )umahteu. I' a ui \\'alt..r Lollard en Wycliff (I '!51::1) p. ·12. 

131 ~) I )e schulrliu"n wNdc·n opuc·jaagrl t·n \'l'roordt•eld . ..IB. Cannaert. oe. p. ·12'J.. 

131';) ih. 

(31tJ) I. \'uylslr·kr·. Rek. F\'A. p. 2·17. IJ,. Franst· tlwoluo~ Cersun nuleerde rial lwt 

volk er zir-h up bc·rl<·p rlat urolr· lwrc·n. pn·lalcn <'11 klr·rkc•n on11<•strnft op kerst· 

nar·ht blilrl <pr·r·lrlr·n. vloekl<'n Pn schundultu<· lnul sprnkl'n. Gersun. St•rrnu de 

nilluvllairo domini. OpNil. 111. '1-IIJ-9·17. 

(317) ~lr·nu>rir·J,_ rw. p. 3·17: V. Frts. I )ur.~l•. 11. 213-21·1. Prteslr-rs mu<'st<"n rit• mis 
•lokr·n. f'.lr·mortr•J,_ ,,r, p. 3-17. 

I3Pi) S.A. c;,.nt. l~r·ut•tr·r 11 11. 23rJ 

131'1) 1-' IJ,. f'ottr-r Cr·nt V. 133. AlL'\. llru-.,.1. l{,.,."u,. ui·ni·rnl" ,1,. Fl. 1·122-23 : 

."\. JJ,. l'ouw. ,~,.~ 11. 1·10: S.A. f;r·nt. .11\K 1)-J'j ·liJ fol. 21 : l31113·(j'J r .. l. 2·1. 

( )20) flfu•lralt<·f WIJ.• I I<' I II''Vilf Vllfl ,1,. kup<•lunn vn11 St.- \'•·r·rl<' rltr· V!HI\Vt'll'' ,1,. offtctnul 

vun I >oornljk •·r·n opdmdrt kwm11 vollm·nu•·ll op 111'1. ~~ IH'f"'nhuis < n ..r door d .. 

J,llljuw f'fl zijn lwlpN• onrl•·r ,J,. vo<·lr·ro wNrl ur·lot"'"· I ltj Wl'f<l uit lwt ~,.I"'P<'II· 
!uJi• ll<'WiJrfJI'II. f'.J,." rlrr·lllrl,. fu·r11 l•·vr•11•l Ir· wllf'll lll'llffl\'1'11. Gutlltnnl. lnvr•nl. 

'". fin '.117. 
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Andert•n werden zwaar gewond of vermoord ( 321
). Oe l-1 Colella en haar 

volgelingen werden uilgescholden voor beggarden en hypocrieten ( 322
). De 

relieken werden niet gespaard. Gentse patriciërs. de gebroeders Parijs. 

werden gestraft «pour Ie bature kil fist au vPrlet lahei, ki estoit a\'oec le 

fietre Saint Godewale. et pour Ie dt,spil kil fist au sainct ... De abt zelf 

kreeg despileuse> woorden Ie hore11 ( 323
). Op de Kwade )\ laandag 

tijdens de «wapeninghe> op de \'rijdagmarkl. sloorde zich memand aan 

hel heilig sarrament dat door de parochiepape van St.-Jacob tussen het 

gewoel werd gedragen om de \'echtenden te kalmeren ( 324
). 

I )e kronijhchrijver Jean Germain noteerde dat de Gentenaars. kort 

\'oor de slag van Gaverre, besloten hadden <de ne plus recourir dorénavanl 

au rulte saint qu 'à leur hon plaisir> C2à) en een ander tijdgenoot bericht 

dal in de «groete huusem waar de dichteres, zuster Josine. leefde \'oor ze 

priorin ,-an St.-Agnete zou worden «God dat·r lettel werd geacht> em). 

En meer dan ooit werd de ketterjacht doorgevoerd. \\'aarzeggers 

werden. na een onderzoek vamvege de Gentse magistraat en <gheestelicke 

doctm·ren» en na le I )oornij<k mor hel geestelijk hof te zijn wrschenen 

en gegeseld te zijn geworden. aan de westdeur \'an de St.-Janskerk <ghe

scuvauteerl» Pn daarna verbannen ( 32
;). 

In I 452 werd een <Engelse kerstine» gearresteerd. \'i er dagen later 

werd de ongelukkige ge\'O(~rd «ll'p dP Speye ten RoPden Torre> en daar. 

gebonden aan handen en voeten. in de Schelde geworpen en ,·erdron

ken ( 328
). liet jaar nadien werd een andt,re vromv. Aghte geno<:>md. en 

wonende aan de Peter C'eliepoort aangehouden, gebonden in een zak g<:>

slopt <,n m de L!'ie wrllronken C1211
). In 1-159 werdm ,·ijf ke'tters gear

resteerd w.o. een priester Lie>1in v<m der El'cken, die t<:> Doomijk werd 

veroordeeld. Ue anderen werden aan dl' \\'t'~IJeur Yan de St.-Janskerk 

(321) .I.B. Cnnnaerl. oe. p. 'J3-<J5-37<J. 

( 322} Acta Sondorum. i' lnrlil. I ( Pnrls I tll>3). p. 'il>2. 

(323) C. Uit·ricx. oe. 11. 11J2. 

(32·1) N. Ik Pauw . .lul'qut•s \'un :\rl<'\'t·klt•. p. -1·1:.2. 

( 325) deun G<'rmuln> In : Fris. Änoly•e Je duoniqups Bouf'\!UI~nomw>. (Bull. Gesch.

<·n Oudh. G<'nl 13<• jaar n" 7. p. :.WO). In tie oorloll sponnlen de Gt•nl<'nnnrs lwt 

!!O<'d dN uhdijen nll'l. Zo in 1·1<' nis In de 15c <'<'UW. Fris. Notcs ht>lortqU<'S In : 

llull. c;,.,,h .. Pn Oudh Gt·nt 13t· Jnnr11. n" 2 ( ll)ll'l) p. 75-8!1. In 1-l':"<l wr

klanrden Gt·rlls<' n•bellt•n. lt'rdoodveroordt·<'ld nn l'en mlsluklt· opslnml dnt Z<' lwt 

M<·mtrnl huddt·n op !wl plundNPn vnn ,1" nbdit<'n \'lln St.-Ptl'l<·rs "" ~l.-BM[s <'n 

dot 7.<' ook !!<•Lml wnn•n lt•gt•n dt· 3 ordirwn, de lombnnll'n. ,1,. rttk.·n <'11 .llt•s 

mt•N . .leu11 i' lollrwt. Ot•m·n·s ( ,.,(. 1\udwn) IJ. 186. 

(32()) ll"l!!i>ch l\lust·unr. \'1 p. 155. 

(32i) \'. Fris. Dn~h. oe. 11. 185. 

(328) 1\ronltk \'. Vl. vnn '380 lol l·lh:-. IJ. p. 1·15. 

(12'1) \'. l:rls. Dn!!J" oe. IJ. l8ti. 
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<ghesca,·auteert ende g·hepredict in topenbaar omme dat hij ghedoolt hadde 

m thlich kersten gdouvem ( 330 ), L1 1-181 werd de Gentenaar Loclewijk 

\ r an der Linden < tN ju st ie ie ghevoet'l> en gedurende drie dagen geleid 

• up Pene sledP. ende ghestreken te vPie plaetsE-n up zijn bloot lijf mel 

Penen g·heloeydPn ysere. ende ciaerna ghestelt up tpellorijn an 't \'lees

huus ende daer zijn tonghe g-hecurl ende ghebannen uut Vlaenderen omme 

dat hij blasphemye ghesproken had de van Code \'an Hemelrycke) ( 331 ) 

En zo waren deze eeuwen extremen van diep geloof en bijgeloof en 

,·an onverschilligheid en ongeloof. Zij bevatten reeds sterk in de kiem al 

de t"lementen en ingredi~nten waaruit in de volgende eeuw de grote in

quisitie, het strijdend protestantisme in zijn veelvoudige schakeringen zouden 

groeien. Schandalen en misbmiken. plaag van de hogere stand. plaag \'an 

cle derus in de eerste plaats. 

l' IPt deze belichting van Gent wensen we geen vergelijking met Sodom 

t'n Gomorra. De Gentse maagd was geen heilige, al staken haar kerklorens 

Pn kloostercampanillas al.- lansen uit haar stad en deze stad was ook niet 

door de duin:"! bezeten. Ze beleefde eenvoudig haar tijd. die zielig was, 

,-ol van \'erleidingen. van onevenwicht en van smartelijke elterende ellende 

~n misbruiken. waartegen een geschok't gezag niPt tegenop kon. Het groot 

aantal kloosters. gasthuizen, hospitalen, waarin hel leven ver V<m aan

trekkelijk mag gewP{'Sl zijn, pleit voor hel geloof dat daarin werd onder

houden en voor de offerende dienstbaarheid van zusters en IJroeders. en 

ongetwijfeld wawn er vele priesters die tegen bekoring en wandaad krach

tig oproE'!idPn. Ook onder Je massa waren t>f bepaald velen die God op 

de handen droegen. oprechte ~relovigen waren f'Il trouw de kc·rkgehoclc>n na

~treefrlen. I )at alles hel el niet dal er ook vPic> zwarte schapelt warpn en 

wulvf:'n en dat er ook. hoe weinig WBIIirht ook. gePsten warPn die hun 

liJd konden lwkijb .. n. beoordPler1 en melen. 

Wat wij uil cJ,. bromren hilillden was noch hemel noch ht•l rnaelf een 

nwosPiijk Gc·nl clat zijn lot niel kon ontlopen. 

Ik Paul RC K~CIII~:. 

())!)) tl, 
())I) l'rt• I )nul" oe. I. 3!8. 
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DE HUISWEVERI.l TE ZOf'.1ERGEl\1 

DE VROEGSTE SPOREN 

Omler de Lalrijke beroepen die te Zomergem in de loop der eeuwen 

door onze voorouders werden uitgeoefend. en zoals daar zijn : potten

bakkers. bezembinders. mandenvlechlers. gareelmakers. leemleggers. smeden. 

timmerlieden. wagenmakers. melsers. strodekkers. klompenmakers. schoen

en kleermakers, bakkers-winkeliers. herbergiers. brouwers. uurwerkmakers. 

koperslagers e.a .. is di,l van laken- en lijnwaadwever wel een van de oud:; te 

en tevens de belangrijkste tak van heelrijf na de landbouw. 

Wij willen in dtt werkje een eerlijke betrachting doen om onze huis

wever terug in het 1licht van de geschiedenis te stellen en dan ook liefst 

zo gelrouw mogelijk en in al zijn aspecten. !let ontbrak ons n~et aan 

archiefmateriaal en naast de uilgegeven \wrken en bijdragen van alge

menen aard terzake. die ons de algemene facetten lieten kennen. hl'bben 

wij het geheugen van de oudste inwoners van ons dorp aangesproken. 

waardoor wij een schat van kostbare en \'ooral getrouwe gegevens kondt>n 

verzamelen. vooral wat betreft de laatste jaren die dt>ze industrietak heeft 

mee(.!emaak J'Vlet a1l deze gege\'ens menPn wij in ons opzet geslaagd Ie 

zijn. 

I )e weefiJHlustrie in Vlaamleren klimt lot een zeer wr verlt'<len. 

l~eeds in het Iwulitisch lijdperk kende de lwvolking \(111 onzt> streken de 

kunst ''an het weven t'n mag de we\'l~rij gerust uls de oudstt> nijn'rlwid 

wonlen aangezien. Plinius en andere l~onwinse \'eldheren. dit> onze 1-!l'-

'wfl.~ten doorkruisten en hun lwvindingen neNschrt'\'en. zijn unaniem in 

hun heweringen. dat de J'vlorincn t'n i'-lt•napit•rs in de kumt dt•r lakPn

en lijnwaachveverij hijzoiHier lwhendi(.! waren ( 1 ). \'oor al onder dP Gallo

Romeinse lijd had de huis\veverij een hoge vlurht gt>nonwn en llenn 

Pirenne betoog.! tcrer<ht dat rte \'lanmsl' \\'e\'erij uit <k i'-liddelet'll\\'t'Il 

de erf gE•nanw is van dPze der Gallo-1\onwincn. \' anaf dl' oudstC' tijdt•n. 

( 1 ) Frans I >E POTTER en .lun 1\ROECKAERT 
Hut•t't•rasluncf, 1880, blz. 62 
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aldus schrijwr. hebben de lwwoners van onze kuststreek geweven. Dt~ 
grol!' kudden schapen in de uilgestrekte meersen achter de duinen, lever

den hieryoor rijkelijk de ~.,rrondstof. In de moerassige streken der rvtorinen 

en der :'-lenapiers was de lakenweverij zeer actief en in hun kleine schuiten 

brachten dt>ze ijverige mamwn hun produkten Lot dan de voel van de 

.-\lpen. waar zij. onder de naam \'all friese mantPis ~role vermaardheid 

verwierven. Ook op de Romeinse markt w<~s het linnen van onze \"oor

oudt>rs fel gegeerd ( 2 ). 

! Joewel in mindere male dan de wol. nam ook het vlas een niet ge

ringe plaats in de \W\'erij. Oe dasteelt maakte bij de Menapiers een der 

,·oornaamsle heslanddt>len uil van hun nat iona'le rijkdom ( 3 ). 

Dubois betoogt dat men de opkomst \"an de Vlaamse lijnwaadindustrie 

mag Lileren in de !0 eeuw vóór Krislus. Het is LTouwens in Vlaanderen, 

zegt hij. dat de wieg heeft geslaan van de ·lijnwaadindustrie en dito han

del ( 4
). 

AanQennmen mag worden da,t ook te Zomergem in deze verachteruit 

gelegen Lijden geweven werd. niet alleen omdat het dorp midden in het 

\Toegere land der ~ lenapiers gelegen was en zijn bodemstruktuur zich 

uitermate leende lot dP teelt van schapen. maar \"Ooral omdat er. onder de 

meni~'Uidrgp trallo-RomPinse voorwerpen. die in 1923 door de heren 

Plancquaerl op de Steenberg werden opgedolven. zich werktuigen be
\"inden die ontegensprekeJi;.k tot het materiaal \"an de wever hebben be

hoord. 7.ij wijzen dan ook meteen op het uilzonderlijk belang van deze 

\'OOI-werpen voor het vaststellen van de onlwikkelingsgraad van deze vroege 

bewoners t•n ver~lrmten zich zelfs \'üll le hewerPn, .........- en niet zonder Pnige 

n·dr·n wr·llichl -. dat de bewoners vnn l:ornerl.(ern uil deze cluislert• lijdt>n. 

dr· kunsl \'üll het we\·r·n onrler rle kniP hmldPn, hrerdoor lol een \Tij hoJ.!r 

uraarl van hr·schaving en on·lwikkeling gc:komr•n waren t·n welstellend 

leefden (5). 

12, f.l/'\f Jf•:t'vfi\i\i."i f'nuf c,,_"./li<•.f,,nl~ I'IJTI ,J,. f.uwJboliW ill ~~~{git;, .'\ntw~rpcn, 

l'J'i2. ,j,.,.f 11. hlz. 2J.l. I'IRENNE ll<•nri : //1slolre .ft Jl,.fui<fUt', .lN·l I. 
hlz. 1 ~7 vlu. 

11) Fmn• !JE I'( JTIER •·n lnn BIH >ECK;\EIH c,.,..f,,,.,f. hlz. 'iü. 

l·l! I >I...: BOlS J·:n.",f f.'lmfu..trlr• .Ju ll.<s'u(/<' ,J,. /in ,/1111.• f,.~ f{,",,/re~. 1\n,,~el I 1)00. 

J,Jz. 2 •·n (). 
I'J) I'J.i\1\'C()UAEI~T f\1 f; J. •I· f\'um rwn/r•l•/lnfl dt•r VOIJI/,I.,Iortw/". onJ,{,.kf,lll(/1'11 

lt· Vt~fk,·nlwt. (I hollf/<'11), In I Jt<·tadlt' \V nr<~n<J,. <'11 1\,.Jfort. funr!lnnurn l'J:.!·I. J,lz. 18 

•·n vl~r. 
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Reeds in de lw<:'ede helrt der XI" eeuw was Vlaanderen een export

land van laken en in de XII" e<:'UW was de lakenhandel hi<:'r enorm 

groot ( 6 ). 

Eeklo. op wier markt de Zom<:'rgems!:' huiswe\'!:'r lang zou zjjn aan

gewezen, zou de snelle opl!ang van de lakenweverij meeleven. Na de 

venvoes.bing van Raveschool op 8 maart 1127. kwamen rte afgestroopte 

bewoners bescherming zoeken rond hel slo!. van Eeklo. waardoor de be

volking van deze plaats sterk aangro!:'ide. met hPt gunstig gevolg dat handel 

en nijverheid zich in dezelfde male ontwikkelden (7). Reeds in 1240 werd 

hel handeldrij,vend Eeklo door een l:eur!:' van graaf Thomas var: Savoye 

en gravin Johanna van Konslantinopel Lol ~lad verheven ( 8 ). In het begin 

der XIV" eeuw hloeidc tP Eeklo rePels ePn weversambacht en verschèidene 

kroniekers zijn het eens om te verklaren dat de lijnwaadhandel in deze 

stad zeer actief en welvarend was Pil dat de wekt"hjkse markt door een 

aa!l7ienlijk aai11la1l lijnwaadkooplieden lwzocht werd ( 9 ). 

Ook te Zomergem zijn zeer woeg reeds sporen van lijnwaadweverij 

en dasindustrie weer te vinden. In de jaren 1377 tol 1381. betaalde de 

parochie als be5le hoofd aan de Gentse stadsbaljuw, 50 el lijnwaad C"). 
Grote pachthoeven betaalden een gedeelte van hun pachtschuld 11H:'I 

vlas, zo b.v. de pachters van het «Got>d van Rapen burg> op den H:-~s. 
3 steen vlas o\'!:'r tie periode 1-112-1-150 t•n het .. Go<:'d te Bonjours> te 

RijvPrs. eveneens 3 steen dcl.S ( 11
). Dt• knechten en dl' uwiden werdt•n 

op de grote pachthoeven gedeeltelijk in lijnwaad betaald. 

\\'ij willen nochtam doen opmerken dat Zome~;.::!em tot vóór de 

XVII" eeuw nooit dicht bevolkt is ~eweesl. In 1-169 L.,· .. werden hier 

s'lechts 151 haarden geteld. wal een bevolking van circa 760 zielen \'Pr· 

onderstelt ( 12
). 

Zomcrgem, dat tegen het groeimdc Eeklo mmlt>unde en op wiens 

markt onze wevers waren aangcwf:'zen. zal de ,,·eldopndP irwlot>tl \'all 

deze vxpansie ont.egensprekt•lijk hehhcn ondervonden. 

(<>) DE POERCK E. : Lu drnpt•r'it• mt>.Jtt;I'U!o t'll F/nlltlro PI (lil .-\rlt~is. r .. clmiqtw el 

lt>rmino/ogie, Brugge 1951, blz. 10. 

(7) NELE!"v!ANS Ed. : Goscltit•dt•nis Jvr Stud J:,.k/oo, Gent 18:l9-18ö5, blz. 23. 

(8) NEI.EMANS : blz. 24. 

(9) NELE1'1ANS hlz. 101 en 107. 

( 1 o) SABBF. Eu .. nm• IJ(' H,·/oiscl~t• t•!usniil't·rltt•id. Bru1111•' I 943. hlz. 154. 

(I I) DE VOS Ach!t•l /"""'llnris cf,.,. Loru/lrotttt'IHICIIIt'll in do Gt•lllst• jUtiiT<'!liskr$ t'UII 

dl! KNm·. In Oostvlnnms \'..rboncl v1111 tl<' 1\rinl!<'ll voor l!<'schtl'tl<'ni<, ln\'l'nlnrtsscn 

n" 3, Gc•nt I 958, blz. •10 n" 351 <'n blz. 59 n" :>hl. 

( 12) DE SMET .1. : l>ónolm•rrw11l dt•s /o~•t•r•s "" /fn11clr~· "" J.l(r0, In f\ull<•lln ,(,, Iu 
Commission roynle cl<' l'hisloir" d tl'nrdltlolo~il', jnnl'tlllll~ I 93"\, hlz. 13~. 
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Î' laar de lijden warPn voor onze stille huiswever niet immer voor

~poedig Pn rustig. Voortdurpnd had hij te kampen tt>gen de patriciers uit 

rte ~tt>JPn. diP zich ht>t monopolie van dt>ze bedrijfstak wilden tot>ëigenen 

waaraan zij zich konden dik zuigen en ook daarom met man en macht 

n•rzetten legen elke poging om in de dorpen een lakenambacht op te 

nchten. OP weYerir werd op het plattPiand ge-limineerd, gesaboteerd en 

zelfs herhaaldelijk bij vorstelijke dekreten wrboden. Onder de regering 

,·an Ladewijk Yan Nen•rs. werd het beoefe-nen van het lakenweven in 

de dorpen. vt>le illijlen buile-n de stadspoorten gelegen, verboden. Een 

dekrePt van 8 april 1297 verbood aan de dorpelingen die binnen de 

twee mijl van Cent woonden, laken te weven of op te stapelen. Op 

23 augmlns 1302 werd de invoer le Cent verboden van la.ken dat builen 

de ~tad geweven of gevolderd was en in 1314 lenslot te werd verboden 

laken le \·ervaardi!Jen of er handel in te drijven binnen een straal van 

'5 mijl romlom het schependom. 

Door de vorsten een beschPrmende hand bo,·en het hoofd gehouden. 

\·ersloultPn de stedelingen van Gent zich om strafp:xpedities naar de 

dorpen le zenden om er de getouwPn en spinwielen le gaan verbrijze

J .... n. l~:-rwijl het hl'rstellen van het \"ernietigd materiaal van hogerhand 

w·rhoden wercl. Gere~wld zag men deligaties van de Gentse lakenam

bachten de dorpen afketsen met een spionPrenel oog om Ie zien of alle 

wrbodsflekrf'ten stipt werden nage<leef1l en om nieuwe maalr<>gelen te 

tn·ffPn waar dit \'an node hlf'ek. 

D1· lr,kenwew•rij in onze slr<>ken kre<>g de dolksteek in volle horst. ?:ij 

verdw1•en van het platteland ten behot>ve van het steeleliJk monopolie en 

zou er nooit meer terugkeren. zelfs niet meer wanneer veel later clan. 

de gemoeden·n gemild1·rrl waren. 

De dlt·ndt~ ond1·r onze dorpsmensf'n was algemeen en onzeglijk 

(..IJ"ool. In het j:wklop van het JZelouw. in hel gehonk van de braak. in het 

gczwiep van h1·t zwingelh~>rrl. in het geklt>ls van de repel en in het ge· 

Zilfl~ van het spinwic{ zal de diepe grondtoon van de schrijnende miserie 

t·n hc·l !.!WI1·m pi srhrPiPn van dP hong-ersnood. 

;\laar ook voor cl1~ sledPn kwam1•n zwarte dagen. Dt> door Lotlewijk 

van NI•YI'rs lwvolf'll aarahouclin!.! van de Enl.!f'ISI' kooplit•d(•n i11 133<> lokte 

ee11 1lra!!liS1'h e I Pgr·omaat r1•gr•l uit vanwege rlP Enw·lsP koning Edouarcl. 

rlie dl' uilvrH'r van wol naar Vlaanclr•rf'n en dP invo!'f van afgewPrklc 

proflukten uil ons lan1l vr·rlmotl. wnardoor cl1~ Vlanmsl' lakenWPVPrij een 

nnl!r·k<·nrl,. slagnatie orHI,.rvon<l. l>ij ZOVPrr1• dal dPZ<' Pens zo hfopienrlf' 

IIÎJ\'«•rlwirl rln·il!rlc ll'lnor Ie J.!ililll l'll oliZI' wevf•rs naar 11,. lu•llc•lslnf rnoc·~l<'n 

vriJJWII OIJI 11il'l \'illl hor•l!''r orn l1• korll«'ll. Nanwl'ltjks wan·r• cl,. spinrokkPn 



<·n weefgelouwen stilgevaHen of men zag de stedelingen met honderden 

ovpr de dorpPn zwermen om ePn stuk hrood te bedelen ( 13
). 

Na cl<~l aan de plattt>landshevolking het lakenweven ve-rboden wa~ 

geworden in de XIV" en XV" eeuw. werd door de landelijke bewJking 

praktisch geen wol meer gewevf'n. De grondstof was te duur geworden. 

rle s·lof vond minder LJfname dan het lijnwaad en voor eigen dracht \'if'l 

het te kostelijk uil. De wol dïe te Zomergem geweven werd. kwam \'an 

de schapen die ter plaatse gekweekt werden. maar dit getal is altijd zeer 

klein gewPesl Onze hoeren hebhen nooit vf'el gevoeld voor de veetf'elt 

in het aberneen en ,·oor de schapenkweek in het bijzonder. Opvallencl 

i~ het vas.l te stellen hoe weinig s.tuks \'PC in de hoedPistaten worden aan

gelekend : 2 à 3 koeien sledhts in <·lke stal en stallen \'an 5 à ó stuks 

zijn eerder zeldzaam. O,·er schapen wordt zelfs nooit gesproken \Varen 

er clan geen te ?:onwrgem ? In elk geval zeer wPinig. Allf'en op de schuts

hoev<~n van hePrlijkheclen en grote kerkelijke gestichten als h.v. op het 

Pachtgoed van Schipdonk in Ro. op het Goed \'an Rapenburg op den 

Bos PO op het Goed nm Schouhroeck te l'-1eirlare worden een aantal 

sc<ha)Jen vermeld. 7.o hezal het Goed van Schiprtonk in 172·1 een kudde 

van 95 dieren ( •·•) In 1703 werd de schaapdrift le Zomergem verpacht 

aan zekert> .Jan V'«n SJ ycke voor 8 pond groten ( ~.,). Een •:an de grootste 

oorzakPil waarom onze landhouwers voor de schapenteelt niets voelden. is 

het dekreel van l'vlmie Theresia van het jaar 1755. dat het houden van 

schopen vPrhood aan de landhouwers die niet min>-lem C) bunder land 

hewerkten. Voor Zomergem lagen deze· rijfers zelfs nog merkelijk hoger 

wan! hier gold het verho<l \'Oor heelrijven nwt minder <lan 15 hunder of 

n1im 20 lwrlart>n. Te Zomergem wan-·n <IPrgPiijke uithalingen niet toL 

rijk wan! on~ dorp wa,s met Nt'\'ele. Nozoreth Pil Ewrgem gPkennwrkt 

door rl<> \Wsni pfwring vort zijn mianl in klt·ine lanclhouwht>drijven. \ 'an 

clc· 2h~l lwclrijvcn di<' men thans lt'IJ zijn t'r 1 ')') die nog gee-n 15 hectaren 

oppervlakJe lwhlwn t•n slt·rhl, 22 clit• Pr ho,·en gnon ( tft). 

( )nclt•r dt· Franst' ( )mwt•niC'ling zag llH'n. nis gevolg Yan hf'l inYCwr

V<'riJO(I van wol ud Engelnnel. de srhnpcni<'<'IJ t-•nigs7iiB vooruilg<mn. In 

17eJ.J telde men Ie l':omergem llJ3 cliert·n. in 17117 267. in 18t)l) ·120 <'11 

in IR 1 I f<'<'cls 1.207. I )il kwam mede door het fdl dat lwl ftwlaal rt•cht. 

waar(loor hel <'nb·l ann elP dorpsh('Pf toPgeinten was schnp('n Ie houciPn 

of elP srhnnpdrirt lc Y<'rpnrhlcn wns opgPsrhorl Pil het npnieuw nnn icd,•r-

( 13) Pll~ENNI: ll .. nrl 1/islnir<' .[,. lle/uiqtH•. hlz. 10~. 

( 1·1) Rt\C Zom..r~f'm n" 120. 

(!'i) IV\C. /.omN~<'m n" 1+1. 

(Ir,) (~l'llll'<'nl<'nrl'hl .. f. 
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een toe-gelaten was schapen te kweken en deze Le laten Wt"iden langs de 

slralt"n of op ande-re grasrijke plaatsen. Na 1830 begint dan voorgoed de 

achteruitgang yan dt> sc:hapt"!Üt"t"lt te Zomergem die verdrongen werd 

door het kweken \'an zwijnen. dat sedert het begin der eeuw bijzonder 

was toegenomen. In 1830 tt>lde men hier -160 sC'hapen tegen 760 zwijnen. 

in 18:'>5 51 q schapen te<,!en 1352 zwijnen. in 1846 451 schapen lt>gen 

12-15 zwirnen. in 1866 2-13 schapen tegen 1156 zwijnen. in 1880 296 

schapen tegen 1398 zwijnt"n en in 1895 waren er nog slechts 99 schapen 

tt>rwijl het aantal zwijnen tot 3536 \V as gestegen (I 1 ). In 1818 had men 

te Zomer~em nog '"5 schaapherders en het wolbt"drijf kreeg opnieuw enige 

betekenis want er waren ook drie handelaars in wol en "i wolbreidsters. 

maar in 1900 was de schapenteelt praktisch verdwenen ( 18
). 

Het is trouwens weinig waarschijnlijk dat de wol van de schapen die 

te Zomergem gekweekt werden hier lot laken werd geweven. Wel is ons 

bt>kend dat deze wol tot garen we-rd gesponnt>n en dan werd aangewend 

\'oor het breit>n \'an kousen en truien. Voor zover de staten van goed ons 

leren werden in vorige eeuwffi aille wollen klederen en lakens in Gent en 

Eeklo gekocht. Ierwijl in huis het lijnwaad werd geweven. Jan Vander 

Bml!ghe uit Gent was Pen van de grootste leveranciers van woHengot>d 

te 7omer~em ronrt 1680 ( 19
). 

DE X\'1". XVII" EN XVIJie EEUW 

Hadden de luch tmaatrpgelen en de vorstelijke dekreten de laken

weverij uil de dorpen Vf:'rbannen Pn onze wevers in armoede gestol't, de 

daarnse wever. taai en door de V<·le tijdsberoerten lot verzet gedwongen, 

het zich niel gemakkelijk de strop ombinden en onverzettelijk de hedelstaf 

in de hand sloppen. Ziende dat zijn weerstand legen rte welten en straf

~'Xpf:'ditit>s Wf•erloos was. wif'rp hij zirh met verheten ijver np de lijnwaad

Wf~'f•rij. !lij hi ... Pf hij zijn gelouw dal hem dierhaar was t>n hield een 

j11loNs oo1-1 op het vlas op zijn akker. lwcc levPnsade>rs die hij moes.t in 

slanel howl1•n omdal ZIJ voor h ... m en i'.ijn J.!ezin hrood of ellf'ncle bele-

l:f•mf,·rJ. I )p liJnwnadweVI•rij Wl'rd dl' fwlanJ,!rijkslc tak van dP clorpsPkono

rni,·. i'IJWI'I l1• /.omcr!(c•m als in t•lk an1l1·r dorp in Vlaanderen. Vooral 

op hf-I f•inde ,J,.r XIV" l'l'tiW 1•n ollfll'l' dl' (•erslc hl'lft dPr' XVo ecl!w nam 

117) ( ;,.rn•·•·nl•·nrrlor,..f. 
( I ij J ( ;,.m•·•·nl•·urr·hll·f. 
( 19) I~ i\(; ;,,IIINI/I'TII n" :.!f.J. 
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de landelijh weverij een nooit gekende expansie, die in de loop der 

volgende eeuw haar hoogtepunt zou bereiken. 

Waren de Zomergemnaren ~teeds een volk van landbouwers geweest. 

de \'ersnippering nm het landbouwland was hier zover doorgedreven, dat 

de meesiP 'landbouwers op hun kleine bedrijven geen beslaan meer vonden 

en genoodzankt waren achter het weefgetouw te gaan stnan. De land

bouwer werd wever en m<1t hem het grootste gedeelte \'an de bevolking. 

Vlannderen werd de hakermat \'éln de lijnwaadindustrie met de dorpen 

als sluwende aders en zou zijn praelukten over gans de gekende wereld 

uitdragen. Het Wa$ toen dat Karel V zei : La Flandre sera riche, tant 

que l'on n'ama pa~ coupé Ie pouce de nos fileuses) ( 20
). 

Vermits in regel lijnwaadweverij en vlasteelt op het platLeland hand 

in hand gingen. zal men zien dat de landhouwer zijn kultuur naar de 

omslancligheciPn regt'lt en grotere hoen•elhedPn vlas gaat kweken. Vlas 

was trouwens een gewas dat veel opleverde. Of de landhouwer enkel 

het v'las kweekte en tol ~aren \'erwerkle of dat hij het tot lijnwaad weefde. 

geen enh·l gewas \'erg de zoveel arlwid en zorg als deze plant. \ 'an het 

ogenblik af dat het aan de aarde werd toevPrtrouwd tot op het moment 

dat het in fijngesponnen draden op het getouw lag gespannen. had het 

vlas werk en hrood verschaft aan gans het gezin. liet zaaien. het \\'iedt>n 

het slijten. het drogen. het roten. het braken. het zwingelen. het repelen. 

het kammen. het spinnen en het spoele-n. wan•n allemaal hezighedt>n die 

door de landbomver <·n al de lt>den van zijn gezin werclen wrricht. Dt> 

vlamingPil waren een volk van spinsters en wevers. maar \'ooral een volk 

van daslwwcrkers. liet \\'P\'Pn was voor het men·nclet•l van onze land

houwers nit>l all<'Prr een winlersP bezigheid. mnar <'en noodzakelijkheid. 

In de jar!'n 1484-1 ~86 werden op dt' E<'klo~P lijnwaartmarkt 8976 

kk I l \.(·r1 ,nn(löl(l ( 21
). :'Iu ··en ijnwaa< · n.. ,-

VerriPr in : 1500 óü-18 

1511 73-1-1 

1526 1·1·1·18 

1535 2·1000 

15-10 34128 

in 1561 

I 5<1-1 

1570 

1571 

1576 

506W 

63036 

51508 

67:2-18 

·10816 

1555 -132% 1579 ·10ï3(l 

VPt·l vrPt-md<' koopli('(len kwnnwn ;,,if'h nwltf'm·oon lP E0klo \'P~li
gen f•n het stnrlhuis wt·nl in ISO() lot lijnwnaclhnllt• ingerirht ( 22

). 

120) 1\nron KER\'YN dr LETTEJ'\110\'E : f.n Flnndr<' p<'n<lnnl /t's lror.< d<'rni..r< 
si<\cf!'.<, Bru~g<' 1875. hlz. 80. 

(21) Si\ I \BE EtlPnnr I),. ll<•/rri.<clu· ,.fnsni/l'<'J'h .. ;d, hlz. 2·16. 

(22) ~AI\1\E EIIPnn<' /),. ll<·frrt.<ch<' r•lu.,ni/l'<'r/u•ld. blz. 17S. 
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Niet minder sprekend zijn dt> stedelijke lijnwaadaccijnzen die aan de 

.-tadskas dP mlgendP sommt>n opbrachten : (2 3
) 

1508-1509 126 p. 1561-1562 1055 p. 

1511-1512 153 1564-1565 1332 

1526-1527 301 1570-1571 1071 

1531-153-1 500 1571-1572 1401 

15-10-1 5-12 711 1576-1577 1891 

1 55 1-1552 902 1579-1580 2557 

Hel onrlerhoud ,·an de wegen. zowel land- als waterwegen was in 

die tijd ePn van de grootste zorgen van het Eeklose stadsbes•luur. Het 

waren immPrs de levensaders langswaar de goederen en de kooplieden van 

<:'n naar de markt rei;;dPn ( 24
). 

Ook de geme<:'nte Aalter had in 1561-1568 reeds zijn lijnwaadmarkt. 

die misschien enkele van de Zomergemse wevers aanlokte, \'ooral deze uit 

de wijken Nekke. Hoetsel. R.o ( 25
). 

Al deze cijfers en gege\·ens geluigen voor de snelle opgang van de 

lijnwaad1induslrie in onze streek en dit in een ~eriode van onzekerheid, 

angstpshychose t>n tumult die de godsdienststrijd in dezelfde jaren in onze 

streek zo fel tot uiting braC'ht. Daarom hebben wij de lijnwaadmarkt van 

Eeklo als horameter wiliiPn neme-n niet aJIIPen omdat hij op de Zomer

gemse huiswPvPr Pen hijzondere aantrr>kkingskracht zal gehad hebben, 

maar 1f•\'t•ns omdat Zomergem en Eeklo samen de bakermal zijn geweest 

van dP godsdiensttroebelen in onze strePk clie haar nadeligf' gevolgen met 

zlich zal slPpen. Inderdaad. na de tweeelP heeldenstorm van 1578-1579 

kreeq d1· lijnwattdwewrij e1•n ferme deuk. Nemen wij opnieuw uls maal

staf de EeklosP lijnwaadmarkt. waar het linn1•naccijm van 2ó)ó p. in 1580 

in een ia ar tijds tol 2 p. was I cruggelopcn 111 1582 ( 26
). 

Eeklo zou dPze rrisis nooit meer tPhoven komen. \Varmeer onder dP 

voorspor~digc n·g~>ring van riP Aartshr·rlogen Alhrecht Pil J,alwJ,Ja de lijn

waadw~>\'!•rij een nh·uwe Llodpcriode IP(.!cmoPt ging, was ~wt voor de 
Feklost~ lijnwaadmarkt rl'l'fls lelaaL De pltnHir·ring<>rl van rle ~lad in 158S 

z;tlen claar Olll!elwijrr·lcl voor if'ls lussPn. IJ" rnr·nsl'fl haclrl1,n hun vertrouwc11 

in clc· markt vr·rlorl'n r·n rit• mr·r·ste kooplicrll'n wart•n ongelwijfr-ld ver

hui~~!. Na rlr· !,!Oflsflic•mtvreclt· slet'!! dr· om;ret 11012 cvt~n onhefluidend lot 

7 p11nrl t•n ec>n j;wr narlit•fl zt·lr ~ lol 125 porul. maar hel warPil riP laatste 

( 2)) SABI\E Etit·nn•· f ),. f!t•fr~t":f". t•/r~>rtljtw/"'lrl, blz. 17(i. 
12·1) S J'OCKl\1;\:'\ 1.. ( )pt•nlurrt• ll.wkt•n In !tlll MtdtiPJrPIIIJJJ f:,.kfn. In ÀpprltJ<'~ 

vnn f,..t ;'vl,.,.,; ... l,nul. jnilr11nn11 11}(,r,, n" 17, l,lz. 1'11. 

In) SABIIF EtiN>n•· /J,. f!,.{fll.«·l"' vln•nljtJt•r/".td. !.lz. IA. 

(2f•) S;\1\BE Etft·nn•· /),. f!,.fohcl"' vfrmtiJ•·r·rfu•td, hhr.. 2•1. 
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stuiptrekkingen ,·an een sierveiiele markt { 27
). In het begin der XVII" eeuw 

hegon Genl aan de Eeklose lewnsader le knagen en werd dP lijnwaadmarkt 

stila<m door die van GPnl opgeslorpt. J)p magistraal van Eek·lo meende 

een oplossing te hebhen gevonden door in 1618 de toPlating le vragen 

om op haar markt de Gentse lA te mogen gebruiken voor hPt meten \'an 

dP stukken, omdat het voordeliger uilviel voor de wever. !\laar het bracht 

niPls op. Nadien zien wij dat dP handwevers van Gent ·~n omliggende hun 

waar naar dP Gentse •lijnwaadmarkt brengen. mor zover dP lakens niPt 

aan huis werden al'g-ehaald door kutsers ( 28
). 

Hadden de landbouwers. wiens winning groot genoeg was om hun 

bestaan Ie vPrzekeren. na de godsdiensttroebelen der XVIo en :X\'11" eeuw, 

het wen'n laten \'aren. le Zomergem integendeel. waar de grote land

bouwbedrijven zeer schaars waren en de boer verplicht was \'an naar een 

bijverdienste uil te zien, wilde hij zijn groot gezin in slanel houden. waren 

onze mensen hel handweven trouw gebleven. Ons refererc:>nd aan de 

boc:>delstatE'n. die voor Zomergem de beste bronnen zijn in dit opzicht. 

mogen wij [!erusl beweren dat de huisweverij hier zeer actief \Vas gebleven 

en in de:> tweede helet van de X\'111" eeuw en onder de ePrsle ht>lft der 

\'algende eeuw omzeggens een echte industrie was geworden. Het is 

trouwens vanaf dit lijdslip dat wij deze nijvc:>rheid enigszins van dichthij 

kunnen volgPn. In elke bOf•ctelstaat wordt melding gemaakt van één of 

mePr weefgc:>louwen, spinwielen, spinhekels. gtrove en fijne \1lashekels. 

s.lamprokken. garenwinden. spoelwielc:>n. garenblokken mei hun spillen. 

brakels. zwlinge<llwrden met sla~]. boothamers. weE'fhorstels. wPefbakken, 

wePfve>llen ( sc-hoohrpllen). schietspm•len. spoelen. hobijJwn t•n hobijn

wiE'Ien. garensprielen. repels. sC'heerhankf'n Pn schePrmolPns. windhlokken. 

haspels en elstokken om hel lijnwaad le nwten ( 29
). 

Op de meeste hm'Pn werd gewe\·en en lwl \'la~ lwwerkt \'all -1 uur 

~ morgens lol <) llllf 's avonds. 

I )cze intense nijverhPid hield \'t'L'I handPil aan de arbeid en ,Ie he

\'olkingsaangroei was Pr ('('11 logisch gE'Yolg \'all. wal niet wil Zel!l]l"n dat 

de wf:1lstanrl in ciPz<>lfcle maiP !opnam. 

IIPL loenemt·n vnn de huiswt'\'erij hrnchl \'nnzelfspn'b'nd een loe

narnP vnn de plnntsc>lijkc• vlasprodukti<' nwl zirh. Te Zonwrgem is ctt•zt• 

lePII altijd lwlangrijk Jrl>Wt'PS!. Elke lnnclhou\\'N kweekte t'r l't'n zeh•rt' 

(2ï) SABBE Eticnnr : Dt> B<'/gisclw t>/nsnijvcrllrid. blz. 26. 

(28) BASTIN J. : /)1' Genl.~o /ijntl'nndmnrkt m /inrwn/~nndt•l in .{, . . \VI/•' t't'lllt', In 

Oostvlnnms \'rrbond vnn de 1\rin!lt'n voor GrsrhtrtlPnls.- Voorltchtm~sn-cks n" 2. 
Grnl 19fi8, blz. 2. 

(29) RAG. Zonwru<'m n" r.o à I 06. Stnl•·n vnn ~m·.!. 



hoew"elheid. Hoewp] welen wij niet prPGies. maar de inventarissen ver

klappen ons dat er op elke hoew een grote- hoeve-elheid vlas aanwezig 

was in al zijn di\·er,;e- stadia van bewe-rking. hetzij groen op het \'eld. 

gpdroogd. ge-~ooi. gezwingeld. gehekeld. gehrab,Jd. of zomaar in hondPn 

op ctP dilt opgesta!)e-ld. Op elke zolder stonden Pnkele meukens zaailijn

zaad en soms 5 à I 0 zakken lijnzaad voor de pletmolens ( 311
). Bij Marie 

\'e-rsluys te ~ IOE"tsel notet'rdPn wij in 1735. 256 bonden rauw vlas. Bij de 

we-duwe \ Villerns tt:>lde men in 17--15. 450 bonden rauw das. terwijl ·in 

de weefkamer nog 30 pond gekamd vla5 geïm-entarieerd werd el). 
Ook hij landhouwer 0laarten Sierens op Stokte\'ij\'er werd een grote hoe

veelheid vlas genote-e-rd ( 32
). In 1755 waren verschillende personen aan 

het sterfhuis van Pieter \'an HuHe Ie Durmen, achterstallige betalingen 

schuldig voor aankoop van groen en gezwinge-ld vlas ( 33
). 

Tt:>n sterfhuizt" van Petronelle Baudts werden in 1784 5 z.akken lijn

zaad Qenoteerd en men betaalde in het:nelfde jadf 3 pond groten aan vlas

tienden ( 34
). Bij J)zef \Villems op de wijk Korteboeken telde men twee 

zakken en 1-1 \'aten lijnzaad ( 35
). Een vat lijnzaad kostte toen niet minder 

dan 2 en half pond ( 36
). 

\' e-rder nog een paar cijfers : 

1-1 stenen gezwingeld en 12 pond gehekeld vlas. 

20 pond gezwingeld en 50 pond gehekeld vlas. 

9 pond gezwingE'Id en 30 poncl gehekeld vlas. 

'580 honden rauw vlas <I igghende op het dilt ten hoeve> ( 37
). 

Zo zoudPn wij kunnen doorgaan, meerdere bladzijden vol, want wij 

kwamen praktisch gePn enkele staal van goed tegen. waar geen vlas of 

garen in vermeld worriL In 175'5 slonel rle ,-Iasteelt Ie ZomPrgem op cle 

rlt>rdP plaats na riP rogge en elP tarwe. 

\'oor wal rlr- prijzPrt van hel vlas lwtreft hPhhen wij gPPn vastP ge

gevt·ns. maar PnkPlf• notalies kunnen ons WPII;cht een kiPiTlf' lwreh•ning 

vNoorlovr•n. In Pen hrwd,·lstaal van 1740 WC'rrl het vil a~ • te VPldt>) ge

pwzPn aan 1 ponrl 'l ,;rhcHin~cn voor 2h nwdt·n. of legen 1 seihf'Hing d1' 

rrJI•rlt·. l·>n honrl rauw \'las koslle in 171A-SO. 7 f'n half groten ( 38
). Em 

I '50) RAC; /.omc•rl(<' rn n" 82 rn CJC). 

( '5 I) RAG. /.ornNI/''rn n" 84. 

(32) RAC. /.ornNI(c·rn n" 84. 

13'5) I~ AC. /.nrnNI(l'ln n" 88. 

1'54) IV\(;_ /.nrnNI(c·rn n" 'J'J. 

()'i) IV\(~ l'.nmNQc·m n" 271. 
()1,) I~ AC;. Zornc·nwrn n" 271. 

('57) 1uv; z()Jfl(•rut·rn n'' fJtJ t·n CJ:'j, 

()lij I<AC; l'.nnu·rll''lll n" Hr; 
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andere staal geeft ons een prijs van 3 ~clwllingen ( 39
). In 1676 werden 

de gewassen geprezen toebehorende aan het sterfhuis van Gillis Claeys. 

! lel maaigra., aan 7-16-ö. de haver aan 7-4-6. het koren aan 9-3-0 en 

het vla~ aan 12-3-0. ]\I en hetaaide voor honderrl bonden rauw da-; onQe

veer een pond groten ('10
). Wij moeten hier echter doen opmerken dat 

het gling om openhare \'erkopingen na een sterfgeval, waar de prijzen niet 

ste-eds de juiste waarde van het gekochte goed weergeven. \' OC1!en wij 

er nog aan loc dat er zeer \'eel hoedanigheden hestaan in het vlas zodat 

men \'oor een bepaalde hoe\·eelheid soms het dubheil betaalde dan voor 

dezelfde hoevePiheid van een andere kwaliteit. 

In a.J.Ie geval is het duidelijk dat het vlas een dure en winstgevende 

plant was. Dit blijkt nog meer uil het feit dat rnen hij een venelitie het 

vlas steeds in hoopjes legde om be1er van de hand te gaan ( 41
). 1 ha vla, 

kon gemiddeld 550 kg gehelelel vlas opleveren ( 42
). Als ''ij nu Pven de 

prijs nagaan die wij in de boedelslaten konden ween-inden. stellen wij 

vast dat een meuken groen vlas bij de landbouwPr gekocht. 1 pond 

2 srhf"llingen 1 groot kostte ( 4 '
1

). WannePr een wever zijn afgewerkt stuk 

had verkoC'ht. moest hij er rPkerving mee houden dat de 2/3 van zijn ont

vangst door de grondstof waren opgeslorpt. Door vla, l.e hwken en het 

lol. lijnwaad te vPrwerken. kon een klein landbouwer~ge7in gemaHelijk de 

twee eindjes van het jaar aaneenkrijgen. Door de lt:>elt \'an ,.Jas stee):! cl.
\\'aarde van zijn J.and in hoge male. 

Niet aHe hoeren waren terzt:'lfdertijd WP\'ers. Dt> grote uitbaters had

den daar geen tijd mor en prefererelen het vlas le kwekPn en hPt grot:>n 

te velde oF ondPr Pen of andere wrwerkte vorm op het hoF te vNokopen ( H). 

AangeziPn de vlasteelt te ZomNgem de plaats<>lijke behoeften ni!'t kon 

voldot>n door het groot aantal wevers zagen deze laatste zich genood

zankt van hun grondstof I!' gaan kopen op de markten ,·an G!'nt. EPklo 

of Aaher. 

Rond het midden dPr XVIII" e!'uw begint dP lijnwnadmarkt \'an 

Eoklo opnil'll\\' lc hcriPvPn, na dat dt> stadsmagistraat op 28 nowmlwr 

1763 ,·an Keizerin ;vtarin Thérésin \'t•rgtnming had gekregPn om rechtPn te 

hpffpn op het lijnwand en hel graan. Dit oktrooi \\'!'rd op 22 januari 1789 

nog rlnor lozef 11 hcrnieuwrl ( Js). 

( YJ) RAG. ZnmNg<'m n" 99. 

(·10) I~AG. ZnmN!lPm n" 296. 

(·11) IV\G. ZomNil<'m n" 261. 

(-12) DUllOIS E. : L'/udus/rir du /i.<.<o(ll' oir., blz. :H 
(·13) RAG. Zoml'fg<'m n" 93. 

(44) DUIIOIS E. : T.'lndustrii' du ti.<.<nw· l'lc. Llz. 37. 

( 4'i) NELF.I\ 1.'\NS F.,l. l.i'srl•t•·d~nls ,/,.r St11d E .. c/nn, hlz. m. 
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~oals rt>t>ds gezegd zaaide de boer het vlas. liet het rustig gedijen in 

Wt>er en wind. zette er ten gt>paste tijde een lwnde wiedsters op, liet het 

nadien oo!Jsten door de slijters die hij voor die gelegenheid huurde I iet 

het naar de root brengen om het daarna opniemv te drogen te leggen op 

zijn akker. braakte. repelde t"n zwingelde het om het uileindelijk onder 

vorm van stringen aan de wevers of op de lijnwaadmarkt te verkopen of 

om het Z!elf tot lijnwaad te wevE'n. Gans dit arbeidsproces verliep ten 

how ,·an de landbouwer en het hoeft dan ook niet gezegd dat gans zijn 

ge~in ('n al zijn dienstpersoneel daarin werden opgenomen Pn gans het 

jaar door in de dasindustrie hun volle bezigheid vonden. Vooral geduren

dt> de oogst of het sliften waren er overal handen tekort zodat veel dag

loners zich bij de landbouwers gingen wrhuren. Het slijten of het uüt

trekkt>n van het das. was een werk dat met zorg diende VPrricht en een 

zekere kennis en vaardigheid wrreiste. 'Vv'armeer de oogst geëindigd was. 

werden in onze streek de slijters door de boerin op «slijterspap). onthaald. 

Dit soort oogstfeest stond zowat gelijk met de ~Joekebab die wij nu no~ 
na de aardappeloogst op sommige boerf'nhoven kennen. 

On'r de andere bewerkingen kunnen wij nog het volgende vertellen. 

Het archief is zeer gierig met zijn gegevens over de manier waarop 

de Z<:~mergemse lxwren hun vlas lieten roten en wij zouden kunnen ge

neigd zijn te beweren dat het \'las te Zomergem in het geheel niet werd 

!,!eroot. wan· het niet dat dit proces in de vlasbewerking hoogstnodig is en 

dal dt> O\'l:rblijfselPn, 's mPnsPn geheugen en niet het minst de toponymie 

het lej!endeel lwwijzen 

Er bestonden voornamelijk drie methoden om het vlas te roten : de 

dau\\Tool, waarhij het vlas na het slijten in rte weiden werd openge

sprt>id om zo door de dauw geroot Ie woulen, het roten in stromend water 

van grachtPII, heekjes Pil riviertjes en tenslotte hel roten in het stilstaand 

Witter \'itfl cl" molputten die spedaal voor dit doel werden aangelegd. Het 

is we-inig waarschijnlijk. maar daarom loch niet uitgesloten, clat te Zonwr

tWm cle dauwroot WPrcl trwJ!cpasl. f'VPJlfTlin als hf'l roten in strornPnd 

wul11". l':omNJ!em h*'zat. fwhafvr• de Lieve, rlie in cle lwct>de helft der 

XIII" r·c11w afhi1•r wercl f.{Cgravc·n. maar Wl'inig walcriopen van enigP lw
teb·uis. I )c~ Liev1~ was llibluitc·lijk voor dr· schec·pvaarl hcsll'md I'TI cl<· 
!,!rarhlen c·u l>l'c·kje.• rncwslc•u dien<'n om het ovc•rtolfif.{ water \'flll de lnng

:.wlr·l!f>ll (.1cLieclr·n naar clil kalliwlljC' af tP voc·rl'n. 1),. siroom van dit wn!Pr 

mocht in I.!''CJI w·val door e<'n hinclc·rnis als vlusi)(JIIeu worriem opgehomlen. 

111'1 WiJS LrouWPflS herhaafclr·lijk cloor clr·krl'lc·n VPrllOclC'n geworden in dl' 

OJWfll,itrc· wolr·rlopr•r1 of in cJ,. onrnirlclr·flrjkc nnhijhcid duurvan vlns te 

roten r·r1 rlit omwillr· van de~ vr'1'1.0ft iginl{ VHII hel wal<,. dat ecu massnle 

~tl,·rfl•· VéHI ,[,. vis rnel ziC'h zou lm•fiJ!I'IL I lol clc·nkiJl'efd. JuL cl(' larHI-
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bouwers hun ''las lieten roten in de grachten of wailingen die hun erf 

afzoomden mag men hier gerust laten varen aangezien het roten een ver

derfelijke slank verspreidde die onze mensen maar liefst zo ver mogeliJk 

van hun woning hielden. Blijfit dan tenslotte het roten in stilstaand watPr 

of in roolpullen. de methode die te Zomergem \'anouds reeds algemeen 

werd toegepast. Enkele toponiemen getuigen hiervan als : de vlasgaPrt te 

Nekke in 1670. de dasput in Hoelsel in 1640. het Root Ie Ro in 164~. 
de Rootten te Beke in 1700 en het rootpuljen te Nekke in 1700 (H). 

Dergelijke rootputten waren te Zomergem zeer talrijk en op elk ge

hucht wan·n er tientallen te vinden. waarvan er nu nog enkele zijn on·r

gebleven. Bij het de'lven van het Schipdonkkanaal rond 1855, wanneer het 

huisweven en de vlasteelt te Zomergem hun hoogtepunt voorbij waren. 

werd veel grond van de graafwerken aangewend om rootputten te \'lillen. 

die rhans voor het verkeer. de V(:'eteelt en het landbouwbedrijf in het al

gemeer: hindl'rnissen waren geworden. In 1848 werd door het geme(:'nte

bestuur van Zomergem, aan Pieler Karel De L.oof. opdracht ge<,Jeven <de 

straet liggende aen de rootpt11tten te Daelmen met aerde te ,·erhogen en 

dezelve rootpullen le vullern. liet is ook rond dat lijdstip dat de meeste 

wallen werden gevu'ld die onze oude hoe\'en hun oud PTl ,·laams karakter 

gaven. 

Laat het archief slechts sporadisc-he gegevens los over het rotPn. het 

is niet veel milder waar het gaat over het hl eken van het lijnwaad. ]\raar 

ook hier komt de toponymie ons een handje toesteken. Zo noteerdPn \\ij : 

het bleeckmeirsel ken te DurnH:'n in 1740. de bleckerye te \' ellare-(}.·erdam 

in 1 ()00. hel hlecckerken in Overdam in 1 ()8-J en d(:' hlecckstPdc in l~ijn'rs 

in 1520-17·15 ('''). De talrijke meersen en weiden die over Zonwrgems 

grondgebied \'erspreid lagen zullen zich ongetwijfeld bijzonder gelet>nd 

hehhen voor het I~IPken van het lijnwaad <:>n wellicht zal men daarTan 

dankhaar f..!ehruik hebhen gemaakt. maar da.n niet meer na de tweedt> 

helft der X\'~11" eeuw. wanni.'N' cle Zonwrgemse \\'t'\'{'l's t•r de Yoorkeur 

aan gaven hun lijnwaad te late-n hlekcn door rnenst•n die er kennis Yan 

hadden <'11 er hun lwroep \'an maakten, als een 1\arel ltterbeke. een Pieter 

De 1\cys<'r of een Pieler f)!' ~nwl. tiie in ti<' genwen!t· hekend s·tonden als 

( lijnwaedhlef'C'kers» {'18
). \\'el licht gillf..!en t•r veJpn met hun stukken llHUr 

t·en van de 2·1 hlekerijen die •.>p hd einde· \-all de X\'111" eeuw te Ct•nt 

gekend warPn. 7oals blijkt t~H een r<'kPninf,.!spost \'!lil 1770: wwr een li;m• 
la eek en inde hl<:>ct'ke-rije tot C'rendt west•ntle ho\'t•n dt• bleeckhuNn ( 4D). 

(·16) IV\G. ZomPr~•·m n" 121·11ï-2·12 .. 1:23 <'n ·126. 

(·17) Ri\G. Zomt•rg<·m n" 8·1-1 17-230 <'n Ron~<·lc n" 6 !'11 7. 

(•18) !{;\(~. l:onwrgem n" 89 "" 92. 

( ·19) ]{1\C. Zonm11cm n" 271. 
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;--,laar niet allt• wevers lieten hun lijnwaäd bleken. Zeer velen zelfs 

hmchtm hun stukkal ongebleekt naar de markt of heten ze aldus door 

dP kuisers afhalen in ruil voor geblauwd lijnwaad dat ze dan voor eigen 

gebruik aamvenddPn. In 1818 waren nog drie personen die van het bleken 

'an lijnwaad hm1 beroep hadden gemaakt ( 50
). Op de Gentse lijnwaad

markt. waar de Zonwrgemse we,·ers hun waar aan de man brachten. werd 

alleen ruw. ~ d.i. ongebleekt lijnwaad _......J verkocht. wat ons eens te meer 

doet ,·eronderstellen dat de plattela.ndswevers hun lijnwaad meestal niet 

blePklcn. De lijnwaadkooplui kochten de grauwe stukken op de markten 

of aan huis van de \\'e\·er. door bemiddeling van hun kutsers. en heten 

ze achteraf in de blekerijen afwerken ( 51
). 

Het hlauwH'I'\·en van heL lijnwaad was een beroep appart dal ~n 

weinige plattelandsgemeenten verricht werd. Te Zomergem spreekt ons 

een oude plaatsnaam over dil beroep, n.l. een strook land te Kruisstraat in 

1705 die de <blauwerye> werd genoemd. maar het is gewaagd deze topo

niem in vt>rband te wilJen brengen met een sliel die minstens in een ge

houw diende n•rricht. Wij geloven niet dat de Zomergemse wevers hun 

lijnwaad lieten blauwen. zeker niet althans vóór het Pinde van de XVIII" 

eeuw. Volgens de algemene volkstening van 1818 nochtans woonden te 

Zomergem twee personen die met het blauwverven van lijnwaad hun kost 

\'Prdienden f5 2
). \Vellicht heeft de naam < Blauwerslraal». die men rond 

die tijd gegeven heeft aan de tussenstraat die loopt van het gehucht Boven 

naar de Durmenstraat (thans Dekenijstraat). daar iet~ mee te maken, 

a~hoewPI ons hiPro\·er geell preciese gegevens ler hand kwamen. In 1820 

brachten onze Zomergemse wever~ hlauw lijnwaéJcl naar de Gentse lijn

waadmarkt. waar het werd opgekocht voor het ven•aardigen van boPren
kiels (:;a). 

In 182CJ lwslond te l:omerf!em reeds een hlauwerij en in 1838-43 

woonrlf' te ZomPr~tem een zekere Constant lluyss(~ die hel beroep van 

hlauwven·r·r 11itrwf E'nriP ( 51
). In 186(J warPn hier ret·rls I wee bi auwerijen 

in werking terwijl de hlauwerij van Constant lluyssP zich in 1870 zo fel 
had ontwikb·ld. rlat zij ri'Pds een aanlal werklieden lwzil.(rle ( 55

). 

I );LI onzr· rnens(•n Ir· /.ornl'l'l.(r•m wevf'l's waren bewijzen anriPrmnal 

rJ,. ,latPII \'Hn J.{Or·cl. Als wij clezP rloorlc·zen v;rlt hel ons mPlel'n op clnt 

f•f' Îll l'lb• WOfiÎIII-( rninst.cns PC'll WeCrj..!l'tOll\\' Prl IWCC lol Vier Sj)ÎTl\VÎCir•ll 

('j(Jj (;,.".,.,.nl•·•w hi•·f Al~··rrwr11· vulkstt·llin~t v. 1818. 

(';I) BASTIN .1.: /),. c,.,.",.,,,,.II'IUHirrwrkt Pl.:. hlz. 17. 

(';..!) c;,.meenu•urchh·L Alu•·m•·rlf' volk.h·lllnll V. 181A. 

t•n) I >UH< >IS E. l.ïnrlu.trt<! du tt .• ,IIIJ" •·Ie. f,lz. '". 
('i· I) C ;,.rn•·•·nll'ltrr hlr·f. 
(51) ( ;,·rrw~:nleurdtl•·f. 
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sionden en t'l' een grote hoeveelheid vlas en garen voorradig was. Men 

onderscheidde het vlassen (fijn) en het werken (grof} garen. Een kleine 

::,'l'eep uil de laHoze cijfers zullen ruimschools vohtaan om het uilzonder

ling belang van deze plaatselijke .industrie aan te tonen. 

Ten huize \"an Anna Willems lagen in 1745 naast den haard. 45 

pond werken en 38 pond vlassen garen. Elders noteerden wij 42 pond 

werken en 30 pond vlassen garen. Nog enkele cijfers : ( 56
) 

48 pond vlassen en 34 p. werken garen 

50 

92 

92 

120 

152 

30 

35 

60 

60 

72 
Soms spreekt men van «gesoden> en van (grauw> garen. wat bete

kent dwt het eerste een soort kookproces had ondergöan om de soepel

he>id te bevorderen ( 57
). 

In 1676 werd het garen ten sterfhuize van Jooris Blomme bij de ven

ditie \'an zijn achtergelaten inboedel, in tien verschillende kopen gelegd, 

waarvan de opbrengst meer dan 4 pond groten bedroeg ( ~ 6 ). 

\'oor al het spinnen was te Zomergem een bezigheid voor de vrouwen 

en jongedochters. Men mag gerust zeggen dat 90 % onder hen zich met 

deze lwdrijf slak bezighielden en t'r hun brood mee verdienden. Alhot>wel 

op de meeste hoven, en dan vooral sedert hel einde der XVI!" eeuw, het 

''las groen op het vetld of onder de vocm van gezwingelde s.tringen wr

kocht werd, vinden wij in elke boedelstaal het bewijs terug dat er op elke 

hoeve nog gesponnen werd. a<tngezien wij in de woonkamer nog on'ral 

~pinwielen aantroffen. Veel hoerinnen mel hun dochters en hun meiden 

sponnen het vlas clal dC' hoer spinklaar had hcwcrkt om hel achteraf aan 

cle wevers le verkopen. Crole weversgezinnen gaven er de voorkeur aan, 

hun vla,s grcwn le kopen l'n het zelf lot garen te wrwcrken, omdat het 

g"occlkopl'r uitviel. /.o zi<·n wij clat in hl'l ~t'Zin \'Hll Piell-r De l'lol in de 

wijk lloels<'l in 17S4, waar veel kindt•ren waren tussen de 16 en 29 jaar. 

waaronder ·1 zonen en 3 dochters. )\ ll'l ZO\'l'd hundm kon men wel het 

gchel<-' vlaspr<H'e~ k'laHrspell,ll. I )l' ~tiwl \"i\11 gm·d \'Hil Piet er Dt· :'-lol 

\'erlt·lt ons dal het gezin in 1783 \'oor nil'l minder dtm ·15 pond blfoten 

vlas hacl ~ekochl hij \'l'l'schillcndc lnndhouwer~ \'Hn de gcnwcnle en \'tul 

Ooslwinhl ( 511
). Op de hoeven. Yindl'l1 wij doorgu<uts \.!t't'!l weefgetouwr-n. 

(5(i) IV\C. Zomer~<·m rt
0 88 <'11 95. 

(57) Ri\C~. Zom<•rg<'m n• 95. 
(58) Ri\G. l'.omcrgt·m nn 271, 

(5<J) 1\/\C. l'.omerg<'m n" Qti7. 
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Zelfs oudere lieden. die aan het ~!:'touw hun man niel meer konden slaan, 

n'fdienden een stuk brood mt't spinnen en hel ""inden \'Hit spoelE>n ( 50
). 

Dt:' ,·erdienstE>n van E>l:'n spinster waren eigenlijk niel zo grooJt, want 

wanneer zij ,·an -1 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds achter haar spin· 

\\iel zat. had zij amper 5 stui\·ers wrdiend ( 61
). 

Ten huize \·an Joannes &.tsleer te )\ lf>irlare. stonden in 1763 vijf 

spinwielen en lagen naast de haard zestig ledige bobijnen. In het huis

gezin waren negen kinderen. waaronder vijf meisjes van 7 à 18 jaar. ledt:"r 

meisje had dus zijn eigen spinwiel ( 62
). In het huisgezin van l\1aarlen 

Bultinck. en·neens ter wijk ;-..[eirlart>. werkten ze\'t:'n dochters op vijf spin

wielen. BiJ hd owrlijden van hun \'ader in 1766. inventarieerde men al

daar. -19 pond rauw werken garen, ·I pond vlassen garen. 53 steen ge

Z\\in!!eld das. 26 pond gehekeld vlas t:'n -10 ellen gebleekt lijnwaad. Üp de 

zolder stonden 13 meukens zaailijnzaad ( 63
). Bij Judocus Ue Baets op 

beke werkten in 1781 eveneens \'ijf spinwielen en een gPlonw, evenals 

hij Lievin De Jaeger in dezelfde ·,\ijk ( 61
). 

\V as er bijna op elke hoe\'e en in zeer veel arbeidersgezinnen een 

weefgetouw aanwezig. niet alle wevers konden zich het bezit van een 

eigen getouw veroorlo,·en. De armsten onder onze wevE>rs. die zich deze 

weelde niet konden permileren. waren genoodzaakt een getouw in pacht 

te nemen, hetzij hij een landbouwer die er één of meer bezat en zelf niet 

weefde. ofwel bij een timmerman die getouwen en allerlei benodigdheden 

w·n aardigdP. Zo kon men in 1764 een getouw pachten Len hove van de 

\wduwe Lievin Rotsa.erl te Ro ( 65
). l"v1aarlen Sierens. een gegoede land

houw•·r op de wijk Stoktevijver, verhuurde in 1733 drie getouwc•n ( 66
) • 

.lan Van Kcrrkhm·e bezat in 1748 niel mind<·r dan 7 getouwen. waar\'an 

hr1 er zei f I wee lwwerkte <·n de and<'re verhuurde aan zekcrl' Amlries Van 

l..eenc ( 67
). Ook Kan·l De ~ 1PyPr moPt Pen rPspektalwl aanlal f.ll'louwen 

n·rhuurrl hel,l,cn, •.vant na zijn 1loocl in 1758. hieven nog n(1!en personen 

een parhl \'I'Tsrhulrligcl van -10 pond h srhPIIingen groten. cli<' zij c:weghens 

h11nrw insnlv•·n.tr· l!hestaf'lheedn nicl hadfl1•n kunnen volrioPil ( •IK). ·10 pond 

",..,) JV\(;, l.lJm•·rll<'m n" 85. 

( f, I) BASTIN J (),. Gt!ll/st• f,tfiU'tJarlmurkt etc. blz. 24. 

(1,2) lVV~. l.ornf'fJI''rn n " CJJ. 

(r,3) JV\C l.rmwrv•·m n " 'J3. 
I rrt) RN; l.ornr·rll<'rn n" I IJ I. 
( (,'j) R.\G. Zorn•·rut•m n" l'll. 
(t,t,) I<N; l.rm,.·ru•·rn n" 1:! I. 
Ir;;-) l<N; / . .,rn .. rJI••rn n" 87. 
lt,~) l<N; l.onll'rl/vlll 11 " H'J. 

11 



was in die lijd een respektabel bedrag waaruit blijkt dat het hier wel over 

een groot aantal getouwen ging. 

Pieter De Beir. «meester temmerman lot Beke>. vervaardigde rond 

de jaren 1750-60 weefgetouwen en spinwielen <met hunne toebehoortem. 

In 1757 hezal hij 19 getouwen die hij in pacht had gegeven. terwijl zijn 

boedelstaal melding maakt van drie nieuwe spinwielen <inden temmer
wynckel » ( 69

). 

l-loe\'eel de huurprijs van een getouw bedroeg is niet gemakkelijk te 

bepalen. Deze prijzen liepen nogal brPCd uiteen. want er werd waarschijn

liJk rekening gehouden met de slaat van het getouw en zeker niet het 

minst rnet de financiële toestand van de huurder. In 1575 betaalde men 

2 pond groten per jaar (1°). In 1694 bedroeg de pachtprijs 15 schellingen 

groten per haH jaar (1 1
). Jan Versmissen \Toeg slechts 7 schellingen 

groten 's jaars ( 12
). Andere rekeningen spreken ovPr 6 schellingen groten. 

10 srhe~lling-en groten, 8 schellingen groten enz. (13
). Als \Vij een gemid

delde zouden mogen nemen, menen wij dat de huurprijs \'ètn een getouw 

rond de g srhelhngen lag. 

Ook de waarde van een getouw is niet juist te zeggen en ook hierin 

s.p{·elden enkele faktoren hun ral. zoals de slaat van het getouw Pn de 

manier waarop h0L verkocht werd. Zo zal! de prijs van een getouw, ge

kocht in een \'enditie na een sterfgeval. minder gekost hPbben dan Pen 

gPtouw hij ePn timmerman. De schailting \'an elP inboedel in een sterfhuis 

geeft niet altijd de juiste waarde van het goed weer. In 1733 spreekt men 

van 5 pond f..lTOten, in 1740 van 3 pond 12 ,chellingen. in 1753 van --1 pond 

gro'len en in 1756 \'an 5 pond groten ( 74
). De 19 getouwen die Pi eter 

De Beir hij Zijn dood in 1757 achterliet. werdPn geschap op 60 pond 

groten. of onge\·eer 3 pond het stuk es). Bij de OVPmame na een sterf

geval. of bij onder! in ge \'erdeling werd een getouw doorgaans ge~ e-h at op 

2 à 3 pond groten. 

V/ij rnt>nen lP mogen zeggen dat de prij~ \'an cPn getouw om en hij 

de 3 pond groten bedroeg. l11 182() kon rnC'n zich een niC'nW gl'louw nH'l 

Loeiwhoorten aanschaffen voor elP schapJ><")ijkP prijs van 30 à 3<1 guldPn. 

Dl' hUturprij,s bedrclt'g l<wn 2 à ·1 l.,'ltlcll'n per jnar. 

(6'1) RAG. ZomC'rgC'm n" 89. 

(70) RAG. l.uncl v. NC'vclc n" 394 f• 57. 

(71) RAG. Zomt•rgcm n" 73. 

(72) RAG. Zom!'fg<•m n" 87. 

(73) RAG. ZomNR<'m n° 90 en 91. 

(7,1) RAG. Zomt•rgem n" 81-84 en 87. 

(75) RAG. ZomNgt·m n" 89. 
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liet lijnwaad dat onze Zomergemse huiswevers vervaardigdPn was 

op de t"C'rste plaats hestemcl \·oor de plaatselijke lwhoeften. maar hun 

produktie O\'Prtrof deze in grote mate. zodat veel stukken hun weg vonden 

naar de lijim aadmarkten \'an Gent. Eeklo en Aalt er. 

Het spreekt ,-anzt>lf dat ff in elk huisgezin een grole voorraad lijn

waad <tanwezig was en dat de linnenkasten van onze \vevers wel voor

zien waren. \'ooral de linnenkasten \'an de boerinnen zaten proppensvol 

met kiPderen en stukken lijnwaad. waan·an de waarde soms lO'l fabel

achtige cijfers opliep. 

ÜvPrlopen wij en'n enkele im·entarissen. opgemaakt len sterfhuize 

\'all PnkeiC' gegoed~:> boerenfamilies. 

Eerst die van 0:athalie Cappens in 1745 : 

-:dertien coppel ,·olie slaeplaeckens, vierentwinlich nieuwe en 

tweeneh·eertich ander manshemden, neghentien langhc hals

doecken, eenen juslacorps en jupon van perpetuelle, hoeden, 

veerthien fluwynen. ses servetten en een ammelaecken, dry 

blauwe ta~:>felcleederen en seven Rouse deeren. drie neus

doecken. twaelf goede en drieenderlich ander wouwenhemden. 

drie blauwe en dry rouse schorten. vier cathoune schorten, veer

ti,:!h ~laepmutsen. achUien paer gordynen, achttien paer eausen 

en wat cleyne pronclelynghe> ( 76
). 

Een andere inventaris : 

t"een !ambo met syn behangsel. 1Jiuimhedde. twee cus.sens. sar

gien. slaeplaeckens. damasten hammelaeckens, twaelf servet

ter., 16 pa.er slaeplaeckens. acht ander harnelaeckcns, seven en

vyftigh sern'Lten. seventhien paer en half fluwynen. kintscorf. 

twee gordijnen. schou~vcleeb. 

In dt> linnenkast van Livina Ho(_(a!'rl, weduwe l'lmtin \\'adput. 

werrft·n in 17f14 de volgende kll'clin!!stukken gevonden : < laeckcns. justa

corps. vesf.e. sargicit, twee kiPedsels. twee trwpcn en andt•re l,roeckcn. 

sc·scnlwinligh hemden, onciN(.(Or'rl c•n neghen halscloPcb•Jt. twl'e nrllotjens 

1·11 al het linnen ewle clr·eclcrcn varHIP houdPrigghe, ( 77
). 

( ),,k MarlijnijP J )r· lat•(.(en·. werfuwe Christorf,.j Ar·rts. wus rijkelijk 

ViHI litlfiCII voorzir·n. p,,, haar O\'r·rlijrlen in 1773 noleerelP rn<Tt in haar 

sfaHI. Villt ~trwcl rl" volgend!' zaken : .-thien slaPplat·ckcns. \'yl'tit.!'h f'llcn 

:.~heblt•t·rkt lynw;H·rl votlf' herntlr·n. vier c·llt·n rauw lynwaPd voor voor

.rhotten. cll'ckcm. juslarorps. ''C'IIC vt•slc, trypPn r•nclc wullf'n lmJtickt·n. 

t•c·llefl llf'rrtclrork. thi<·n pw·r c'<lltssl'ft. achttien \TOIIWl'llhemrlf'n, acht era-

l7r,) Hl\(;. Zmrwrl!"m n" i:!2. 

177) Hl\(; Z•mwl'!l<·rn u" 'J~. 



vatten. rocklyf. hlauwe voorschotten. t~enen ooslimlischen voorschoot. syden 

ende wuJlen halsdoeck. noch seventhien collierhlousen, sesthien sleeck

mutsen. tlhien ondermutsen en andre deynighedem. Dit alles werd schap

pdlijk geprezen \'OOr de som van 25 pon cl 10 scheil in gen I 0 groten ( 78
). 

Dit is w<·l een hoog bedrag, maar het is niet zeldzaam van cijfers te ont

moeten die schommele" lussen 15 en 20 pond. 

De klederen en het linnen van Petrus Baudts en zijn echtgenote 

werden i,rJ 1782 geschat op om en hij de ·15 pond groten ( 7 ~). 

Nog in 1771 werden op sommige boerenhoven de lonen van het 

dienstpersoneel gedeeltelijk in lijnwaad betaald en telkens als Pr Pen dier 

of een grote hoeveelheid vruchten \'erkocht werden, kregen de knechten 

en diensthoeie-n hun deel van fle verkoopprijs als <staartjesgeld,, onder de 

vorm van een kledingsllllk of enkele ellen lijnwaad. 

«aen Pieler Lcmoin. dienstkrwcht, d<' somme van dry ponden 

seventhien scheil. en alf grootten. over syne diensthuere, ghe

rekent lot den daeghe van de prysie, met de byfaiten daer 

onder g<herekenl, ende ses Pil en grauw lynwaet vande jaere 

seventhien honderl een en tseventigh » ( 80
). 

Bezaten sommige boerinnen een welgevulde linnenkast, er waren er 

wel meer waar men et·rdtv met de kiPderdracht zuinig moest omspringen. 

DH was \'ooral het ge\·al bij de dagloners en de huiswen:>~"s wier len•ns

slandaard nodil ver boven het nulpunt steeg. De hoed~Istatcn in deze 

hu:isgezinnen opgemaakt spreken meestal van <wal wrslPten cleerern. die 

hijeengenomen nog gePn 3 pond waard waren en in veel gpvallen zelfs 

<van senr gheringhe» of <van gheener waerde» waren. 

Marie Jacoba De Cock, die weduwe bleef in hPt sterfhuis \'i\11 Pieler 

Plasman in 1774, \'erklaarde aan de ambtenarm die haar inboedt·lt ll' 

kwam<~ll irwcnJI'llfiëwn, «dat haeren ghesyeden man in syn lewn get·ne 

ünd<:>r deederen en hec~t [!lhPhadt \'nn eenid1e weirde, als twee ,-asucken. 

J!eemployeerl om Ie elPeden de weesen. \"oorb dat hy ooC'k niet voorsien 

Pn is gheweest van t•enigh linwa<'l. terwylcn sy. houderigghl'. heeft moelen 

vraPgen vanelp goede lieden. C<'n hemde om hem, haeren man. dtwrmcde 

lP hegraeven » ( 81
), 

J)p klt·derl'n l'll lwt linnen \'HIJ .ludocu~ I )ohlwlant>, huis\\'e\'t'r in 

elP wijk van Meirlar<', «west•ncle all<' seer sll•cht». werden in 177<i geschnt 

(78) IV\G, ZomNgem n" 95. 

(79) R!\G, Zomt•rJ.wm n° 99. 

(80) R!\G, Zomergcm n" <l4 <'ll 95. 

(81) RAG. ZomPrg<'m n" '15. 
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\"OCV een waardf- ,·an slechts elf scht>llingen ( 82
). Vaak lees.t men in de 

hoedr-lstaten <dat d 'on>rlpJt>ne t' synen overlyden ma er en is voorsien 

ghewet>st van sr-er weynigh r-nde slechte oleederen ende lynwaet van 

t!eene ofte cleyne waerde:.. of dat <de cl eederen ende lynwaet \'an geene 

importenti..:_• syn:. en daarom zr-lfs niet in de inventaris werden opgenomen. 

Het gr-heurde ook dik\\ijls dat de k'lederen, indien zij \'an geringe waarde 

waren. aan dr- weeskinderen werden gelaten zonder dat men daar in de 

inventaris rekening mede hield. 

De prijs ,·an het lijnwaad was zeer onSitandvastig en evolueerde in

ge\·olge allerlei omstandigheden. o.a.. de sterke sohommelingen van de 

muntwaarde. de politieke beroe~len en \'anzelfsprekend de kwaliteit van 

het produkt zplf dat som~ \'Cr uiteenliep. 

Bij het berekenen ,·an de prijs za~[ men rekening moeten houden met 

de manier waarop deze werd vastgesteld. Soms werd hij vastges·teld per 

maat. soms per stuk. waarhij dan meestal de lengte niet werd opgegeven. 

Zo komt men tol de meestuiteenlopende prijzen. In 1575 kostte een el 

lijnwaad 22 sttci\·ers. een PI Gents grauw laken 5 scheJ.Iingen 10 grotm. 

een el vlassPn laken 10 scht>llingen groten. een el blauw laken 15 schel

lingen (}f 20 stuiw•rs ( s3
). 

Citeren wij enkele prijzc>n zoals wij ze uit de hopdelstalen oppik
ten ( s4

) 

In 1(>()5 26 el gebleekt lijmvaad = 5-14-0 

12 el gebleekt li;nwaad = 1-16-0 

In 1758 el lijnwaad = 0- 2-6 

I 7W t•l lijnwaad = 0-0-12 

1765 r•l lijnwaad = 10 stuivers 

1772 
I-"' 

lijnwaad = 7 stuivers 

171JO 5) el gehlr·ekt lijnwaad = 5- 6-0 

1()8 ('I ~ehleekt lijnwaafl = f>-1 0-0 

J\n1IPw hor·delstalcn spwken Villl 15 grol er! dt' t{ 8 st u i VPrs 

j-().') voor 30 ~~1. 

Pt·r .-;tuk gprr·kt·ml \'011!11'11 wij 

In 173'1 voor ('l'fl stuk 

l7'j() ir I. 
17(,() itl. 

l1o!2) IV\C:, Zomr·ntr'rn n" 11(~, 

IW5) 1<;\(;_ l.flnrl v. Nr•vr•lr· n" 311'1. 

I 1-H) l~i\( ;_ l.cmwr~r·rn n" 80 /1 'J'i. 

I ~'i) I~ i\(; /.orrwrur·m ro" lol() Ir 'J'i. 

fit• volgcwle prijzc•n : ( 8á) 

= 4 pond J..ll'ol en. 

= 3-17-11 

= 'j pont! J,!rott•n. 

rle el. 



1765' 

1770 

i ct. 
id. 

= ·I pond groten. 

== 4-16-11 

5 pond groten. 

Volgens Sahhe kostte een el lijnwaad rond 1770 een gulden ( 66
). 

Wij kunnen daaruil opmaken da.t de prijs van het hjnwaad in de 

X\'111" eeuw schomrm,lde lussen 4 it 5 pond groten voor een stuk van 60 à 

70 el lengte of lu1ssen 7 à 12 sluh·ers de el. 

Wat de verdienste lwtrefl. zou een goPd wever. die andt>rhalve el 

per dag bn afleveren. 15 sluin~s vereliPnd hebben. Daarvan diende de 

2/3 le worden afgetrokken voor de grondstof. zodat t>r eigenlijk maar 5 à 

S stuivers overschoten. en w-aarvoor de arme IDilTI gewC>rkl had van 4 uur 

in <Ie mdrgen lol Q uur 's avonds ( 87
). 

Dt> kngle van de geweven stukken was zeer uiteenlopend. alhoewel 

hieromtrent een reglemenletling bestoncl. Zo bt:'paalden de plakkaten van 

1634, 1619 en 1753. dat onze wevt>rs geen stukken ter markt mochten 

brengen die langer waren dan 65 el en korter dan 50 Fl. ma.ar de meeste 

van onze plattelandswevf'rs sloorden zich niet aan deze verordFningen. die 

allt>en moesten dienen om de stedf'lijke wevt>rij te bt>vorderen. 

Î'1en weefde meestal mlang de \'Oorraad garen strekte of volgens de 

maten die door dt> koopman waren opgegt'ven in geval de wewr nif't \'oor 

<~igen rekf•ning werkte. AangeziPn op de Gt>nlse li;nwaadmarkt cl~: taks 

pe.r stuk en niel per el werd gehf'\'E'Il. hadden onze pla.ttelandswewrs er 

alle belang hij hun stukke111 zo lang mogf'lijk LP we\·en. Dat was clan ook 

weer niel zo gemakkPlijk want de w<•vpr~ uil de steden zagf'n hierin een 

gevnarlijke konktVrenJie f'n daarom vrMgen zij in lb80 aan de Gentse 

magislrual de verkoop leverbieden ntll ~lukken die langpr waren da:1 55 el. 

Zij krf'gen geen gelijk omdat <lt-' WPlhoii(IPrs van hun kant \'TN'sden dat de 

land<·lijke wPwn zi<'h hij dijt \'erhod niet zourten nN'rleggen of hun stuk

ken huilen <Ie slmlspoorlt'n aan elf' man zouden hrt>ngen. waardoor zij aan 

de laks zmulen onl~nappen. wal een !!root vcrlies zou lwll'kPnPn voor de 

shtdskas. aangezim hC"I ov<'rgrool cl<~el van df• wrkochle stukkPn ctoor cle 

httil enwev<>rs wf•rd<'n aangPhrachl ( ~R). 

I )al de lengte van cl<· slukkPn Z<'<'r \\'iss<·l,·a'llig was ht>wijzen de vol 

gcmle cijfers : in 17'JO \'indt-n wij een onafg<'werkt ~luk op hel gt"louw nm 

80 el lanp ( "11
). SegPr l~oegiers verkocht in 17hll een stuk van 81 l'l 

(8l>) SAilliE EttPnnc ' Gf'srhi<'d<'nis r• . .!. l!t•IJr. V/nmijrw/u•i.l, hlz. -ll 

(8ï) IJUI\01~ E. /.'/nduslrif' du lis.<<lfl<' t•lc. J,lz. 1'3: S.\1\BE Et. o.c. hh. 3-l. 

( 88) BASTIN .J. I),, G<•nl.se /ijnu·on.lrnnrkl <'Ie. hlz. 2. 

(8'>) IV\C. Î'.omNg<'m n" 8'). 



lan~ ( 90
). Elders \'onden wij lengten als : 89 el. 88 Pl. 75 t>l Pn zplfs een 

stuk \"an 108 el ( 91
). \Vij geloven dat de gemidctelde lengte rond de 80 el 

lag. \'olgens Sabbl~ was dt> gemiddeldP leng'te per stuk in de XlVo et>uw 

13 PI ( 92
) \Vat elP bret>dte lwtrpft. deze hing hoofdzakelijk af van de 

lengte van de boom. die dan weerom afhankelijk was van de brePctte van 

he-t ge-touw. ;\lee-stal sprt>t>kt men ow·r Pen nee-rthie-n» of een «\'yfthien» 

wat ee-n hreedtc \'e-ronderste-lt van onge-veer 1.5 me-tPr. 

liet is nie-t on~drewn te bewt>rE'!l dat de huiswevt>rij de hijzonder

sle- lwdlijftak was van de Zomergemse be-volking en dat zij dit gebleven 

i:' tot aan de tweede helft van de XIXo eeuw. Er kon gerust van een nijver

heid gesproken worde-n. want er was bijna geen enkE>l gezin, hetzij van 

we-rkman of van landbouwer. waar het weefgPtouw niel klopte. de spin

\\ielen snordPn. het zwinge-lberd kletste. de boothamers bonkten of waar 

men rJif't dtruk bezig was met het kammen. het scheren, het bleken of 

enigf' anderp bt>werking van het vlas, het garen of het lijnwaact. De ge

touwen snorden Pr van de \'roegen tot de laten en zelfs cte meisjes zaten 

,-anaf hun prilste jaren achter het spinwieL terwijl! de jongens. eens veer

tien jaar geworden. de schoolbanken moesten ruilen voor het weefgetouw. 

Volgens de algemenP valbte'lling van 1818. zien wij dat de meisjes 

\'an twaalf jaar als spinsters. en de jongens van veertien jaar als wevers 

werden ingesnhreven. 

De huisweefindmtrie was te Zomergem zo belangrijk als al de anderf' 

hedrij\'en tezamen. 

\'an 1737 tot 1767 werkten te Zomergem om en hij de 600 getouwe'll, 

wat. in vf~rge[ijking met de omliggende dorpen. een respektalwl aantal 

is ( v~). EPn \'ergelijkingstahel zal het ons duidf"lijk aan lonen. 

Aalter 127 VindPrhoule 4(i 

Lnven<"lew·m 287 l~onsPle 34 

Knf'sselare 137 Landegem 17~ 
Ursf·l 10-1 !'VI erendree 24 1 

llanshPke JO{) OoslwinkPl 72 

Bellem CJ8 \\'aarschonl AOCi 

KPnschc~tsr-nd is het. dat cl!' gemeenten. die in clit tijdslip het grool..st 

ïL<sntal wevPrs hacld1~11. ook d1· e1•rsll'n zowlen zijn waar rnen later k!Pine 

wec•fatc..li1ors zo1r flilfllreffera. :t.oals Ie Waarschool. Mewndree t·n Lnvt·n

,j,.!!''frl. Zorrwqwrn zo11 :tich ira cJ,. ~!room rlie naar 1!1' iracluslrie \'OI'rclt'. 

nic·l latl'rl oprwrnPrl Pil wij nrll1·n lrt!Pr welen waarom. 

( 1J{J) I~AC~. ZnmNII<'nl n" 'JO. 

(<IJ) I~AC ;, Znrrwr11•·m n" 1J:l-'J.1 r·n IO'i. 

I '12) St\111\1-: I-:1. c;,."·lw·tf,.",, r· .• /. 1!.-la. V I'""'Jrwl .. ·rd, l,l·t. 1 A. 

I •n) I< AC; ( Jwll"ull n" 101-1. 



In het lwgin der XV:III" eeuw en nog lot omstreeks 1720. werden 

jaarlijks meer dan 100.000 stukken lijnwaad op de vlaamse markten \'er

handPid. Te GPnl a'IIPen werden voor meer dan de 2/3 daarvan ver

kocht Pn lin 1765 IPefden meer rlan 200.000 personen ~ spinsiPrs Pil 

we\'Prs ~ \'un het lwdrijf ( 94
). 

liet :~.ou niet juist zijn zich vast te houden aan de bewering dat de 

huisweefnij\·erheid alleen werd beoefend door Je landbouwers en dan 

allPen nog maar gedurende de stille wintermaanden om de lijd te doden 

en als bijverdienste. Zeker, de Zomergemnaren zijn altijd een volk geweest 

van landbouwers en wij komen hierop nog terug. maar het groot aantal 

weefgetouwen. die. \'(~lgens de hoPdelstaten op onze hof'ven aanwezig 

waren. geluigen \'oor de inl0nsiviteit van het lwdrijf en er kan hier geen 

sprake zij·n van een eem·oudige tijdsvulling of \'an een loutere bijverdienste. 

fvlnnr 11Jiel alleen hij de landhouwers werden getouwPn geteld ; in \'Pel 

arhf'idcrs.woningen vonden wij een getouw met het garen daarO\·er ge

spannen. Bij sommige landbouwers telde men soms twee en meer ge

lotnwcn en vier lol zes spinwielen ( 95
). 

\\'ij hebhen ret,ds eerder gezien dat sommige timmerlieden getouwen 

ven·aardigden. In 1687 nu \'inden wij Cuillaume Grijp als kamslager. bij 

wie onze huiswen•rs hun kammen kochten of huurdE-n (~' 6 ). In 1750-1760 

woonden hier reeds driP kamslagers . .looris Gryp. zoon van voorgenoemde. 

rlie op het Lindt·ken woonelP waar hij een <Camwynckeh hif'ld. Pielcr 

ltterlwcke op het dorp Pil Piet er T oiiPns in Î' leirlare. De karnslagerij van 

Pielor lt.terlwcke zal nadien worden overgenomen door zijn zoon Karel 

rond 1782 { ~17 ). I )e prijs \'an Pen nieuwe kam i~ on~ niet lwkend eYPn

min als de hunrpriJS. nuwr hij de door! van .looris Gryp. bleven <menich

n~ldig'he IJierlt·n. soo insoln•n\l' als andn'», nog 11 pond 9 scht:-llingt'n 

groten «ramhuere» a.a.n het sterfhuis solntJldil-!. Dt> inhot><lt>l van de <kam

sla,gerswink('l » van Pi0l e<r 111 erhcckc. werd in 1778 J!Pschat op -10 pond 

f!rolen { !rR). I I ct lwrot•p van knmslagcr wns f'f dus N'n op zichzelf t'n 

win~l.f.!P\'PIHI. 

Als ePn nnnvuiiPnrl lwwijs dal clt• huiswt·vPrij mct'r wns dan een 

winterse bezigheid ('n een hijvcrd.ienstc nolJ dit. dut de G{'ntse mngislrnal 

slt•Pds hokomnwrd was om de massn.IP aam·oer op hnnr markten \'itn hin

wnnrl <lat op hei plallf'lnnd \\'Nel W'Wt'\'t'll t•n Pen l'rllslij.!f' konkmt'll· 

(94) I >U BOlS E. : 1.'/ndu.<lrif' clu lis.<orw !'Ie. hlz. 13. 

(()'3) RAG. ZornPrgPm n" 93. 

('Jó) Ri\G. ZnrnN~f'lll n" 2til. 

(97) RAC. Zorn..rl!"m n" 101. 

('lH) IV\C. ZnrnN~<'IIl n" H1 R7 <'ll RH. 
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lil• betekende \OOr de >tedelijke we\'Prs clie er hun heroPp Pn brood

\\inning Yan maakten. 

Trouwens lert>n clt> slaten Yan g-oed ons nog dat l'r steeds een g-rote 

hnewelheid \'las Pil garen in dt> wnnin!-!Pil aanwezig was t>n er elk lijdstip 

\'an het jnar Pen laken op het getouw lag wnarmm men aan lwt we,·en was. 

Te Zomt>rgem waren ook de veldwachters we\'ers ( 99
). 

Is er eerst in i 679 sprake \'an een «weefcaemer> of een «weefcot». 

sedert I ï50-60 is dit atelier \Tij algemt>en in elke woning. De weefkamer 

was een bijgebouwtje aan de woning of een apparte plaats in de woning 

zelf. \Vaar g-een plaats was ,-oor een afzonderlijke \wefkamer. stond het 

getouw som;s wel in het O\'t>nhum ( 100
). Oe boedt>lstaten maken vaak 

melding \'an <Z\\inge>lkoten» en «let>mkoten:>, die tegen dt> gevel van de 

~rhunr of ,-an de stallingen aan'leunden. Het zwingelkOlt is het gebouwtje 

waar hel da; gebraakt en gezwingeld werd. het leemkot de plaats waar 

men de (IPmt'n>. dit zijn dt> gebroken \'lasslengels die door het zwingelen 

van het das ,-erkregen worden. wt>rden opgestapeld en nadien gebruikt 

werden in de kalkmortel als een stevig bindmiddel. Soms is er sprake van 

een appart hekelkot. waar een groot gedet>lle van de vlaslwwerking ge

heurcle. Zo stonden in het hekelkot \'an .Jan De Pau tt> Dunnen. hehalvt> 

twee ht>kels. nog twee haspels. een srheermolen. twee zwingt>lherdt>n en 

Pen hrakel ( 101
). 

Elk huisgezin, srhrijft Ouhois. vormcle een echte lijnwaadfabriek. 

waarin elk ~id \'an het gPzin wercl opgeslorpt volgens zijn ouderdom en 

gesrhiktheicl ( 1112
). Wie niet voor eigen rt>kening kon WPrken door gelm~k 

aan materiaal of finanriële midclelt>n om zirh de grondstof' aan te schaf

fen. ging z,irh op riP ~JTotP hoeven vPrhuwn nis vlashewt>rh·r. Te 7J>mer

gem is de we,·erij ePn zplfstandig lwrot>p gebleven. De wevPr was eig<'naar 

van zijn getouw of huurde Pf een aan geringe prijs en regPidt' zijn werk 

\'Oif.!ens eigen gcwdvindr·n of \'olf.!t'rts de noodwencliQ~hedt>n Pn omstanclig

ht·den. l:rjn prorlukten wrkorht hij op elP markt of aan dt· koopman van 

;rijn keu~!' en rlie hem rit' hoogste prijs lwtaalde, Ierwijl hij zijn profijl 

;rrwht J,ij rfr, aanknop \'il/1 rit• grondstoL I liJ morht als het ware als een 

/elfstanrl,ig nij\'t·raar aanf.!c•zien wnrclc·n. 

lfo,.wt·l \'t'PI \'ilft onzt• wev<"r~ hun stukken naar d<> lijnwaadmorktt>n 

\'ilfl Ct•fll t•rt Ft·klo l,rarhiPII, !,!,.,.f t•r noj:/ altijd een t:rrntt• hnt'\'f't:•lhPid 

( 11'J) IV\(;. Zorn<·r~•·m n" Hl!. 

( Hlf'J) I<An. ZmnNII•·m n" 81. 

( 1111) I<AC;. Zonwrur·m n" 87. 

( IIJ2) IJl me >h E I '/ndu,lrf<• du ll<.lll(l~ ,.,,., (,lz. '3A. 



lijnwaöd die door de h1lsers werd opgekocht. die minder betaalden. maar 

Wlaardoor voor de We\"er vef:'l lijd gespaard werd. die dan weer de prijs 

kompensePrde. want een voelreisje naar Gent vergde bijna een gansf' 

dag. «haerl. landl\·olck, dilit dickmaf:'ls drijf', vier ende \'ijf mijlen \'Prre 

met hun lijnwaeten ten halse ler mPrckt commm ende somtijl drij ofte 

vier uren lanak nat. moe ende mal onder den blauwen hemel moeten 

staen, eer zij hun sluck ronnen vercoopen> ( 103
). \\'anneer het gebeurde 

dat meerdere stukken naar de markt of naar de koopmaro moesten ge

bracht worden. gebmikten onze wevers de kmiwagen. De kinderen werden 

meestal voor het tuig gespannen en kregen als beloning een krentekot·k. 

Oude ooggetuigen welen ons Ie vertellen dat er onder dP bnderPn van 

ht'lt dorp een ware wedijver bestond om voor een wevN le mogen .-trek

ken». waf)t een krentenkoek wa5 een niet alledaagse lekkernij en het aan

srhijn van een grote stad als Gent was rPeds een voelreisje waard. 

Uit een proces van 1766 vernemen wij dat een \Tachh·oerder uit 

Zomergem tweemaal per week naar Gent reed mel zijn gespan en telkens 

geladen was met l'en aantal zakken garen en das die hij in Gent had 

opgenomen en bestemd waren voor onze Zomergemse huiswe\·ers. Onge

twijfeld nam hij hij de heenreis ook stukken lijnwaad mee ( 104
). 

De plaHelanclsproduktie leverde verreweg de grootste hoevepolheid 

lakens op de Gentse lijnwaaclmarkt. Ook Zomergem wa$ een van de voor

naamste produktiedorpen ( 105
). Vaak komen wij in de hoedPistaten dt> 

volgende aantekt>ning tegen : «een linnen laecken. staende in ghereetheydt 

om te vercaopen op de laeckenmerckl binnen de Stadt ghendt. lanck 

hondert en acht ellem ( 106
) 

De hl oei \'é\11 de lijnwaadindustrie had een ~lerke lwvol k in{.!~nangrod 

tot gevolg, wal onderslaande talwl ons duid<'] ijk aantoont. 

1686-1695 = 3237 l :--16-1755 = ..J()()() 

1696-1705 - 1h-IO 1756-17()5 = ..JQ97 

1706-1715 = 3139 176! 1-1775 = -1%5 

171 ö-1725 = 3383 17ï6-1785 = 5083 

1726-1735 = 3827 178ö- 17t15 = 5033 

1736-17-15 = 4089 

Dit <~IIeen mag ons <'chl<'r niet lol clt• O\'l'rluigin~ hrt•ngt'l1 dat dt• 

lijnwaadwevt·rij te Zonwrg<'rn. aJ was zij ook 110{.! zo inlt'nsief <'n hlot'iPnd. 

voor nnzc mensen \'Pt'l \\'t'lstand hePft mt'('g<'hmr'ht. Dt• ,wJstancl Yan 

( 103) BASTIN J : /)(' c.,n/.<(' /ijrJII'Olltirnorkl t'IC'. hh. 22. 

(10·1) RAG. ZomN~l'm n" 301. 

I IO'i) BASTIN .1 .. [J,. GNrlsP /i/lll<'nm/rnnrkl ••/!'. hlz. ló. 

(lOr.) IV\G. Zonwrll""' n° IO'i. 
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onze plattelandslwvolking op het einde der XVIII" eeuw was eerd·~r denk

l}(-'Plrtig t:>n het zou niet juist zijn de lwvolkingsaangroei als de harometer 

van de wt:>lstand Ie gaan he~chouwt>n . .luist deze snelle hevolkingsaangroei. 

die uileindelijk leidde lol Pe-n on•rhevolking. bracht eerder armo,~de dan 

welstand met zich. Te Zomergem \V as deze aangroei angstwekkend. Van 

3237 inwoner~ tussen de jaren I 686- 1695. groeide dit cijfer aan lol een 

gemidrtt:>lctP van -1600 tussen 17-16-1755, tol 4965 tussen 1766-1775. tol 

5083 tussen 1776-1783. lol 5033 lussen 1786-1795. om in 1798 het getal 

b82C) te bereiken. i-let bevolkingscijfer was sedert een eeuw nagenoeg ver

dubhl~ld. terwijl de woongelegenheden veel minder in aantal toenamPn, 

- van 650 in 1698 Lot 1080 in 1792 ,........, en de lonen geen gelijke tred 

hielden met de ,·oortdurende stijging van de levensduurte ( 107
). 

Het le,·erL,peil \'an een WPversgezin was. op zijn zachtst uilgedrukt 

armtierig. Een spinster die de godganse dag aan het spinwiel zat kon 

amper -1 shri\·ers \'erdienen. lerwij'l het dagloon van een wever de vier 

slui\·ers niet bereikte. Een dienstmeid in een landbouwersgezin wrdiendP 

in 1760 te Zomergem gemiddeld 6 pond groten 's jaars of 2 stuivers per 

dag. Een dienstknecht ongevePr 5 pond per jaar of I à 1 Y2 stuiver per 

dag. De diemtmeid ten hove \'an Guillaume De Vl·iegere in lloetsel 

v{'fdit>nde zelfs 3 stuin·rs daags. Vertellen wij daarhij dat dez:e mensen 

hij hun werkge,·er in de kost warPn en profilPerden van al (Ie godclelijkeTI 

bijval. zoals een gt>deelte \'an de verkoDp van een dier of een partij wuch

len en een kledingsstuk of PnkeiP ellen lijnwaad die zij van de landbouwer 

of zijn wouw kregen (1° 8
). 

De vPrdiensle van Pen da(!ioncr was nog hoger. Zo \'er(licmle een 

metsPrcliPncJPr in 177() 2 ~chPIJ ingen of 12 stui\'PfS daags ( 109
), een wond

werker ó stni\•Prs. een rlorsPr 10 stnivers ( 110
). 

liet is duiclPiijk. schrijft P>aslirt. dat een wevPr met een honj:lerloon 

als dat wal hij in dP X\'11" 1'11 XVIII" eeuw V!'l'dicnde, zijn gf'Zin niet in 

lt>\'r•n kon houcf1•n ( 111
). I )p menigvtLid·igl' wanhPLalingcn \'fln vlas

J,.,.,.riogen en getouwhuur. ( wegherts insolvente I-! heslaPt hede>, d·ie door 

dr· srhtdrl1•iscr mePstal wt·nlt·n kwijtgPsrholden. lwwijzen f'!'B$ te met'r 

dr~ arrnz.alij:!f' toPOJfand Villl fJJIZ.t' wcvPrsgezinnert. 

( IOï} I',( >NENF/\NT I' nul /.e prn/,/i•me rlu fJOUfH'rl.<rrlf' <'11 fl,.fglqlw t) In /an rle 
l'awlt·ro "'fltm<·. i\null•mi<· l~oy~tf,. ,J,. Jl,.fllllfllr', Verhttndt·llngen. bo .. k XXXV 
I 'I'H. J,lz. ·W. 

(Hl~) l~i\(;, /.ornN~•·m n" Flï NI •n. 
(JffJ) f~i\(;, 7.omNII"ffi n" 11(, 

(110) l~i\(;, /."mNII•'m n" 'IFI. 

(lil ) Bi\STIN I I lt• G,.,.,.,. 11/flll'llwlmurk/ t•lc. blz. 30. 
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De slaten van goPd schetsen nog het hesl de maalschappelijke stand 

van de inwoners van een dorp en geven de juiste weerspiegeling van dt> 

toestand weer. 7o Zif'n wij dat rte wever op de laagste sport van de ladder 

stond en zich nooit kon opwerken. Het hatig slot tusse>n de .:haeten Pnd(• 

commerern die dt> versc<hillt:>ndP staten \'an !)Ot>d uilwijzPn. wa.;; hij hem 

zeer miniem en wanneer de rekening met een balig saldo afsloot. was dit 

zelden meer dan 1 à 2 pond groten en meesta•l minder dan een pond. 

Vaak overtroffen de schulden het tolaal bezit. In het stPrfhuis van 

.lacohus Frans Soicelle heelroegen de haten 20 pond 5 sche1lingen 10 

groten en de schulden 21-9-5 of een tekort \'an 1-3-6 ( 112
). De staat 

van goed. opgemaakt ten sterfhuize van Pieter Oe Konink. \'ertoont een 

df'ficiet van niet minder dan 47 pond S schellingen 9 groten. Hierin 

~eh uilden 30 pond voor aankoop \'an vlas die nog niet werden betaald ( 1 ~:~) . 

. lndonrs J)î looge. wever le Kortehoeken. liet hij zijn overlijden een srhuld 

arhter van 48-18-5 pg. De huishuur wa~ sedert \'erschf'idene jaren niet 

mef'r hetaa.ld geworden en f'r hl<·ef meer dan 10 pond srhuld voor aan

koop van garen en '"las ( 114
). Het slerfhtnis van Petroneiia Boudls had in 

1782 nog 36 pond 16 sf'he'llingen groten tegoecl van eliverse we\'f'rs wegens 

de \'erkoop van groen vlas ( Iló). 

Aangezien onze simpele wevers en spinsters ongelf'ttercl war,'n. niPt 

konden rPkenen en uHeraard lwcleesd waren. is het begrijrwlijk. schrijft 

Bonenfanl. da·t zij vaak door woekeraars en IPpe kooplieden hij elp neus 

werden genomen. bij zoverrf', dat nwn in 1765 rtiNf ~rhrijven : <elP amw 

wevers en spinsters zijn. noch min noch mf'er. de sla\'f'n \'an dt> koop

lieden» ( 116
). 

)-Jet aantal hulplwhoe\'Pnrlen is onder de \\'t'\'erslwvolking steNls 

uitermate groot geweest. In 1 ó85 sloot df' armnwesler \'an 7onwrgem zijn 

rPkening af rnPl ePn ciPfiriet \'an 5(i3 pond 1-1 sclwllingt>n 10 groten en 

in 1785 werden \'oor meer dan 7-11 pond aan dt' armen \'an dt' ~ernf't'nte 
uilgeclePI<I. \'oor hPn die met dt• waarelp \'Bn dt•zt• munt iets of wat wr

tromvd zijn. zullen clezp rijft"r~ iets te hPtC'h·rwn lwhlwn. \'oor hm diP 

met dPzP muntwaarrl<>n niet v<>rfrouwcl zijn kunrwn wij \'erwijzf'n naar 

hd artikel van F. Van 1\er('khovt> : <I )p huidigt> w·ldwaarde ,·an hd 

pond grolt>n \'lnarns». wrsrhenPn in «I )p \Ïaamst' Stam-.. jaargang 111. 

n" 2. npril 191l7. hlz. R7 <'Tl vlg. 

( 112) l~AG. ZomPr~Prn n° 99. 

(113) RAG. Zorncr~Pm n° 98. 

(114) RAG. ZornPr~cm n° 98. 

( 115) RAG. ZomPrg<'m n" 9CJ. 

( 1 I(,) 1\0NENFANT P. /.r r•rof,f.\nll' "" /'UIIfll'risnll' ··k. hlz 'iR. 
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In I 7--1 I \H'rden Ie Zomer~em meer dan 100 arme11 met voedsel 

hedt>eld en dt:> arnwndis kon de kosten \'illl deze bedeling niet blijven 

dragm zodat men genoodzaakt was de renten die aan de instelling loe

Lehoo~elt>n te \'t>rkopen. Gedurende vele jaren is het de armmeesters niet 

gelukt hun rekeningen in evenwicht tt> houden. Telkens sloten zij af met 

enomw tekorten. zodat men telkens naar de noodrem moPst ~rrijpen t>n 

?Jjn toeducht nemen lot het verkopen of het in pand ge,·n \'an renten 

en Pigendommen. 

J)p huiswstinlo! ,·an de huiswever was verre van benijdenswaardig. 

Zijn woning was klein. onbehaaglijk en weinig gerieflijk. Zij verschilde 

maar in et•n opzicht van deze van de dagloner. omdat zij een apparte 

weefkamPr bP7'.c"ll. die Pr. naar men meestal kan zien, latPr werd hijge

bouweL Pn waan·an de doer 20 à 30 centimeter lager ligt dan deze van 

de m·erige vertrekken. om het weefgt:'louw te kunnen stellen. De wevers

woning had. behalve de weefkamer, slechts twee plaatst>n. de keuken en 

de slaapkamer. die bijna even groot waren en ongeveer in het midden van 

het gebouwtje gescheiden waren door de enige scheidingsmuur. Sommige 

huisjPs hadden nog een kelder m":)t rlaarboven het \'Outekamertje wuar 

men zich roeren noch wenden kon. Gans hf'l gebouwtje wa:; niet langer 

dan 5 à 6 meter t'n niet breder dan 3 à 4 meter. De lage voordeur g1af 

wchtstreeks toegang lot de keuken of leefkamer en een deur in de schei

dingsmuur hraC"ht ons in de slaapkamer. De achterdeur gaf direct toegang 

tot hPt achiPrhofje of lot een aangebouwd schotelhuisje. 

De vensters Wetren zeer klein. vierkantig, voorzien van een traliewerk 

en \\'NrlPn 's awmds ,tfgesloten met houten lnikjes. De vloPr bestond uit 

rode of blauwe teg~ls en in sommiqt? gevallen slechts nog uit leem. Aan 

de naakte rnurPn. met kalkmelk hestreken hing wat kl<'in alaam, terwijl 

het pijpenrek. hel lepPiherd en hoogslens een paar schildenjtjes dt:> enigt• 

n:rsierst~ler: waren die de effen monotonie hruken. liet vuur vun dP OJWn 

haard diende als \'Prwarming PTI voor l1el lwreidt•n van de spijzen, maar 

in sornmi~e wonin~en ook als vt·rlirhlin(.!. wam 111en zich clt• weelde· \'all 

eefl vetlampje {Jf een WilSSC'rl k,wrs nief kon VProoriOVI'II. Dt~ meni\;lVtdclige 

stale-n van gcwrl lt·rpn ons clat. rit• huisr<111rl en clt· lllelll>ilt·ring zich lol het 

h"o~~lnodll:~c· I H'pcrkl en en zirh \'aak in c:quad urkt·l i eken> slaill lwvonde11. 

\V1; IH>I eerdr·n doorgaans. t~Pn lal't·l. een paar lage stoc•ll jes met hiczPn 

ZJIIHtf.!C'II of grovt• houten JJlokslrwlt·I•. een schnpraai, l.iNpollC'II, een rr•kje 

ruel tinnen nf houlr·n lqwls. aarcl,~n of houfen IJOHIPn en komnwn. een 

iJINt'll lmwrlpan. c·r·rt kopt•Tf'fl walerkctPI Pn <Wal clt·ync prondt·lynf,!he). 

/\Is illuslralie Vt'rrrlf'lclt·n WIJ de slual van gcwd opw•mnakt in het sterf 

huis \'illl l'ieiC'r /\,•rPns die i11 17.'-1'3 O\ t·rlt·t·cl c·n we\'c•r vnn lwrrwp wns. 

!11 cf,. kt•ukPII : Pf'll hang~wl. c•f'll Lrilllclt·r. t'l'll roo~lt·r. f'l'fl zo111vnl. 

twee •lr.dt·n ,., • .,,.,.,.(' f/lliHIIIrpwlicke lad',·l), een kaskt·n. •·en ijzt·rPn pol. 
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wat aarde- en geleierd werk. twee spinwielen, vijf garenpersen, 2 en h<~lf 
pond garen en 14 pond gehekeld vlas. Dit a:lles werd gPschat voor een 

waarde van 3 pond acht schellingen en acht groten. 

In de kamer stond een slecht hed md een dekPr•. een kmderwieg. 

een hobijPWiel. de hraak. een trog, een koffer met ä.l de kiPderen van de 

k·inderen «Van seer g"heringhe waerde). alles geschat aan 2-8-10 pg. Er 

was sleCihls 0-0-7 pg. liggend geld in huis en gans de nalatenschap werd 

geprezen aan 5 pond 18 schellingen 5 groten, terwijl de ~chulden daar

entegE·n geraamd werden op 16 pond 1 groot. ( 117
). 

I )eze ::laat van goed werd lukraak genomen uil de vPlen die in het 

archief berusten. want sommigen waren er 11og sk·chler aan toe .Jan 

Claeys biJvoorbeeld die in 1774 te Zomergeru O\'erleed. woonde in 

«een huysekm ghcmaeckt hij hem, teenemael met leem. banderoen ende 

stroij. stamel(-" op cheynsgrondt vanden Burg-hemcester .Joori:; \Vïllems, 

sonder titel van cheynsbrief ende termijn van jaeren). •net een totale 

waarde van 6 poTJd 3 soh<:>llingen 8 groten. De zoldering van dil huisje, 

~ of laten wij hel lie\·er een hul noenwn ........... was gemaakt Yan <wat 

peirsen ende bussels branthoub ( 118 ). Het is wel degelijk waar wal 

Bonenfanl schrijft. dat de meeste \'an onze huiswevers in armzalige hut

ten hokten ( 119
). 

liet ge111idde!d bezit \'illl een weversgezin in de \\'W t>n \\111" 
eeuw •Nas niet groter dan 3 pond groten. Wij moelen het dan ook niet 

met mtdruk zeggen dat geen enk<:>le onder hen eigenaar was van zijn 

woning, of ook maar het kleinste lapje grond bezat. De we\·er had al de 

moeite 'an de wereld nodig om de twee eindjes van het jaar aaneen te 

krijgen en om de huurprijs \'Uil zijn huisje te kunnen lwtalen. die ~chom

melde lusst'!l 2 en 5 pond groten 's jaars. naargdang er al dan niet et>n 

stukje grond hijhoord1· ( 120
). 

ONI >El~ liET FR.-\NS BE\\'lNl) 

I )e lmiswcvt·rij hec·ft ongdwijfeld haar ht~ste jan·n ~Jekend onder dt> 

Frunse C>rnwent ol ing. want de opgung. die rt·t>ds ,·anaf dt· t we('de hel r t 
der XVIII" et•uw lwgonncn was. nam op het eind,• \'üll die ct>uw en voorul 

gedurende lwt ct>rsle decinaal der \1\" t'cuw et•n zeer hogp ducht. 

(117) RAG. Znmerllt'nt n" too. 
( 118) IV\J~. Zumt·rgt•m n" 95. 

( I 19) BONENF/\NT 1'. J,.. pruf,fi•rru· ,/u poupt•rismt• <'Ie. hll. 50. 

( 120) lU\(;. l:onll'rll"lll, stult•n vnr1 ~ol'd 18'' t•t•uw. 



FrankriJk was imnlt'rs een van de grootste afnem<>rs van lijnwaad, want 

niet minder dan 90 % van onze nationale produktie werd naar dit land 

u it.ge,·oerd. 

Zomergem telde in 1789 5-100 inwoner~ en in I 792. bij hel begin der 

Franse l<e\"olutie reeds 5933 inwoners of nagenoeg 1200 huisgezin

IH'n ( w) In 1800 was dit getal reeds tol 6221 gestegen ( 122
) 

\' an 17C)O lot 1 7"C)8 werkten hier meer dan 900 getomven wat neer

komt op Lijna één getouw per gezin, terwiji minstens twee, en niet zelden 

drie of vier spim\ielen elk getouw van het nodige garen voorzagen ( 123
). 

In 1796 waren er op een bevolking van 5778 inwoners. 519 weversge

zinnen tegen 232 landbouwersgezinnen en er werden 198 spinsters ge

tdd ( 1 ~'). 

Om een getouw regelmatig op gang te houden waren er minstens 6 

personen nodig; 1 wever. -1 spinsters en 1 spoelder, maar een bedreven 

wever kon gemakkelipk 5 spinsters aan hel werk houden. \Vanneer het 

stuk meer dan 3 voet breed was, waren l\vee wevers nodig om de spoel 

heen en weer te 5laan ( 125
). Het aantal wevers te Zomergem was dus 

ongetwijfeld zeer groot. als wij ewn uitrekenen. dat. om de 900 gelouwen 

op gang le houdPn, minstens 5400 personen nodig waren.. l\len 

mag geru:,~t z.eggen dat 80 % der bevolking voor het lwdrijf werd gemo

biliseerd. Een analyse van de lijsten der conscrits. die te Zomergem tussen 

de jan~n 180h <:IL 1813 werden opgeroepen, leert ons, dat er \'an de 242 

mgeschrL·veneneu. waan·an de namen ons bekend zijn, er 105 wevers 

waren, 63 rtagloner;;. 15 I andhouwers. 1·1 sLielmannen en neringdoeners en 

nog ·15 waarvan het beroep niet wordt aangegeven maar waaronder zeKer 

nog f'en aant·a:l wew'!'s 7.ilten ( 126
). 

VerKheirlene landhouwPrs hadden een gedeelte van hun bedrijf" aan 

de huis\\eefinduslrie opgeofferd en enkelen hadden zelfs de p1loeg voor 

het J,!elouw J!r·ruilrl. \\'at rlr• Fransen aan cle lanrlhouwcr~gczinnen hadden 

ontnomen door massale OJWisingen werd door d" lijnwaadweverij in ruime 

mate schadeloos gesteld. Eu andr·rma<tl moell'll wij er op lerugkomr·n. 

rlat dr· lrjnw<LiHiwcvr-riJ ir1 clr• landhouwr·rsgezinnen mé6r was rlan l'C"Il 

winlcrsr· lwzi:.~heïrl of een /,ijverdiensle. 

I 121) !<AC~. Ourlhur11 14·1. 

I 122) 1{/\C. Ourlhur~t 1'123 ;. t•no. 
I I 23) R/\C;. Zomr·r~tr·rn. <ltv"r"' •lulr·n vnn R'"''l. 

I 12 I) !{!\( ;, Ourlhur~t u" I 1123 Î1 I '1311, 

I U>) 1:\CQI :EMYNS f;. llt.t"trr· ,[,. Iu r·rt.«• ,;,.,"'""'1'1"'' .11!~ Flamfn.s ( 1815-1850). 

Bru.".J 1'12'1 f\,urJr•rnlt· Hoyulr· ,J,. l\r.1ul'flll'. hlz. 1J3. 

( J:.!r,) IV\(;_ lJI•pi!rlr-rrll'fll ,,,. n·:.,.uul n" I ~177 b I 'jC)fl. 
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liet we\'en zat het Vlaamse volk Illl eenmaal van oudsher in het 

bloed en sedert eeuwen wan~n onze plattelandslieden vergroeid met het 

getouw en het spinwiel waarvan zij maar al le dikwijls de slaaf waren 

geweest. 

De Jwvolkingsilangroei in de dorpen wordt door Je meeste historici 

aan de opgang van de huisweverij toegeschreven en met reden. Het in

voerverbod van wol uit Engeland, dat in onmin leefde met Frankrijk, had 

de lakenweverij in de steden een zware dolksteek toegebracht en de stede

lijke weefindustrie meer en meer naar de plallelandsdorpen gekanaliseerd. 

waai de lijnwaadweverij een nooit gekende bloei tegemoet ging, want rte 

krisis, die hierdoor in de steden was ontslaan, liet zich op het plalle

land niet ZQ sterk voelen, aangezien l'r in onze dorpen sedert lilng geen 

wol meer verwerkt werd ( 127
). 

]\laar dat wil dan ook weer niet zeggen dat de snelle aangroei van dl' 

bevolking .in de dorpen. gepaard ging met de toename \'an de welstand, 

want be,•olkingsaangroei en welvaartstijging zijn niet steeds synoniem. Dl' 

heYolkin6saangroei in onze dorpen bracht eerder grote problemen met 

zich, o.a. dat van de oYerhevolking met een lekort aan voedst>l en woon

ge<legenheid maar vooral met dat van de overproduktie die spoedig een 

domper zelle op de prijzen en lonen m werkloosheid en vagebondatJe met 

zich brachten ( 128
). 

Een c~nden~ slag voor onze huiswevers, die niet minder hard neer

kwilm dan de \'oorgaande, was de mekanisalie van het bdrijf. dit' in 1810 

was begonnen met het mekanisch spinnen en \\·eldra et'll donkere 

schaduw afwierp over het hPstaan van duizenden vrou\\·en en nwisJcs, 

wier soepele vingers in hun dagelijks le,·ensondcrhoud hadden voorzien. 

Aanvankelijk zouden onu· spinsters hior\'Hfl IlO\.! geen grote konkurentie 

ondervinden. want er werd veel propaganda gemaakt voor hel nwt de 

hand g<'spOIHWII garcn dal ongetwijft·ld \Tt•l heler was dan dat door de 

nwkanieken afgelPvl'rrl. want. 'lJO schreef men. tiP ln'slt' C'hemischt' pro

duklen kunnon h<>l speeksel \'illl onze spinsters niet vt·n·angt'n. t'\'l'nmin 

h PI lwst c gl'l u ig hun ~ol'pel P vingers ( 12u). 

Et·n hedrt'\'Pn spins! N kon in 1810 lol 5 sluiwrs per dag \'erdit'nm. 

maar daarvoor moest zij Loch minstens 1·1 ur<'n uchter huar spinwid zit

ten. 

lid \\TII'<I cm openlijke t•n heftige strijd ,·an het ollllt' ll'!,!l'll heL 

nicuwC" systce111. 111anr dt· lt'chnisrhe \'t•rholt'ringl'n van het nwkunisch 

( 127) J:\CQUEf\1YN:-; ( ;, : 1/i~loil~' .J,, Iu cris•' <'IC. hlz. ~(i. 

( I 28) 1\0NENF:\NT 1'. l.e prot./,.,",., .Iu 1'1111/'<'rislll<' <'~<'· hl1.. 73. 
( 12<J) .1:\0)UEf\1YNS (~. 1/i,;loin• .J,. Iu crist• l'/c. blz. W. 
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,.pinnen \'olgden t'lkaar in zulk snel tempo op, da.t het handspinnen wel

dra wff'd afgeschreYen. 

l\:ochtan~ werden n·rscht>idene initialieven genomen, en zelfs \'all 

priYate zijdt>. om het handspinnen in zwang te houden. Zo te Zomergem 

bijYoorbeeld. stond zekere ]\ laarten \Villems, rentenier. in 1 S 13 eert ge

bouw af aan de jonge congregatie Yan jongedochters die zich met de op

voeding en het onderwijs der arme kinderen bezighit>lden. waarin deze het 

handspinnen aan de meisjes aallileerden ( 130
). 

'7'- laar het mocht allt>maal weinig of niets baten. Er Waft'll teveel rak

toren die in het Yoordt"t"l werkten \'an het mekanisch spinnen, o.a .. betere 

arbeid:woorwaarden en de lagere prijs Yan de grondstof. Vooral de hogere 

ionen !'laken on7e spinsters de ogen blind. 

Dt> toenemende lijnwaadweverij in de dorpen en het slabakken daar

entegen van de lab'nweverij in de steden zetten onze landbouwers H toe 

aan dez~ intensievt> nijYerht>id op de \'oet te ,·olgen en ze ht>gonnen grotere 

hot>\·(:"('lhedt>n das te \'Prbouwt>n. wat onze plattelandswevers tengoede 

kwam aangezien de grondstof die u.it de vreemde werd ingt>voerd, duur 

moest worden betaald. Zij waren bevoorrecht tegenover hun medearbeiders 

uit dt> steden die door het im•oen·t>rhod werkloos waren gt>worden en 

n·len onder hen tot de openharPil onderstand hun toevlucht moesten 

nemen om niet Yan honger en ellende om te komen. 

In 1801 werden in Oostvlaandt>ren al•leen voor 14.749 ha vlas ver

bouwd. 

Ook de 7omPrgemse landhouwers zijn grote vlasproducenten ge·· 

\\'('est. In 1810 \'erhouwden ze er meer dan 134 ha of meer rlan de hoe

\'Pelheid \'an al de omliggende gemet>nten tezamen ( 131
). ~let fc:>it, dat 

clezC' produktie uitsluiteli;k voor rle plaatselijke lwhot>ften beSilemd was. 

t·n dr·zc· IlO!! niet. kon \'oldof'n. getu.igt ec•ns te meer voor de intensieve 

act i\'ill'il var1 riP plaalsl'lijke huiswev .. rij. liet opclrijven van de vlasteelt. 

bracht een \'roc·ger J,loeienrl lwdrijf. dat seclc•rt enkc·lt> jar1•n lol vef'\·al wa~ 

~eraakl. wederom op ganl!. n.l.. rle oliepieltPrij clie lijnkcwkeo vernwrrligcle 

voor clierrnvoc·dc·r. Ook dc·zc lwdrijftak l1rar'ht C!'ll rlikkc stuiver in het 

zakje van d1' landhouwer want een val lijnzaad kostte niet lllill<l!'f dan 

') ptmrl woten ( 132
). 

I)" V!·rplirht irtl! door dc· Frarts!'ll in I H 12 aan onze hoPren npJ.!el! !,!(I. 

orn een !!Wir· ltor'\'('('lhl'icl ~uikc·rlwlcn 1'11 koolzaad te \'(•rhouwen. ZC'tle 

et-11 slc·rke rc·rn op dc· vlasteelt c·n lo!,!ischerwijZI' up 1lc· lwiswev!•rij. Steeds 

1130) ~1•·rn••ri•·l"wk v. lo. Kloo>l•·r lt- Zum•·rl(•·rn. 

( 131) J{;\( ~. I )l•fJful<-nwul ,J" I'E,taut n" I (,31-!. 

( 132) ({;\( ;, z .. rn•·rii<'HI 11° '2Ï I. 
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meer en meer huiswevers legdPn er de spoelPn hij neer en g1ng<'n in weef

ateliers en l'ahrieken werk zoeken. 

Ook gedurende de Franse lijd werkten onze wevf·rs zelfstandig en 

voor eig:en rekening. wat Z(~lfs enige plaaolselijke nering deed ontstóan. 

\:V anneer onze Zomergemse wevers voorheen de markten van Gent. Eeklo 

en Aalter hadden Lezocht voor de afzet van hun produkten. vonden zij 

meer en meer afnemers ter plaatse en dit vooml sedert dat er in 1798 

een plaatselijke markt was opgericht geworden. 

Over de produktie van de ,Jijnwaadindmtrie te Zomergem gedurende 

de Franse periode zijn ons geen cijfers bekend. maar voortgaande op de 

gegevens van Berlen, als zou een wever jaarlijks 12 stukken hebhen afge

leverd. zou dit voor Zomergem, waar ongeveer 900 gelouwen werkten, een 

produktiecijfer hebben betekend van 10.800 stukken, aan 19 gulden per 

stuk. ma-ak't een opbrengst van 529.000 gulden. Anderzijds weten WiJ dat 

een handwever ongeveer handerhalve <:>1 of eeu meter lijnwaad per dag 

hm weven of 7 à 8 meter per week. Hij leverde zijn stuk af om de vc-.>r

tien dagen en had dus ongeveer 15 meter of 22 el lijnwaad geweven. In 

1800 hetaaide men het lijnwaad aan 12 stuivers de el, of ongeveer 0.60 f. 
de meter. Als wij nu weten dat de 2./3 v<ul de prijs werd 0pgeslorpt door 

de grondstof kennen wij de nettoverdienste van de \\'ever. t.t.z .. ongewer 

0,45 f. per dag'. ~n 1810 was de prijs van het lijnwaad geste<Jen \'an -1 f. 
per stuk naar 1.10 f. de meter of bijna het duhbe.J van in i 800. De wr

dienste van de wever was \'an 0.45 f. tol 0. 60 f. gestegen. 

Wij hebben reeds doen uitschijnen dat de weefinduslrie. al maakte 

zij onder de Franse lijd een grolf' opgang. daarom nid altijLI de weh-aarl 

in onze wevNsgezinnen bra eh t. I' laar onze wevers zouden een dure lol 

hetal~:>n aan de hloeddimree dif' in 1794 in onze streek uitbrak en duizt·n

den leYens mel één slag wegmaaide. Te Zomergem allt'en s'lierwn in dit 

gruwel jaar 382 inwoners. waaronder 19(1 volwassenen en 186 kindl'ren 

of 1 inwoner op 15. In 17lJ1. 1702. 1795 l'll 17t)(i lwdroegm dt'Zt' cijfers 

respektievelij'k 70 en ()(), (1..j ('n (l..j. 70 en 71. ·12 en 8'5. !let stl"'fledjf er 

van 17CJ4 in vergelijking mei dl' omliggenelP jan·n wns hijna wrdril'\'oudigrl. 

I )e hurgem!:'('Sler verklaarde da.l hij in vele jun·n een zo groot slerftN:ijfcr 

niet had gekend. llt•l aantal hulpbt·hnt'\'t'nclt•n was t>norm ;:!fooi Pil tie l!l'

meenle moes'L het !wheCf van df' :\rnwntaf,,J owmt>nwn. nid ttHt•en om

dat (lezw niet meer ow•r de finanf'iële mid(!t-lt'll lwschikte om haar tank 

van hu I pverlening nanr lwhort•n Ie \'en· u I lt-n. maar ook omdat tie nnn

meeslers aan de gevolgt>n \'Uil deze Wt'sl'lijke Zif'kk gt'slorwn \\'Hfl'll ( 
1 ~ 3 ). 

( 133) .IACQUE~lYNS G. 
n" 381. 
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~ lin~tcns één tiendt' de-r bevolking was door de- ziekte aangdasl en ,·oor al 

de w(:'rkende klasse werd hC't ~lerkst getroffen als gevolg van ondervoeding 

en ontaarding 

Tussen 18 10 en 1818 werd het Bureel van Weldadigheid te Zomer

gem door ht>t gemeentebes-tuur gesteund met 1000 f. 's jaars. Dit was 

nog geen drie fr<mk per dag of enkele centiemen per ingeschevene be

hoeftige ( 1:14
). liet inkomen van de instelling bedroeg in deze periode 

ongen'er -1-100 f. per jaar, waarvan 3/..:J in de kerk door de armmeesiters 

met ct!:' armenschaal werden ingezanwld. l' 1aar de armmeesters konden 

onmogelijk hun rekening in evenwicht houden. De t!Ïilgaven overtroffen 

,·ern· de inkomstt-n zodat de re-kening te-lkens met dificitaire cijfers af

:.:ioot. Onze mensen kregen niet wat ze behoefden en gingen noodge

dwongen bedelen, of erger nog, zoals geschiedschrijvers het beweren, 

werden ze die,·en uit noodzaak. 

\\'as de lijnwaadwewrij onder de Franse Omwenteling zeer actief 

geweest. van een eigenlijke industrie . zoals wij die verstaan onder de 

,·orm van kolleklieve arbeid in een atelier of fabriek. was er te Zomergem 

thans nog geen enkel spoor aan te treffen. In 180ó was zekere Charles 

\' an Hecke handschoenmaker van stiel en in 1814 komt zekere Lievin 

Bouchier zich hier als 4:fabricant) vestigen en opende een werkhuis waar 

een zestal wevers op drie gelouwen hun dagelijkse kost verdienden ( 1:1;.). 

Ol\'DER liET IIOLL:\NDS 13E\\'IND 

IJ,. eerste ~yrnplornen van een stagnalie in de huisweefinduslrie. die 

;rich op het 1-'>inde van hr>t Frans Bewind hadden vertoond. namen ~tcrker 

vormen aan rond 1820 t~n zouclPn u·iiPiJ1(lelijk uitlopen op een grote krisis. 

clie zijn hool.(ten en laa!,!lcn zou kt•rtrJen en verschillen V«n !ocaliteil tol 

lr>cal i kil. maar clie dt·ze f'I'IIS ;ro hlol'iemle nijvPrhdtl nooit meer zou te 

hcn·en komen. 

I )c' .,·h,.iclinQ \'iUI B~'lgiP mel Frankrijk na de Franse rJCdl·rla.t!! lc 

\Vaterlo in 181-1, cJ,.,.cf OliW WC\'Ns c1•n arzct!,!dlicrJ \'illl ..:JO miljol'n 

inworwrs v,.rlie;rf'll, w;ull Frankrijk nam irnrrwrs voor IJO % van on;re 

nafiooal•· lijnwacHiproclllklie voor zij.fl n·k.·nin~!- I),. im'ol'T van katoPncn 

WPc·fst·ls !lil Ln!,!c~lancl clt•f'cl elP l.alar1s nol! Vl'rllt·r cloor~laan l'rt ;rellc C<'ll 

clc11npcr op ,J,. vla.unst· lrjnw;w,JweVI'liJ ( 1
'
16

). 

IJ }1) HAC ;, ZonwrL(••m n" ) 1}, 

{I )'j I I< AC; /.orrwrL(<·rn n" )'j'j, 

I P,r,) I )UI',( )I~ E /.'/ro,/u,lrlf< ./u ll»llf/'' • lt:. J,lz. J•J. 
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De wever& zagen zich genoodzaakt I;aar een oplossing te zoeken. 

maar die was nid gemakkelijk te vinden. want ondertussen had het mekn

nisch spinnen het van het handspinnen gewonnen en hierdoor duizenden 

vrouwen e111 meisjes werklooo gemaakt. De armoede drong lang~ deuren 

en vensters binnen en nam enorme afmetingen aan onder de werker~

klasse. De prijzen van de •levensmiddelen gingen met sprongen de hoogte 

in. terwijl de lonen daalden als gevolg van de prijsdaling van hel lijnwaad. 

Het aanrta1l hulpbehoevenden steeg nog in hoge male en stelde de arm

meesters en de gemeentebesturen voor onoverzichtelijke problemen. 

Evenals in 1794 brak ook in 1817 te Zomergem een besmettelijke 

ziekte uil als gevolg van ondervoeding. gebrek aan verzorging en door al

gehele verwaarlo2'Jing. Het aantal slachtoffers was hier zo groot. dat het 

g-emeentebestuur aan het bisdom de toelating moest vragen om de dodf>n 

te mogen begraven zonder ze naar de kerk te brengen \'Oor een zielemis. 

uit vrees voor verdere besmetting. De ziekte duurde meer dan drie maan

den en het jaar 1817 bleef gekenmerkt voor zijn rekord aan slerfgevaHen. 

met het cijfer 231. Wal dat c:ijfer betekent leert ons de analyse van de 

overlijdensakten. 

per maand 

Jan. 7 Jul. 21 

Feb. IS Aug. 22 
l\1rt. 15 Sep. 13 

Apr. 18 Okt. 30 

l\1ei 16 Nov. I)-_ _:, 

Jun. 21 DPc. 30 

volgens ouderdom 

jonger dan 5 jaar 73 

van 5 lot 1 0 jaar 9 

van 10 lot 20 jaar 10 

van 20 lot -10 jaar 30 

van 40 lot 60 jaar 52 
ouder dan (JO jaar 57 

OpvaHend is het grote sterftcMjfl'r oncl.-r de kinclt•ren en ondt>r d(' 

personen in de b•loei van hun levcnsjnrt·n. n.l.. lussen -10 t'n öû jaar. 

Gerangschikt v01lgms hnn berO('P stellm wij vnsl dnt dt• O\'l'l).!rolt' 

mePrdf'rheid te vindm is onder dP werkl'fslwvolking, :wnls \\'t'\Ws. lln::!

loncrs ( wcrkliedPn) en vooml !>pin~lcrs. 
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partikul i eren 

neringdoeners 

naaisters 

wevers 

werklieden 

landslieden 

spinsters 

7 

5 
3 

80 

Onder de spinsters vindt men meisjes van 4 jaar oud en onder de 
,,.e,·t>rs jongens ,.an 12 jaar oud. 

Te Gent moet de toestand ook zeer ernstig zijn geweest want veel 

ouders 'legden hun kinderen te vinden in de portalen van herbergen en 

winkels. of aan de ingangen van openbare gebouwen en liefdadige instel

lingen, waar zij door het Burgerlijk Hospitaal werden opgenomen, d.ie 

hen op zijn kosten uitbesteedde hij families op he-t platteland. Te Zomer

gem werden een twaalftal van dez1e vondelingen bij partikulieren ver

pleegeL maar zij stierven meestal in de eerste maanden na hun geboorte. 

Ten huize van Pieter Lievin De \\'ispelaere stierven er 4, bij Piete~ 

Francis De ~1eyer ook 4 en 4 andere stiervPn bij verschillende families 

waar zij verpleegd werden. 

Kenschetsend voor deze kinderen is de familienaam waarmede zij in 

de registers van de burgerlijke s1tand werden opgetekend. zoals Pelican 

Cornelia. Le seuil lsidorius, Vlasmerel Eecla. Ou Portail Olement. 

Lanteme A11gustinus. Sonneblomme Louise. op D'hoye Francies Ferdi

nand. Hazard Severinus. Roosebloem Pieter. Pantalon Adolphus. Telle

graphe Alphonsus en Plaisant Gratianus. Ongetwijfeld zinspelPn deze 

namPil op de plaats of dl' manier waar deze kinderen gevonden 

werdPn ( 1.
17

). 

De algemene volkstelling van 22 derPmber 1818 VPrstrekt ons tal 

'."an nuttige ~~n helangriJkf' :,regP\'P!ls omtrent cle huisweefnijvcrhPicl te 

7..omPrgem ( 134
). 

7.omergPm had tor·n hA 18 inwoners. Vf~ciPPicl over 1 371 gezinnen Pn 

rwhuiwesl in 12·11 woniugPrL Er waren )2C)() inwoners van het mannelijk 

~"11 )'j2fi V<lll het vrotm·dijk gcslarht en c·r warc·n gc~midcJ,.Jcl 'i pe>rsoncn 

f /f'f j!l'i'.iTI. 

Als wij elP bPvolking indt•lt•n Vt~lgPns hf'l lwrcwp vindPn wij rle 

WC\'I'fS hf'l hoogs! in gPial. j!Pvolgtl cloor tlt• tlaglont•rs. elf' lanclhouwPrs 

er1 clt· spin.;;lc"l's. 

I I Jï) Ct·rw·•·nl•·nrrhir•f. f~•·ll· llllrll•·rf. ~l11nrl. 
In~) c;,.rllf•NJ!t•l!rt h;,.f ;\lu•·m··n•· vu1k-•··lllnll V. IA lH. 
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In talwl voorgesteld 7.iel het f"'' als volllt uit 

r 

Woomvijk WevPrs I .andhouwers Dagloners Spimiers 

Kerkwijk 183 63 30 48 
Beke 53 46 33 22 
Durmen 66 73 43 17 
I-loetsel 40 31 63 9 
Korteboeken 22 21 37 5 
I .angehoeken 47 33 33 19 
]\ leirlóre 68 84 46 13 
Nekke 59 45 47 35 
Ro 20 28 26 4 
Stok1tevijver 56 36 24 15 

Totalen 614 460 382 187 

I )e wevers t•n spinsters war<'n ongetwijfeld het grootst in getal want 

de cijfers die de voiksteHing ons opg-eeft zijn vPrre van jui~t. voor wat het 

beroep betreft. Eerst en voora·J wordt niel telkens het beroep aangetekend 

en in een weversgeäin wordt alleen de vader als wew·r opgegen'n. ter

wijl ,-oor zijn kinderen en Pchtgenole het lwroep niet vermeld wordt. 

OngelwijfPiel waren ondf'r hen ook wew'f's en \"ooral spinsters. Vooral h<."t 

aanlal spinsters mo<."len wij gpvoelig verhogtlfl Pn misschien w<."l vNduh

belen. als wij daar h<."l aantai hof'll'endochters zoutien hijtellen, die torh 

allen Gch l er lwt spimviel zat en. eve·nals dt• vrom,·en en doch l Ns van ctt' 

wevers waarvan het lwrm·p niPt wordt gezt•gd. Neme'll wij als voorlwt·ld 

het gezin van Jacques Francies Vromhaul in l\1eirlnre dat acht kinderen 

l <~lel<~. I )e vndN was \VI'Vt~ van lwnwp. de moPdt>r huishoudstf'r. rtf' lwef' 

o11dste <lochtprs, ondPrscht>idelijk 23 l'l1 22 jaar oud. wart•n spinslf'rs. 

maar van dP dril:' andt•rp moh<jPs \'all 15. I 0 Pn (l janr oud worch gt'f'll 

lwrot•p opgegpn•n. terwijl men er nit'l mng ann lwijfPlen dnt ook 7ij nch!Pr 

het spinwit·l znl<>n t-•n de zoon \"!\11 16 janr nnn~l zijn \'adt>r ann lwt ge

louw ~tond. 

\'oor wal lwln·l't lwl nantnl WPI'flft'IOII\\'Pil zoutlt•n t•r. pt'f \\'t'\'t•rs-

1-!~'Zin J!~'IHlllWil. ·II10 mnt>tf'n gewPPsl zijn. rnanr ook tint gdnl moet nlt'n 

zet•r !f<'VrH'Iig \'r•rlwgen nis wij <lnnr tlt> gt'IOII\\'f'll zn11tl<'n huuwn bijlt•llt>n 

die hij rit> larHIIHlll\Vt>rs w<'rktt•n. 
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Op dinsdag 25 augustus 1818. wt'rden in de grote zaal van hel 

Studhuis te Gt'nt, twaalf Prt'prijzt'n uitgereikt aan wevers uit de omlig

l?ende geme-enten. die lwl grootst aantal stukken lijnwaad Ler markt 

hadden gebracht en onder hen Wilren er vijf van ZomPrgem. n.l. : Jan 

Françies De r"-leester, 3o prijs; Jan R.oegiers, 6° prijs ; Jan Baptist V er

eecke. 9o pnjs: Pieter \'an Burrf', 11° prijs en Françies Oe Clercq, 12o 

prijs. 

In 1818 had het katot>n reeds f'en smalle weg gevonden naar de 

getouwen van onze ZQmergemse wevers want er worden reeds 3 wevers 

vermeld die uitsluitend katoen verwerkten. benevens een katoenspinster. 

~laar loC'h primeerdf' de lijnwaadwevf'rij nog zeer stE"''k. Volgens dezelfde 

telling woonden te Zomergem twee vlashandPlaars en twee opkopers van 

lijnwaad. Zekert' Oominicus T essely t'n zijn broer Pierre worden «fabri

canlen> genoemd. \Vaarschijn]ijk ging ht't hier om een klein weefatelier. 

In ht'tzPifde jaar bt'stonden hier twee olieplPtterijen, n.l.. die \"an Francies 

Boonat'rt en die van .Jozef De Smet. beiden op de Kerkwijk. 

BliJkens tellin!len in 1819 gt'daan, verket'rde de lijnwaadindustrie 

toen in ef:'n lamentabele toestand, als gevo,Jg van de lage im'oerrechten 

die Frankrijk op het dac; legde, waardoor enorme hoeveelheden \"an deze 

!!rondstof naar drt land werden geëxparteerd. met het gevolg dat dt' prijs 

,·an het vlas en het garen met sprongen de hoogte inschoot ; een Sltijging) 

die nog in de hand \\Wd gewerkt door dt' gedPe-ltelijke mislukking van 

de dasoogsl. Veel wevers en vooral de spinsters moesten hun bezigheden 

staken. Slechts I /3 der getouwen kon op gang blijven en bezorgdPn aan 

de wevers een hongerloon \'an óû eenliPmen per dag, lerwij•l de spinsters 

zirh met 15 à 20 cenliemen moestPn tevreden steHPr. ( 139
). 

Onze vrou\ven Pn mPisjes :ragen zich rlringend genoodzaakt naar een 

andr"-P broodwinning uit te zif:'n en het is rond dat Lijdslip dat hel speHe

werken zijn intredP doet in onzf' WC\'Prsgezinncn f'n met rasst' s{'hreden 

\'IJoruilgaal. liet spinwiel werd gemilrl voor het kantkussen en rlezP nieuwe 

kun-.1. - want een kuns.l ma(! hel er'hl gPnrwmcl worden - vNschaft 

vrouwt·n t·n rnc•isje~ opnieuw werk c>n hro()(l. De verrlie-nsten vun een 

!>pdlt wr_...k~lPr la1.!1'Tl Vf't·l ho~er rlan clt·zt• van t•t>n spinster. Ee-n 1-!oede 

LtfiiWf"l'hlr"l' \'f'l'flit·r•dc· I f ll 1.'50 r rwr clal,!, tNwijl CI'Tl spinster zich nwt 

0,)() f ft 0.10 f rrJOCSt \'l'rj!CilOPj/f'JJ ( 1
'
111

), ffc•l loon VHII ('('11 fH'clf!•vc•n 

Lt~~twPrkster kon Wf'rlijvl·rt·n rnc•t rial vnn <'Pil l,!rondwerkc·r of \'nn e-en 

);lllfiJJ(HJWf•rskrwcht. 

(JYJ) 1<;\C;. llollan.l, fond, 11 :-.!0 1211 Tr·llitiU v. )J.J2.JAI 11. 

( 14fJ) S;\1\IW J-:r IJl! llr·fursrf.,. ,,fllml)l'r·rl~<·irl, bi~. ';'!,. 
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Wanneer in 1820 de gemeentelwsturen. waar de lijnwaadwevPrij nog 

enigszins bloeide. geraadplP"egd werden nopens de maatregelen die kon

den genon1e11 worden om hel bedrijf legen de fatalP doodsteek te hf'

~chermen. antwoordden de wethPren. waaronder ook die van Zomergem 

unaniem. dat men elP invoer van VTPemd linnen moest \'erhiedPn of ten

minste aan hog<:> irwoertaksen onderwerpPn. 

Na 1820 beleefde de lijnwaadwevPrij een kleine opflakkering. maar 

zij was maar van korte duur. In dit jaar werkten te ZomPrgem nog slechts 

300 gplouwen van de 900 die Pr in 1800 werkten, waardoor circa 3000 

pprsonen werkloos waren gevaiiPn, of ongevePr dP helft der be,·olking. 

De handPl in vlas en garen hlPef zich nagenoeg nog handhaven want 

wij zien da:t verscheidme landbouwers terzelfderlijd vlashandelaars warPn. 

nel als op onze dagen sommige veehandelaars ook handelaars in vee

voedPrs zijn. 

De marktPn van Gent werden door onze wewrs het mPest bPzocht. 

waar zij hun geblauwd lijnwaad aan de man hrarhten dat gebmikt \\wel 

voor het maken van hoPrenkiPls ( 141
). 

Na 1825 kreeg de lijnwaadindustrie amlermaal CPn zware klap door 

lwt \'erlies van de marktPil in de Spaanse kolonien en cloor cle felle 

stijging van de Franse invoerrPchten op de afgpwerkte produktPn. waar

tloor een overprocluktie ontstond. In dit jaar telde men in Oostdaandffen 

31.957 gelouwpn waarvan Pr nog slPr'hts 6.124 het kwtoen vffwerk

ten ( 142
). I-let gezwingeld vlas gold hij ons van 1825 tot 1830 gPmiddeld 

1 30 fr. het kg., een s.tuk lijnwaad van 1500. slechts 9 stuivers ( 143
). 

I let aanta·l hlllpbehoPvf'nden was dan ook zeer groot. Te ZomE'rj:!em 

waren in 1823-1824. )57 personen hij de annE'nzorg ingE'Srhre,·en op eE'n 

bevolking ,·an 6300 zif'len. wat 11E'erkoml op 23 % of 1f-t \'an het aantal 

gezinnen. liP! inkomen \'an dt' inslt>~lling lwdroeg toen 1-135 g11lden. maar 

de uilgavl'n dnarenlegen liE'JWil op lol 15()3 (gulden ( IH) 

I loc•wc·l het aantnl lwhoeftigen nadien stilaan n'rmindt>rcle. hlen•n 

zij loch nog md een nanziP'nlijk anntal tol na.n het eindt> van het I lol

lancls Bewind : 357 in 1823; )28 in 182-1; 307 in 18:26; 3:28 in 18:2';" 

Pn 27--1 in 1829. liet inkomen van lwl 1\un·el \'all \\' eldadiglwid was in 

1829 inmidclels geslegPil lol -1">00 gulclt>n <'11 cle uitg-aven tol 3600 gulden, 

zoda,t men ~t>dc·rl lang mE'I t•en l1<1lig saldo kon afsluiten. 

N iel! egcnsl aanelP dl' I ijnwaadwev<'rij l'<'ll zwnrc' krisis doormaakll·. 

l>leven onze· l':onwrgt'lllSf' huiS\\'C\"Prs hij hun getouw. I lt>t gelal W('fk('nd.· 

( 1--1 I) DUBOIS E. l'lnduslri<· rlu lissauo !'Ie. blz. 61. 

( 1-12) DUBOI~ E. C/n,fuslrit• du lissnn•• Plr. bl7.. 23. 

( 1·13) .lACQL~EI\IYN~ G. : T.e pro/,f,\nH' rlu nnupcrisml' de. l.lz. -10. 
(144) RAG. 7.omNJ!<'Til n" 33l). 
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getouwt>n Yermindt>rde maar weinig en het feit dat hier nog 8 werkhuizen 

ht>:>tondt>n waar getouwen VE-rvaardigd werden en verscheidE-ne mensen 

een klt>ine stuiwr wrdit>nden met het slaan van kammen en het ven'aill'

digt>n Yan allt>rlei benodigdht:'dt>n. lw\\ijst eens temeer. dat de huisweverij 

hier niet was stilge,·allen. 

\ 'olgt>ns een \'Prslag door A . .J.L. Van Den BogaPrde in 1826 nopPns 

de toestand \'an de lijnwaadwe\·erij in het Gentse opgemaakt. werden het 

grootst aantal ~tfgewerktP stukken op dP Gentse lijnwaadmarkt. gp[everd 

door dP gemt>t:>nlen die ten noordwPslen van de stad gelegen warf'n. Som

mige gemPenten als Zomergem. Waarschoot. Sleidinge en Evergem telden 

om Pn hij dP duizend werkende getouwen. 

HET BELGISCH BEWIND 

De Periode 1830-1840. 

De krisis in de huisweefnijw·rheid. die zich rt>Pds in de Hollandse 

tijd had geopenbaard. werd na de Omwenteling van 1830 nog acuter 

en zou rond 1835 een aanloop nemen die niet meer zou le slui·len zijn 

en de totale ondergang \'an een eeuwenou(le industrie lol gevo1Jg zou 

hohhen De prijs \'an het lijnwaarl viel van 17.50 à 23 grolm op 8.50 à 

13.2'5 groten per stuk ( 115
). De mislukte oogst van 1835 en zeker nit>t 

het minst de lot>nemende mekanisatie. die het lwdrijf meer en met>r naar 

de atelier~ Pn fabrieken kanaliseerde. warf'n hiervan wel de ~JToolste oor

zaken. 

7..oals wij gezien hehbc·n waren onze handspinsters door de mekani

salie van hun lwrrlf'p op zeer kortP !ijrl mal gezel. maar hadden zirh van 

dP hongerdood kunnen welden rloor het spinwiE:I voor het knntkmsPn Ie 

milc·n. I )at was Prhter nir"l het geval voor rlc' handwew1's. aangezien dP 

huiswcwrij nog stPeds het hPdrijf hij lliilslr·k was geblevPil van de pla.tte

länriSt·kr~nomie. lmrnc·rs 1JO % \"an rlc· wevc·rsgezinrwn woondPn in de 

buitenclorpt'll waar 1 gezin op ) uitsluitelijk van riPZP heelrijftak let•fr!P. 

le~wu l op IA in cl1· slNI1·n ( 1 '1 ~). 

I )c• lwvnlkinl.( op het plattc·lanrl was lc•ngevoll.(e van rit~ hlcwi riPr 

wc·efllijvPr~ll'irl t•norm ilfll~<'l.!rol'irl c•n vooral op hct PinelP ciPr XVIII" Pn in 

rlc· f'L"!'Sic lwllt rlc·r XIX" eeuw. Tc· Zorrwrl.(ern sfPCJZ hf't lwvolkingsf'ijfN 

Villa ">77R zic·lc·n in 17CJ(, lol 7VJ7 in 1810. of mPI me<'T cl on 1 (>00 of nwt 

( H'i) IACf}LJE~tYNS G. Jfl,,",,,. ,f., Iu msc• t•lc. blz. 128. 

I J.lt,) JACC jt:J·:~tYN..:; C; llt<tt>lrt· ,J,. Iu cri~•· l'lr:. hlz. %. 
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een vermeerdering vnn 25 %. I )it waren de hoogste cijfers die ooit le 

Zomergem genoteerd werden, want nadien zou de daling beginnen. Zo 

werden in 1840 nog 7136 inwoners getc~ld, in 1846 nog 6933. maar in 

1850 nog slt>rhts ó478, zodat men bijna lo1 het cijfer van 1796 wa~ 
LC'ntggevallen. Zonwrgem zou nadien nooit me<~ de 6000 zielen bereiken. 

Er waren meerdere redenen waarom de \1laamse huiswevPr zo ver

beten bleef \'echten legen de opkomst van hel machinaal weven en spin

nen. !lij was \'an llruluur onwillig en op zijn minst afkeurig 1•n wantrouwig 

tegenover elke verandering van de weeft·echniek. In 1840 gebmikten al 

de wevers bij ons nog de primiti.eve getouwen ( l-17). De strijd \'an het 

oude legen het nieuwe was er voor onze plattelandswevers een van le,·en 

op dood. I lij werd in die strijd trouwens fel ga<.teund door de kleine 

fabrikanten, lijnwaadkooplieden en handelaars in das voor wie het oude 

systeem een rijke bron van inkomsten betekende. Er werden overal comités 

opgericht ter hevorde<ring en vrijwaring van hPt spinnen en weven met 

dé hand. Discours werden gehouden waarin de mekanisntie belachelijk 

werd gemaakt en veroordeeld. De burgemeesters, de pastoors en wie 

vooraanstaanden \'an de g-emeenten schaarden zich aan de zijde \'an de 

wevers en hadden een grote invloed op onze plattelandsmensen. Vergeten 

wij \'ooral niet dat de mentaliteit van onze ,•Jaam;e mensen in deze hard

nekkige strijd een niet te onderschatten rol heeft gespePld. Hun karakter. 

hun gehechtheid aan eeuwenoude tractities <'n gehmiken. hun onwetPnct

heid. hun wantrouwen. hun geloofsvastheict. hun traagheict. hun gebrek 

aan solidariteit en andere faktoren nog. dreven ze naar een onlwrede

neercle weerstand en ga\'Pn hun de kans niPt om rn te zien of deze koppige 

houding, deze onwrikbare weNslanel wt•l it'ts haten zou of hm niet 

eerder nnar de ondert:rang leidctm ( us). 

<La force de l'hahit u de. sc<hrij~t .lacquemyns. I' espril elP co u tunw PI 

les tradit i<m,o; induslrit~ll<:'s. sont rh<:'z I' art i sant dt>,; Flanctres. comnw f'n 

d'autres pays. Ie principal ohstnriP aux prowi-s de !'industrie. d Ct' n'Pst 

point Pn enln·nnnt ces dispo~ilions qu'cm St'rl ses intt'l't>ts:. ( 149
). 

I )e vlaming verkoos hc>t hij zijn g<'touw l!' stc>n'<'n. lit>\'Pr dan zich af 

te vragpn of het niPt \VijZt'f Pil \'oonlf"liger zou zijn de slrijcl op lf' g-t'Wni 

Pil zich aan rlc> <'vol ut ie> aan h' pnssen. 

<Dans IPs cahancs riPs liss<'rands. aldus .lnrqtt<'myns. on rencontrt' 

llfiP poptdation mist'·rnhlP. i~norante. routini<\re. qtt:i S<' lnis.o;e com·ninCTe 

( 147) JACQUEMYNS G. 
( HS) JACQUE:'-IYNS G. 
( I·I<J) .IACQUEI\IYNS G. 
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1/islnire c/,. In crl.<o I'IC. hlz. 97. 

1/tsloil'l• ,ft. In cris•• ••Ie. hlz. ~:". 

lltslnirl' .[,. Iu crl.<fl ••i<'. hlz. 100. 



de l'exc-ellence des anciennes méothodes de lravail. allors que Ie maintiens 

dP ct-"ltp induslriP traditionPHP IPs conduit lentement à la moll't ( 150
). 

In st>ptemher 1845 werd een campagne ge\·oerd bij middel van rPvol

tere-nde slrooibriPfjes om de dorpelingen aan te zetten de mekanieken in 

de GentSt' textielfabrieker. te gaan stuk slaan ( 151
). DP rollen van de 

\I\ 'O eeuw \\'arPn thans blijkbaar om!!ekeerd. l\ laar ook dP voorstanelers 

,·an de mekanisalie zetten zich schrap en stichtten op hun beurt comités. 

In lange en bitsige re-de\'oeringen en in brochures die in alle dorpen met 

mas.,a's ,·erspreid werden. kamden zij onze landelijke wevers en spinsters 

af. De we\'erij werd ,·oor onze buttenmensen een armzalig beslaan. De 

httiswe\·er werd de ong.:>lukkigste onder ~lle werklieden en zijn loon was 

het laagste onder hen. De lonen waren van 1830 tol 1840 nagenoeg gelijk 

gehJe\'f'n. - 0.80 f. à 1.20 f. \'oor de mannen en 0.54 f. à 0.78 f. voor 

dt> Houwen. ter\\ijl de prijs van het gezwingeld vlas van 1.30 f. het kg. 

in 1823-1830. tot 1.60 f. het kg. was geslegen in 1835-1840 (I 52
). Velen 

moesten zich zelfs te\Tecten houden met een gemiddeld dagloon \'an 0.75 f. 
\'OOr de mannen en 0.42 f VOOf de \'fOUWen ( 153

). 

In 1842 \\'arE'n er te Zomergem slechts zestien wevers die. uit hoofde 

\'an hun lwroep. gt>meentebelastingen betaalden. Zij werden onder de 

laagste klasst· der bela,tingsplichligen gerangschikt met een geschal ver

mogen van ó à 24 fr. en bPtaalden 1 à 2 fr. belastingen. Ook de spinsters 

\\'Prden zeer weinig of niet getaxeerd : ampPr 30 à 50 centiemen ( 154
). 

DPZP loestanrl was nog deze-lfde in 1845. 

En o11danks alle>s biPef onze 7.,omergemse huiswever verhelen op

\'arPn tegen de steeels sterker worelPode stroom van de mekanisatie. ln 

1845 hoorde men Tl<Xf in w·le huizen hel monoloon geklop van het weef

getouw. maar clit !!eluicl nam \'an rlag lol ring af. De lijnwaadinclustrie 

moPst ander,djrls ook mPer e>n mePr Vf•lrl prijs geven aan elf' ka.toPnWf'Verij. 

I )e met~sle huiswew,rs te /,omergem werkten nog voor Pigen rP"ke

ning. Zij kochten het geb.mei garPn op riP lijnwaarlmarkten van GPnl en 

Et·klo of hij sommigP lanclhouwcrs die hun vlas nog volledig WP<'fklaar 

lwwerklen. I )p afgewerkte stukken W<'rrlm mei rle kmiwagen of PPnvoudig 

(J\'t•r cl~' sr·ho(((lr-r J.l(•slagcn naar rle rnarkl of naar c<'n lijnwandkoopman 

J.lr-Lmcht of vanaf die JWfioriP sulaan cloor kutsf'fs aan hui.' nfgC'haalrl. 

Et·r• kl~'in ;wrd;tl Wf'\'cr~ wNkiP voor rf'kc>:ning van Pt'n fahriknnl of lijn

WiliHikooprnan. rliP hun clt· nocligf' gronclstof lc•vt•rcl,.n en hun JlPf stuk 

( 1'iO) IAC<}l'E~1Y:-.:S c;, 
11;1) JACC}UE~1YN.;; c~ 

(1'i2) IAC'C}L'E:V1YN:-i c~ 

lft.•lutrr· do la rrl.•o r•lc. l,lz. 1 I 5. 

1/,,,"",. ,[,, la r·rt.•" ,.Ie. hlz. I 19. 

/Ir <Ioift• ,[,. /11 rrlit' t•lr. hlz. '10 r·n 24 I. 

( 1 'i"J! JAC ·c }IJEMYN'=' c ;, 1/t.•l••trt· ,[,. /11 ,.".,. r·t•:. l,lz. 204 r·n 20'i. 

( 1 'i-1 i ( ;,.rrwNaii'CW lalt·f ( ;,.rn•·•·nl•·rrk•·nlnu•·n. 
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hetaaldffi. Op due manier kon een goed wever gemiddeld 1 fr. per dag 

VPrdienen. 

De noodlottige jaren veertig. 

De periode 1840-1846. 

Na de rooftochten der Noormannen in de 9o eeuw, is er niets betet" 

in het geheugen van onze plailtelandsmensen gebleven dan de noodlot

tige jaren veertig. waarover zij hun ouders en grootouders hebben horen 

vertPllen. De lijnwaadkrisis werd rond die jarPn zo a ruwt, dat het ~ lini

sterie van Binnenlandse Zaken bevel gaf om een onderzoek in te stellen 

naar de mogelijke oorzaken ervan. Op 29 april 1840 werdPn door de 

lrden \"an de onderzoekskommissie in een aantal dorpen van het land 

verscheidene personen ondervraagd die rechtstreeks hij de lijnwaadindustrie 

betrokken warPn. Te Zomergem, waar geen fabrieken of werkhuiz~·n waren 

en dus niet kollek'tief geweven of gesponnen werd. had. volgens de ver

slagen althans. geen onderzof'k plaats. maar wel bij onze buren van \Vaar

;;choot. Sleidinge en Evergem, wat niet belet dat wij de toestand die al

daar werd aangetroffen, ge-rust als de onze mogen beschouwen. Te \Vaar-

5chool \verden vragen gesteld aan het gemeentebestuur. aan de led«:>n van 

de Kommissie van ÜpPnbaren Onderstand. aan \'lorscheidPne landbouwers

wevers, aan de wevers zelf en aan een lijnwaadkoopman ( '·' 5
). l 1it dPZe 

enquète bleek direkt dat de oorzaak van de krisis u:itsluitelijk moPs! gP

zocht wordPn in de duurte van het ,.Jas en de lage prijs \'an het lijnwaad. 

De prijrs van dE' ~rondslof was zC"Ifs hoger dan het afgewerkt produkt. 

zodat de wever niets meer kon \'erclienen en de landhnn\\'E'r Pr de \'Oor

keur aan gaf zijn vlas Ie w·lde te wrkopen. lie\-er dan hel lol garen Ie 

\'erwerken. Het vlas dat in de jaren 1826-1827 aan 32 à 3--1 slui\·ers wc>rcl 

Vt'rkochl. kostte thans 55 à ()O slui\·ers. Ierwijl ht>l lijnwaad daarentegen 

met 2 pond groten was gedaa'ld. Een lijnwaadknopman was \'an nwning 

da•l een prijs\'r'rhoging van 2 ~tniver~ de el. de krisis \'an de haan :1011 

kunnen lwlpen en onze we\'Prs opnieuw e<.>n menswaardig be~loan znu 

bezorgen. 

Volgens diezt>lfclt~ 1'11què-lt>. kon c>en wevt'rsgezin. wanr rtt' man dt' 

1-(odsganse dag aan het gt>lnuw stond, de \'rouw spon en ctl' kindt>rt'n als 

hulp meewerkten, 12/>0 fr. pPr week \'Prdi<'nen. maar dl' uilgnwn \'OM 

levensbehoeften wcrd<·n geraamd op 13.20 fr. zo<lnt het w·zin nit•l Pl'I\S 

( 155) Minisl!·r<' clc l'lnttlri<'ur. Dirl'dlon rl<' l'lncluslrlt' : EnquNc• mr l'tndu,:[lf'(> ltntt>r" 

1840. lniNro~nlolrP. Brussp) 18·11 : J,Jz. 278 l1 282. 
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rond kon komen. niettegenstaandP in dP berekening dPr uitgaven slechts 

het e:;sentiële werd opgenomen. 

Een ander onderzoPk geeft ons voor een gezin van 5 personen. een 

Jaarlijks inkomen ,·an 608.-10 fr. en een levensonderhoud van 631,95 fr .. 

wal een tekort uitmaakt ,.an 23,55 fr. ( 1 '
6
). Beide berekeningen komen 

ongeveer op hetzelfde neer. 

De ,·erdienste voor het weven van een stuk lijnwaad b.,droeg onge

Yeer 5 fr. waarvoor men een week lang moest werken aan 12 à 14 uur 

per dag. Een spinster kon met haar arbeid nog 7 cenliemen per dag van 

haar loon O\'erhouden, terwijl de wever zijn kost niel meer verdiende. 

\\"ant zijn loon lag lager dan dat van een veldarbeider, dat voor de man

nen 73 centiemen en voor de vrouwen -Iu centiemen bedroeg ( 157
). Wij 

hebben tenandet"e reeds gezien. hoe. sedert 1825-1830. onze meisjes het 

spinwiel voor het kantkussen hadden geruild en zo de krisis ellligszins 

konden omzeilen. 

AangeZJien de overgrote meerderheid van de inwoners van de lijn

waadindustrie moest leven en er 111iets meer te verdienen wa...;;, nam hel 

aantal huiswevers sterk af. De burgemeester van \Vaarschool zegt onder

meer nog, dat. indien men de wever niel onderhoudt. hij een dief zal 

worden uit noodzaak en naakt langs de straat zal lopen. Hel aantal be

hoeftigen was sedert 1825 verdubbeld. Het loon van een werkdag van 

meer dan tien tt'ren, was niet groot genoeg om een roggebrood le kopen 

dat in 184 3 1,75 fr. kostte, terwijl men voor een zak roggemeel 8 gulden 

moest betalen. 

In 1844 verklaart de goeverneur van Oostvlaanderen : <Ik heb in de 

meeste gemt.:enten de grootste ellende gezien en sommige lanclhouwers

nouwen kunnen hun deuren niet meer dichthouden voor elP ta:lloze 

scharen van hedelaars die om e<'n drog<' korst hrood komen vragen ( 158
). 

! let aanl·al !whoefligen was :r .. o groot dat zij 's zaterdags in de rij gingen 

aanschuiven wanneer de armmee5ters almoezc·n uildt>elclrn. Nog nooit 

hadden onze huiswevf'fs zulke slc·chle lijden gekend. Een armmeester van 

\V <Jarsrhool verkla.art : <Als rncn aan iemand cc'n almo<'s weigert l>eginl 

hij l.e wenen f"fl ik heb wevers ~czic•n clif' lanl!s cl(~ straal nauw vid(•n van 

uîlpullin~ ~~n onclPrvordin~». Tc l':oml·rJ.!cm worclt het aeval verl1·lt \'ntl 

f'en itrrnt· wc•vc·r rlir- rlood Wl'rcl Hilllf,lClroffcn in een clrP,.f lc• StoktcvijVl'r. 

Daar men df' cloocfsoor/.i.tilk nid kon v<tslslt•I!(•IJ wercl een [;jkschnuwinJ.! 

( l'jl>) Ji\0)UEt'-1YN>i G. : lliNI<Jlrl! rle Iu <:rl."· f'lr.:. l,lz. 211. 

(I 'i7) IJl·: POTTER 1". NI BROECKAERT .1. : c;.,,r:fJtt•dcnts vrm Zorrwrw•m. 
(I ]J;) 1;\C( )IJE~1YNS ( ;, : lftJt(Jir<· rlc lr1 crl.•e etc. blz. 2%. 
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bevolen en men vond in de maag van de sukkelaar niets anders dan wat 

on verteerde grasspriet en. 

Bij hun onderzoek stuitlen de onden·ra(!ers O\'t."'"al op dezelfde toe

standen <'n hun \Tagen kregen ook overal dezelfde antwoorden. :'-fen 

was algcrm·en en unaniem van oordeel dat, als de regering geen drasti~che 
maalregelen trof. de vlasteelt ten dode was opgeschre\'en. Als men aan 

een vlashandelaar te \ \' aarschoot vraagt welke maatrPgelen di enden ge

l tornen om dan de toestand te verhelpen, is zijn antwoord hetzelfde als 

dat van <lil de anderen uil zijn beroep : remming van de prijsstijging van 

het das door een uitvoerverbod of de hoge taksalie van deze plant. 

De prijs van het linnen was nog merkelijk goedkoper dan onder het Iloi
lands Bewind. 

Aangespoord door de toenemende nijverheid in de stedm en de 

snelle stiJging van de grondstof. zetten onze landbouwers zich nog meer 

rn om de vlasJ)I'oduktie op te drijven. In 1840 was de teelt van het \~a' 
v<'ruil de belangrijkste landbouwopbrengst na de rogge en de tarwt>. die 

toch altijd de meest essentiële gewassen blewn. Rond dil lijdstip was 

I /3 van het houwland rond Gent met da-; bezaaid en het \ 'laamse 

landsgedet·lte leverde de 4/S \'an het das dat in de J)t.[gische lijnwaad

industrie gehru~kl werd. Ook het katoen. dat meer en meer in zwanl! 

lwam. zette de I i jnwaadwevcrij op een heli end vlak. Ingevoerd >t'<~t>rt 

ornsLreeks 1800 had het in 1825 schuchter eert we<~je gevonden naar rle 

gPtouwen van onze plattelandswevPrs. maar in 1850 zou hPt n·t>d> de 

vla~pruduktic zijn \'oorhijgeslreefd. ( .. , 9
) 

In 184(> werd de lijnwaadkrisis no~ noodlottiger. De vinsteelt ging 

tnet 29 % uchteruit en de wew·rs moes:ten voor een nog groter hongt'l'

loon werkPn ( 160
). De levensslandamd \·an de \\'evt>r die nog Witl werk 

vond of voor et>n hongt>rloon nog wi'lde weven voor 1 ekening \"i\11 een 

'tedeling. was niel hof:!t~r dan (lat Yi111 zijn werkloze makker. die van rle 

lwdt•lnrij. van dt• armendisrh. of. ja, laat het om maar hekennen. 'an 

diefsta'l moest len'n. Zijn kost lwstond immt•rs uit niets meer dan een 

korsl on~esnwl'rd roggt·hrood, C'cn lwrHh·ol anrdappelen in dl' pel gekookt 

of in de haard gProosterd en C'Cn schep k<lll'm'melk. Et•n sltTht of zelfs 

ongedekt lwd kon zijn nitgept~tte ledematen t!e noodzakelijkt• rust niet 

geven en de genslPrs \'an Wilt ~resprokkl'ld hout kondl'rl 's winters de 

rtijperul<· koudt· uit zijn woning nit·t weghowlen ( 161
). I )c wcwr. schrijft 

( t5'J) .1/\CQUEI'IYNS <;. 1/i.,tvir" ,J.. Iu cris!' .. te. blz. 3:ï. 

( tr.ïo) .1/\C()UEl\IYN:) G. 1/istoiw ,ft. la aiso 1'/c. hlz. 3t<. 

( l!.il) DUCIIESNE Lour. //is/uil'!' ~curwmiqrw d sociult• tf,. la fl,,(y .. Lutk 1932 

blz. 392. 
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Jarqucmyns. Wil:' de ongelukkigste onder de werklieden omdat zijn loon 

onhPduidend \\'a:' t•n ontoereikend om zijn gezin in stand le houden. 

Rond I 8-1() ,·erdiende hij niet mepr dan O,RO fr per dag en zijn vrouw 

nog hoogslem 0.-12 fr nwl spinnen en het maken van spoelen ( 162
). 

De gemidct<:>lde arbeidsduur \"an een wen·r bedroeg 72 uren per week 

of I 1 à I 3 uren per dag. Sommige schrijvers verklaren dat veel wevers 

en spinsters ,,·erkten \"lUl zonsopgang lol 10 à 1 1 uur in de avond ( 163
). 

De prijs \'an een roggebrood bedroeg in I 846 1 .75 fr. De bevolking 

bt>drocg 7 I 61 inwoners en er werden in de gemeente 1368 woningen 

geteld waan ün 128ö g.:>lijkdoers en 63 mei een verdiep. Van de 1-11 I 

gezinnen genoten er 322 armenzorg of in totaal 1370 personen ( 164
). 

Te Zomergem hleef de ,.Jasteelt, ondanks alles, een der belangrijk

ste onder de landbouwgewassen en handhaafde zich op de vijfde plaats 

mei een opperdak te van I 19 ha 22 a.. of bijna I/ I 0 van de lolaal 

bezaaide opperdakte. 

De slali-<tieken van I 846 ge\'ell ons \'oor Zomergem de volgende 
r-ijf t1"S ( 165) 

Tarwe 

Rogge 

Gerst 

Haver 

Bonen 

Boe kw. 

Koolz. 

Vlas 

Wortel. 

Aanlap. 

Klaver 

Heelw. 

154 ha 90 a 

572 87 

91 29 
I -'1 :J_ - 44 

17 12 

189 99 

17 74 

119 22 

·ló - 23 -

217 29 
1()4 53 

"i 51 

Üp rle wekelijkse markt werden in 18 ~6 125 à I 75 zakken lijnwaad 
n~hanrJr,ld ( 1 u). 

I )al het aanlal wev1·rs l1• /.onwrgPill in die jaren nog ZPer groot 

was. l,liJkl uil h..t feil rial hl'l vla!' rial hi1·r werd I.Wkweek 11 !lélll d1· 
plaaL~diJL~ lwh1wflerr nil'l kor1 voldrwn Pn onze wevers zich op cl!' mnrk

iefl \'"it/1 Cenl ~'11 E~>klo rn,wsl<-•n f.!H<~n lwvoorralll'rt. 

111,2 J J;\C( lUE~ IYNS (; 1/;,tum· ,Je Iu nl . .,. ,.te. hlz. 2rH en 20'i. 

I 11>'~) J;\CQUEJ\1YNS G. I fl..t,,;". J,. /" cri."' ,.te. hlz. 204. 

( 11,·1) G•·nwr·nl•·un hir·L Al~··mr·n•· vt~lk·kllinu v. 1 A·lf>. 

I w;) I JE f'( r!TER F. ,.n 1\ROI·:CKAEIH .1. : c;, .. ".f•I•!,[,."IJ v11n Zorru•ru•·rri. 
( lf.h) I~;\(~. z,,rn,.rvf'rn n" j'}U, 
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De stijging van de vlru;prijs had zij11 gevoelige invloed op het land

bouwbedrijf. Wij hebben reeds gezit~n dat de landbouwer meer ,·las 

ging zaaien maar wij stellen ook vast dat de prijs van de landbouw~Zrond 
nwl 22 % naar omhoog ging omdat de grote bedrij\'t•n zich begonnen te 

versnipperen door verhuring \"ill1 kleine percelen aan weversgPzinnen. die 

door de krisis genoodzaakt wure11 een lapje grond te bebouwen met wal 

rogge en a<trdappelen ( 167
). 

Dt~ hunrprijs van het landbouwland was van 57.20 fr. de ha .. in 

I83U opgelopen tol 74.60 fr. in I846. Een ha. landbouwgrond gold in 

1830 I 000 fr. lol 1400 fr. en in 1846 van 2400 fr. lol 3000 fr. ( 16 ij). 

Een nndere oorzaak waardoor de prijs van de landbouwgrond zo de 

hoogte inging. was hel feil dat onze rijken niet geneigd \\~dfen hun geld 

Ie investeren in spekuialieve bedrijven als de weverijen en spinnerijen en 

het lieV(1f helegden in gronden en hoe\'en die een vaste waarde haddffi 

en niet aan grote schommelingen onderhevig \varen. 

liet hongerjaar 1847- I 8-18. 

I )e krisis van I 846-1847 zou zijn noodlottige nasleep krijgen in het 

;aar 18·17 en het eerste kwarlaai van 1848. die \'oor onze mensen en 

vooral voor de armsten onder hen, de huiswevers. wel bijzonder lragi~ch 

wan'II. Oorzaken daarnul waren nog de ontaarding en ondervoeding van 

het volk. dut geen weerslanel kon hieden legen dl' ziekteepidemii:'n die 

overal woekerden, de gc·deE'IItelijke mis! ukking van dt> oogst in 1846. dt> 

aardappelplaag in I847. die de produktie van 325 kg per hoofd op 

27.5 kg lcrughracht. en lol overmaal van rampspot·d. dP lyphusepidt>mÏt' 

clie onc•rhnrnwlijk mei elP grm"P zeis door de ran!!('n van onzl' hPvolking 

maaide ( 1611
). 

Te /.ornl'rgcm slit•rw·n 3o(i pC"l'soncn in I 8·17 l'n 130 alleen rt'eds 

in fv~t cPr~1le kwartani vnn 18·18. of nwer dan lwt cluhlwl \'Uil de nor

male jarPn. l~r wan·n sl(•chts 18 huwelijkl'n cl t'\'eneens de helft mindt>r 

clan hot 11orrnaal rijfl'r. 11<'1 gehoorlecijfrr lwclr(wg in 18·17. !IQ. mnnr 

in 18·18 sle<'hls !J5. wal ook de lwlft \'un het nNmaal cijfl'r was. 

( )nclc·rslaanclt' lnlwHrn Pil nnalysl'll geven ons \"all dnt allt's l't'n 

dtriddiik beeld. 

( lb7) .1/\CQUi]\JYNS G. : //r~luin• .[,. /u criö<' f•lc. hlz. ~33. 

( 168) DE POTrER F. •·n 1\ROECK.\ERT .1. : G .. sd,it•.lt•llis l'nn Zunlt''ll•'"'· 

(I 69) .1/\CQUEI'·IYNS G. lltsluil'<' dtt /u c"l'lsv l'IC. blz. ·lll':i t'll ·lOl•. 
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Tit>njaarlijkse .;tatistiek 1841-1850 

jaar geboorten owrlijder:--r hu wel. 

1841 204 125 
I 

29 I 
184.2 194 214 

I 
31 

1843 185 llJ6 )1 
1844 183 203 34 
1845 165 202 31 
1846 10~ -J 251 27 
1847 119 36(> 18 
1848 95 294 35 
1849 122 198 !)~ 

-:J 

1850 123 13-1 40 

Au al yse Hili de bevol kinrJsregisters. 

Per 

Jan. 

Fr-b. 
~ lrt. 
Apr. 

~lei. 

.Jun. 

.lul. 
Aug. 

St·p. 
(>kt. 
;..:(}\'. 

I )t:C. 

lil 

maand 

..JO 

24 

33 

30 

21 

38 

23 

27 
)(J 

20 

20 
. I 'i 

)(JIJ 

~pinsters 

\Verklicdcn 

\ \' C\'<'rS 

l.ancl!!liedert 
I )agloners 

Per beroep 

J> ar I ik ulkron 

,\J eringdot'ncrs 

Naaisters 

KirHI,·n·n 

inwoners 

7136 
7114 
7024 
6953 
6833 
7108 
6845 
6548 
6478 
6645 

lOl 

hA 
-12 

21 
JO 

SJ 

17 
() 

!J2 

3bb 



Jan. 

Feb. 

Mrt. 

Volgens leeflijd 

jonger dan 5 jaar 71 

van 5 tot 10 jaar 2·1 

van 10 tol 20 j<:wr 1? 
van 20 lot 40 Jaar 55 
van 40 lot 60 jaar Q3 
ouder dan 60 jaar 108 

366 

unalyse va u elP sterf gevél'llen 1" kwartaal 1848. 

Per maand 

62 

53 

2.:1 

139 

Volgem leeflijrt 

jonger dan 5 jaar 

van 5 lt~l 10 jaar 

van 10 tol 20 jaar 

van 20 lol -10 jaar 

van -10 lol hO jaRr 

oudt>r dan 60 jaar 

Per beroep 

5pinslers 

\Ve,·ers 

Werklieden 

Landslieden 

Dagloners 

Partikulier!:'n 

Neringdoeners 

I\. inderen 

23 
.., 
' 
5 

13 

43 
-1·1 

45 

18 

30 

5 

8 

0 

2 

31 

1:19 

De analyst, van de O\'PrlijdPnsaklen uil dPze drot'\'ige pt'rindt· hrt·n~t 

ons lol onthulst-~ndt> \'aslsldlingen. 

Er was gemidd<'ld 1 s~t>rfge\'11'1 JWr dag. mnnr tlng('n van ·I n () zijn 

nid zeldzaam. Er si it•rvt"'1 9(1 kindt•n•n jonger dnn 5 jnnr. 31 tmsen 
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5 en I 0 jaar. 20 lussen I 0 <:>n :20 jaar. ïO personen lussen 20 t'll 40 

jaar. 13b tussen -tO en 60 jaar en 152 ouderlingen. 

Op,·aiic-nd is de 1-lfote bndt'rsterfte, maar vooral vnn de mensen in 

de bloei van hun Je,·ensjaren. nl. tussen -10 en 60 jam. 

De kinder,;[erfte komt voor 80 % voor in de gezinnen van de 

<~rlwidPrsklasse en was ongetwijfeld het gevolg van ontbering t•n tekort 

ailn medische zorgen. \Vat de wouwen betreft stellen wij \"ast. dat zij 

bijnil ètllen spinsters waren of vrouwen van wevers Pn dagloners. dus 

t•n•neens uit hulpbt'hoevende midd<'ns. \ 'ooral de wintermaandl•n zijn 

donr C't'll groot sterftecijfer gekenmerkt. 

Ook de analyse ,·an het aantal huwelijken. al is hun getal zeer 

klein ~ slechts 18 - geeft ons enige bedenking. 

lan. 

feb. 

mrt. 

apr. 

mei. 

jun. 

Per maand 

3 jul. 2 

aug. 

sep. 3 
7 okt. 

nov. 

dec. 

Wat hel beroep betreft zien wij dat het merendeel der huwelijken 

gesloten werd lussen een landhouwerszoon en Pen meisje nm zijns ge

lijken. liet aantal huweliJken in de wevers~.wzinnen was nihil. 

I lel is wel duidelijk ~ehlc:·ken dal de werkersslanel door deze ellendige 

periode het zwaarst werd !Jf1lroffpn Pn niPl i11 het minst de gezinnen 

van de stille huiswevers. 

Het is dPrhalve vanzelfsprekend dat de Openbare Onderstand voor 

zware problemen werd geplaatst om dP noocl van dl' gc-lrnff en he,·tYlking 

[(' ht~lpen IPnigen. ;-vfaar hel onlhmk rit• instelling slePds aan til' nocli~c 
rnidrlr·lt·n om haar li'lak \'ilfl hulpvPrlt·ning naar ht·horen le \ ervuiiPn. 

T·· Zorrwrgt·rn kon ,.J..chts 1 ü (i r r. rwr jaar en rwr lwhtwftigc wortll'n 

rril!.!f'rlr·r·lrl. \\'al lwtckenl rlr·nwlijk Halnuws als wij lwciPnken clat een 

roggr·l,roorl in IA·17 nwr·r rlan 2,'i0 fr. kosllc Pil mt•n voor t•Pn zak roggc

nwd A 1./Hirl•·n mrH•;,I nr·erldl••n. nf 1 S.Ci2 l'r. per mwlrlt·. 

~1en zocht naar alk mirltlt•lpn orn hulp Ie Vt'l'lf'nen. 7,o wt·nl in 

i•HIIlilri 11-1·17 rloor ,j,. go<'\'t'flll'llr aan tlt· 1./Cillt~t·nlclwslurr·n vt·rzochl i11 

ln111 I.(Prnr·t·fllt•fl warrnh11iz•·n op Ie rir"hlt•ll waar rl•· lwhoe\'t•ntlt•fl zirh 

:IIJuclr·n kunnen vt·rwarnwn t•n sor·p krijl!en. I )t• raat! van /,rlmt'fl!l'ln gal' 

ililll rlil v•·r;~or·k gt'PII ucvol!! OIIHial rit~ ~.tt•rrwr·nlt• 11id ovt·r tlt• ""'lig•· 
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geldmiddelen beschikte en geen geschikt lokaal kon vinden ( 170
). In 

maart daarop vraagt de goeverneur andermaal aan de gemeentebestureu 

en aan de kommissies van Openbare Onderstand. dat zij dringend werk 

zouden verschaffen uan hun werkeloze dorpsgenoten die door de tijds

omstandigheden in d•e grootste eN ende leven en honger lijden ( 171
). Ook 

aan deze oproep heeft het gemeentebesluur. voor zover wij welen althans. 

geen gevolg gegeven. 

l\1aar in alle lijden en omstandigheden. hoe moeilijk die ook waren, 

zijn er altijd edelmoedige zielen te vinden geweest die zich. ondanks alles. 

over de nood van hun medemensen. wilden ontfermen. Dil was te Zomer

gem hel geval met de zusters van de nog jonge congregatie \'an Sint

Vincentius à Paulo. die zich op een wijze verdienstelijk hebben gemaakt 

die onze hoogste wa:ardering en erkentelijkheid af dwinRt. Het sloeg een

ieder met stomme verbazing wanneer zij zagen hoe de zusters, zonder te 

denken aan eigen levensbehoud. de ziekt>n en stervenden ginge-n \'PC

zorgen en lroos•ten. Wanneer niemand zich nog op straal durfde \'ertonen 

uit schrik voor de zwarte dood. die 0\'eral ronddwaalde en aan alle 

hu.izen de wacht hield. dan zag men nog altijd en ov<>ral de haastige 

silhouet van een kloosterzuster. terwiJl haar nwd<>zuslcrs hinnen de mun•n 

van hun k1lein geslicht zich bogen over het leed van tientallen zieken 

en stervenden. Het was dan ook meer dan verdiend. wanneer bij 1\.R. 
van 12 december 1850 .. aan de zusters \'an hel gesticht. de zilvert·n 

medaillle van moed en zelfopoffering werd verleend . .lamm<>r genoeg was 

hel voor zes ond(~r hen sleC'hts een postume hulde. want zij waren zelf 

aan de gev01lge-n van de typhus over·lcden. Zij waren nog gt'Pn 50 jaar oud. 

Desondanks alle- zorgen en toe-wijding !'lierve-n in he-t klooste-r nog 

104 personen. waaronder 13 kinderen. 52 van middPiharp leeftijd e-n 39 

ouderlingen. 

Opvallend is het weerom hel groot ste-rflf'cijfPr \ïUl mensen tussen 

30 en 50 jaa.r die- a.Jien Wt'\'t>oi'S e-n spinsters waren. De arme huiS\\'t'\'l'f 

had ook hit•rmm de duurste- lol lwlaald. 

Nanr het eindf' loc 

I )e huisweefnijverheid was .tol voor 18-15-1850 nog min of meer een 

onafhankelijk lwrocp gehiP\'en. dat hij,nél uils·lllilelijk werd I woef Pnd door 

de pl·a,LlcllanrlslwvOilbng hij middel van hamlwet'fgt'louwen. I )e \\'ever kocht 

vlas op ck markl(•n of bij et'n lanclhom\'C'r, lid het door zijn vrouw en 

( 170) RAG. Zom<rg('m n° 342. 

( 171) /\dminlstrnlicf mcmorlunl Pro\', Oo::tvl. 1847, hlz. 317. 
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clof"hters lot garen spinnen E'ln w<>efde het op zijn gelomv tot lijnwaad. 

Na deze periode. wanneer de mekanisatie zover was doorgedrongen, 

dat zij dt> hanclweverij IHtitlen konkurentie had gesteld en de industrie 

nwer en mt'er in dt' fabrieken en werkhuizt>n in clL· steden en in sommige 

vooruilslr<>vendf' gemef'ntPn had gecentraliseerd. begonnen ook meer wevers, 

diP hun getouw waren trouw geble\'1':'"11, voor rekening van fabrikanten en 

lïjnwaadh,Lndelaars te wewn. Dit was voordPliger dan voor eigen reke

ning te \\'Prken. aangeziPn men hPn de grondstof leverde en zij zeker waren 

van hun loon wanrwer zij hun stukken aan hun werkgever afleverden. Wij 

mogt'n echter niet verzwijgen dat sommige fabrikanten en handelaars er 

laakse praktijken op nahielden en onze naïeve, ongeletterde en goedge

lovige wevers vaak in het ootje namen en soms als bloedzuigers in de 

nek zaten. 

De Zomergem..~e huiswevers hebben lang en verbeten gevochten om 

het lwhoud van hun eeuwenoude industrie C:'n tegen de steeds s'terker 

wordende grPep ,·an de mekanisalie van hun bedrijf. In 18..:15 hoorde 

nog in zeer veel woningen het gelijkmatig geklop van een getouw. maar 

hun aantal \'erminderde van maand lol maand. Wanneer het har>t van 

een wever stil \"ie.J. hJppf ook het getouw zwijgen omdat het niet meer 

rloor een andere hand bewogen werd. 

Ondertussen vierde de armoede onder de arbeidersbevolking nog 

steeds hoogtij en moesten de meesten ondt,r hen hun loeV'lucht nemen tot 

de armenzorg. In 1863 betaalde de Kommisgie van Openbare Onderstand 

lf' Zomergem 10.023.6ï fr. uil aan de armen van de gemeente en sloot 

de armmeester zijn rekellling af met een batig saldo van amper 1.89 fr. In 

18h4 werdf•n voor meer dan 12.000 fr. hesleed en moest de gemeente

kas voortdurend hijspringen om rle reb:·n in gen in c-•venwirh l le houden ( li 2
). 

TekPnencl voor de' plaatsPlijke texliPlinduslrie van 7_,omergem. is de 

<malyse van de werkhoekjes rlil" lussen 18hï en 1883 door het geml"entE'

fwsluur werden afgele,·erd. Van de J8CJ wPrklieclen die gcdurpnde die peri

fJdr- eefl wr·rkfxwkj•· aanvroPgen. waren l'f 17'j die in de WPefnijverheid 

werkzaam waren. lliernm werkten Pr 22 lc Zomr·q:wm zpJf. 19 Ie MerPn

tlrr-c·. ïO te \Vaar,;rhoot. 'j·1 lP EPklo c•n slr~chts 10 te Gent. IIE"t groolslc• 

ililfltal Wl'rcl dus op!,!eslorpt rloor ril' lwrlrijven van Waarschoot. 1 ó in g<'tnl 

•·n in rit· 11 fitbrieken r·n Wl'rkhuiz<'n van E<'kln. Ter plaatse Zl'lf. waar nog

.. lt·rhts r•l'll faLric~kjc lwsloncl. 11.!. clat van Theorloor Sïffcr in de Kloef

L.ppr-rstraal. konclt·n rnaar ••en k'lein ~tclnl WPvers hun kost verdienen. 

Opvallt•nrl is fwt lail\,! !,!elal voor Ct·nl. l\len lwtaaltle t·r nochtans rle 

hooj.!slr· loriPrJ. maar rlr· afstanrl Wil.~ /l'f'r vt·r - 1 'j it 18 krn - c·n onze 



mensen moesten die afstand levoei afleggen, aangezien er toc·n nog geen 

enkel verkeersmiddel heslond dat onze gemeente op regelmatige uren met 

Gent verbond. I )e eerste huurtspoorweg tussen Gent en ZDmergem kwam 

eerst in 1886 lol staneL maar hel aanleggen van deze tramverbinding het·ft 

onze wcvnrs niet naar Gent gelokt. Volgens <:'en stalislick van 1900. werk

ten slechts 3 7omergemse wevers in de Gentse texlie·lfahrieken Pn ver

diènden er. naargelang hun ouderdom. 9,36 lDt 1 '5.12 fr. per weel of 

0.13 à 0.21 per uu:r met een wPrklijd van 9 uur per dag of 69 uur per 

week. Waarschool bleef stet>ds de grootste afnemf"!' van onze werk

krachten waar geen enkele wever buiten de gemeente ging werken. Ook 

Lovendegem leverde in 1900 elf werklieden aan de Gentse bedrijwn en 

Wüa~srhijnlijk nog een groter aanJal aan de werkhuizen van \Vaar

school ( 17:!). 

Onderlussen had het speliPwerken zich een vaste plaats \'erowrd in 

vele huisgezinnen en werdPn zowat overal kantwerkstersateliers op~erkht. 

Zo h.v. te 7omerg~·m. waar rond 1853 zekere mejuffer Rosahe Faut met 

haar <;pellewerksterslwdrijfje daw~lïjks aan 12 kantwerksters hezigheicl en 

hrood verschafte ( 11-1). 

Dat het onze mensen emst was met deze nieuwe bedrijfstak. spreekt 

0\wduiclelijk uil het rei I. dat in elke gemeente speciale kantwerksters

srholen werden opgericht <'11 dat hel kantwerken spoedig een van dt> 

voortrilgeschoven vakken \Ttn het \'olksondPrwijs was f!eworclen. 

Te lomergem werdm in 18h-t in cle gf'bouwe'll van het klooster. 

twee spellewerksl ersscholen opgericht. wam 1 '50 leerlingt>n waren inge

sch n·,·en ( 17 5
). 

Alle vrouwen en mersJPS zalc>n wm de nocgen tot de latf'n nrhter 

hPt kantkussen en Zf'lfs d<' kinder<'n hacldt•n in dit heelrijf Pen nit>t lt> 

ondersc-hatten deP!. 

l,cer lnrr~ lwcfl dil !)('drijf <'<'hier niet stand {!ehoud<'n. 0:a 1<)00 

wnren de knnlwPTkstcr's in onze ~enw<·nte t'Peds srhnnr,; QPWord<'n t''l zal,! 

men hicY Pil rlanr nof! P<'n oud \Toltwlje dnt dP kunst hcopfcnctl'. mnnr 

<'V<~nnls cl<' laatsiP huiswe\'<'r ginf.! het hier nkt nwcr om dt>n hrode. nuu1r 

veelt•t•r om het lwhoud \'illl <'<'11 fnmilictrndili<'. nm c0n knrikntkf dot•! of 

11il louter tijdverdrijf. 

I)<' spellewerksterssrhool in het kloos1l<:'f WC'rd nff!Pschafl in lt1 tO hij 

~dm·k aan lwlangst<>llling en hd rnnl<'rinnl \'l'rhuisdP, snnwn 111<'1 enkt•lt• 

oFafacwNkle kunslslukj<'s. nam dt• rornnwlzoldt•r. waar nll<'s nu nol! op-

( lï3) I H 11\0IS E. /,'/nduslri<' clu lt.<.'<IJ/<' p/c. hl1. 'i·l. 

( li·l) (;<'In<'<'rtiPnrchi<'L l.ljsl \', llft~<•IP\'Pr<l<• wc•rkiHwkj<'.< IR'iO-Ill"\(i, 

(I ï'i) RAC. /.nlll"r~c·m n" 3•11. 



ge."tapeld ligt als zwijgende en treurende geluigen van een vNJwenen be

roep en \'OOr de Zomergemse bf'volking van Pen vergane kunsl. 

Onder de eerste wereldoorlog beleefde het kantwerken een kleine op

flakkering lP Zomergem. DP Duitsers waren tuk op deze fraaie kunst

\W'rkjes en lwtaalden er een hoge prijs \'oor. Enkele vrouw1jes en jonge 

meisjes zetten zich opniemv achter het kantkussen en konden tot 5 fr. 

per week verdienen. 

Thans werkt te Zomergem nog de laatste \'an deze talrijke schare van 

kanl\n'rksters. Nog dagelijks zit zij enkele uren over haar werk gebogen en 

laat zij de klosjes door haar steeds meer en meer stram wordende vingers 

springen. :-.har ook zij doet het niet meer om den brode. want dergelijke 

kunstwerkjes kan men niet naar hun werb•hjke waarde betalen. maar zij 

doet het enkel nog met een liefdadig doel omdat zij lid is van de plaatse

lijke missienaa•kring. waaraan haar werkjes worden geschonken. 

DP laatste stuiptrekkingen. 

DP defioilie\·e teleurgang van de huisweverij wordt doelmatig onder

~:twepl door de opgave \·an hel aantal handgeweven 9lukken die op de 

Gentse markt verkocht werden. Van 47.435 stukken in 1840. daa!lde dit 

aantal tol 21.315 in 1848. om in 1858 niet meer hovt>n de 7.000 Ie gaan. 

:-\a 1890. jaar waarin de doodsklok over de huiswevNij luidde. warPn 

toch nog enkele huiS\'-.·evers hij hun getouw geblevPn. maar het was niPt 

meer die verbeten strijd tegen de Im·kanisatie en de fabrieken. doch veel

eer uit traditie die \'an vadPr op zoon was overgegaan. hij na onopgemPrkt 

~""n di(' nog enkel werd heof'fend omdat het VPie jarPn zo was gewees-t Pn 

nog' alleen door lieden die le oud wan·n geworden om naar cle fabriek Ie 

gaan ~>n in het oudP familielwdrijf em hezig-heicl en een afleiding vonden. 

:'-laar vc•rrliensten waren er VPelal niet meer üan verhonclen. Een nic-htje 

van PPtrus De ltJ"oole, da:t haur oom rond FIOO hij het weven had ge

holpen. wist mij tP vertellen dat men toen voor een stuk lijnwaad van 8 

à CJ mPier lang. 8 frank J,elaalde. maar rial men daaraan 8 dagen har! 

gewerkt. J)p hewkening i~ rap gemaakt : <'Cil vC'!"clienstt• van I frank twr 

dug <·IJ een produktie va11 I mclor. Ronrl riHzelfciP lijrlstip VN<Iimclt> Pt'n 

~lif•lman ll.2'5 fr. per uur of 2 it ) fr. pN rial! en het rlaaloon van N'll 

~em~>t~ntt·wr-rkrnart rlic~ rle slra!Pn en het kC'Tklwf onclt'f"hiPlcl lwdroPg 

2.:;0 fr. ( m ). 

[ )p lijrl,.n wawn voor ril' huiswcv1~rs vt·rrc• van rooskiPmig t>n tiP 

ov,.rgrotc• rnPerrlc·rh(•irl mrwsl door rlc• armenzorg onriPrhowiPn worrlPn. In 
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1909 moest het gemeentehesluur van 7--Dmergem aan de Kommissie van 

Openharen Omlersland e<'n hulpgeld van 9.000 fr. \'erlenen om de 

schreinende nood le helpen lenigen (1 77
). 

In 1900 werden de wevers niel ePns meer in het kohier dPr gemeenle

be.[aslingen opgenomen. niellegen!'laande de gemeente haar laslenhetaiPrs 

in 28 kategori,eën had ingedeeld waarvan de laagste geschat werden op 

een jaarlijks inkomen van 400 fr. en slechts 2.12 fr. helastingen moesten 

])('talen ( 17
R). \' algens de gemeentelijke belaslingsrollen was het jaarlijks 

inkomen van een huiswe\W niet hoger dan 200 frank. 

Een ander sprekend bewijs dat de huiswever het niet lm·ed had. is 

het verhaa:l \'an de kinderen van .Jan lllerheke. die nu nog met trol<•. doch 

eveneens rnel ePn tikje wet·moed in hun stem vertellen, hoe hun vadPr 

soms midden in de nacht hel bed uitsprong. zijn werkbroek aantrok en 

nchlPr he~l g-etouw ging staan om zijn «sneedje> af te krijgen \'oordat de 

kut:ser ?.ii'n ronde deed. 

\V ooneer de kinelPren van de school naar huis keerden en ergt>ns 

het monotoon geklop van een getouw hoorden. hievPn zij spontaan een 

liedje aan dal klonk als volgt : <•twee shmtjes. twee laatjes - twee stuut

jes. twee I aal jes». waarmedP zij onlwwusl maar zeer juist de armoPde van 

de WCVf'r Wf'erf.!aW'n ( 179
). 

Als gemlg \"an de lijnwaadkrisis g.ingPn \'Pel lmbwevers naar het 

noorden van Frankrijk werk zoeken. liet aantal huisWP\'ers slonk als 

sneeuw voor de zon. In 1000 wen1en te Zomergem nog geen drie ge

louwen per 1.000 inwoners gelPiel of nog gem \"ijf1ien in tolaal op PCI1 

lwvolking \'an 5.008 inwoners. Tt> \ \' aarschoot daarPntegen. ~<'homnwldt' 
dit i:~1n1l lussen '5 à JO per duizend of minstens )0 in to-taal op PCn lw

mlkin~ van (J.0)-1 zielPIL In helzelfde ja·ar hestond hier nog j!een mkel 

wPrkhuis in lcgenslPIIing met \Vaarschool. waar t'r mepr dRn () war<'n per 

duiz<>ncl ill\\'OJwr~ of minsten~ )(Î in lolaaL I lel liet zkh lot•n rt'Pds <luide

lijk nwrken, rial Wanrschool N'n uilgesproken nijvt•rlwïcLdwYolkinl.! hnd t'll 

voodwsiPnHI was om <'en industri<'J!emet>nl<' te worclt>n. wnt nnclerhnntl 

ook is 11 i l gevn!IJ t~n. 

Tol omslrC'Pks 1 RRU \'OPrdPn de Znnwr<,!t'lllS<' \\'('\'ers hun nfgC'wc•t-k!t' 

stukkc·n met dP kmiwagen nnar Et·klo. I)!' klt•inc produn•nlC'n wkrpen 

h !1'11 stuk 0\'f'r elP ~C'houclt•r C'll gingen I<' vnt'l. N nel im kwnnwn lijm\' lH\\ 1-

koopli<'clt>n Pil knts.Prs dl' stukken hij t!t' we\'Prs ann huis Rnttllt•n <'n t'('l1 

lijklj,P lalC'r lwgonn<'n onzP wevt•rs voor rPkt·ning \'nn dt• knoplit~lt'n <'ll 

( 177) CPillPPnl<·nrrhl<.f. c<'lllP!'nl<'rt·l.·ninuf'n. 

(I 78) Gt'lllf'Pnl••nrcht .. f. CPmP<•ni<'rt·l.•nln~t·n. 
( 17<)) 1\•r"mnliib· nw.lt•.J,.,IJn~t•n. 
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fabrikanten te werken. dit' hun de nodige grondstof leverden. Het getouw 

i~ altijd de ei!!endom van de wevt>r gebleven. 

Om hPt uitstpn·en van dE" huisweverij na te gaan zijn wij ons licht 

gaan opstPkPn bij de oudste inwonprs van het dorp die de laatste s.luip

trt>kkingen ,·an deze ePU\\'Pnoude bedrijfstak hebhen meegemaakt. Wij zijn 

daarbij zeer ;;ystematisch te werk gegaan om zodoendt> te weten te komen 

in wf"lke wijk van de genwente de ·laal;;te handwevPT gewerkt heef•t Pn in 

\\'Pik jaar hij zijn w:-touw het o.tilzwijgen ht>eft opgelegd. \Vij kwamen tot 

de \·olgende bevindingen. 

Tussen I 900 en 1913 werkten te Zomergem amper IS à 20 huis

wevers. waan·an de oudste inwoners zich nog de \'olgende namen kunnen 

herinneren. 

Op de wijk Rij\·ers : August Bauwem rond 1902 en .Jan ltter

beh· rond 1902-1913. 

Op cle wijk Langehoeken : Charles Lippens Pn .Jozef Tum·kens 

rond 1900. 

Op de wijk Daalmen : Karel Barhier rond 1909 en de gebroeders 

Karel en Francies Aerens rond 1900-1907. 

Üp de wijk ]\ leirlare. gehucht KPrhoek : August Blomme rond 

1905. Henri Heyn·brandt tol 1911 en Charles Van Bouchoute 

rond 1905. 

Op de wijk KortebOE·ken : August Bultinck roncl 1906. Petrus 

\'erhPecke rond 1909 c·n Petrus De Smet rond 1900. 

Op hel :Vlotje in de SrhauhroPkstraat : Charles Dauw in 1900. 

Op cle wijk Nekke in de Haagstraal : Kamiel T ermont roncl 

1900. 

Op dP Kerkwijk : Emiel J)p Snwt in elP Dekenij:;traal to·l om

stn•eks 1908. 

TP Ronst·lc· in clPn !loek: Petms f)p l.roole roml JC)00-1909. 

In 1CJ1·1 zou J!Cen Pnkel !Jelouw LP Zomergem nog IJCWPrkt hPhhen en 

zeker niet mePr sedc·rl hc:>~ uitlm·ken van cle ec·rste werc•lcloorlog. hlijkms 

een vc·rklaring cloor het J!PITiePnle~H'sluur am1 clc· DuitsP o\'(-rlwicl in VPr

lmncl rnc•l clc· orwising Villl het ,,Jas. 

Dc· laalsll' handwevc·r clic :lomc·rgc·m 1-!f:'kencl hPPft was .fan lttPrlwkP 

in cJ,. Kc·rkslraat Ie· f{ijwrs. cl ie het in 1 C) 1 "j opJ!nf. 

111'1 wcefgelotrw, IH'I spinwic·l ~ voor zov•·rre nog t:!<>sponrl<'n wcrrl 

........- 1•11 al cJ,. lwnoclil!cllwclc·n clie lol clc· vlilsllijvc·rheicl c·n het lijnwaaci

W~>\'1'11 haclclc·n J,ehoorrl. krqzen l'en plilals op rlc· rnrnnwlzolclt-r. naast rit> 

iltlclc.,-•· afJ!~>clanktc c'n V<·rsiPic•ll wc·rklllil!en waar zij nog l'ltclij·kc jnrcn 

JJif•\'Cil ligl-/c'll als 'tornnw J.ldrrivc•IJ van cc•n lwclrijf clat J!eclurl'ralp vt•lp 

ec~uwc·n cJ,. I rots van on~ \'lanrnsc• \'olk was 1-!PWt·c·~t. rnnar wanrnwclf' lwt 

IJfJk ï'll\'1'1'1 lc·c·cl c•r1 ilfllliH'clc· hwl J!Pk.·n•l. 
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Onderlussen was de vla.,teelt sedert lang naar de achtergrond ge

duwd en wal nog aan ''las gekweekt werd. werd op het veld verkocht of 

hoogsten nog onder de vorm van gezwingelde slren~[en aan de man ge

bracht. ln de plaats daar\'an kwam de teelt van dt" vof'derheel die een 

srwlle ontwikkeLing kende en het inkomen van de landhouwer opnieuw 

ge\"oelig verhoogde ( IRo). ln 1000 wordt er van de vlasteelt niet eens meer 

gesproken in het verslag van het Zomergems gemeentehestuur nopens de 

toestand van de plaatselijke landbouw en in de algemene landhouwtellin17 

van 1903 komt het vlas bijna helemaal ondc-raan de lijst der gewassen. 

met een oppervlakte van amper 9 en half ha. op ef'n totatle bezaaiing van 

2.728 ha. of nog geen half per hondc-rcl. 

DE ZOMERGEMSE WEVER EN DE PLAATSELIJKE INDUSTRIE 

Te Zomergem werden wermg pogingen aangewend om zirh te laten 

opnemm in de stroom die in de lweecle helft der xe.zo eeuw naar de 

industrie voerde. noch vanwege het gemeeotebc-sluur. noch door pri,·aat 

inlitiaJtief. Zomergem zou nooit de industriegemeente wordc-n gelijk \\'aar

~chool. met een Hitgesproken werkersbevolking die haar we-lstand uit de 

nijn~hetd zou pu~t.en. 

Al had \Vaar~choot reeds zeer vroeg tekenen w'rloont die zijn \'oor

bestemdheicl lot industriegemeente kenmerkten. Zomergem had daarom 

nif11 minder troeven i111 de hand om in de rij van de gemeenten. waar de 

nij\·erheid ?Jich kon w'stige-n PB ontwikkelen, ePn vooraanstaande plaats lf' 

bemachtigen. Zijn geografische lig-ging lussen Gent en Hrugge en in de 

onmidddlijh nahij'heid van df' grote indust.rif'stad Eeklo. moe_;;t \'oor de 

industrialisatie van Zomergem zeker gunstig zijn t'n al \\'aren dt> l.onwr

gemnar<'n vanouds een vO'Ik gewePsl van landbou\\'~. toch had d<> huis

weefnijverht'id hif'r steeds een zePr grote akt.i\''il"eil gekPnd pn het onthrnk 

er niet aan tic• nodig<' werkkraC"hiPn om nwerdt>re lwclrij\'PTl op g-ang lP 

how!Pn. 

En desonclankg wt·rcl 7onwrgPm IJ~'<'"Il nijn'rhPidsgf'nwenlP. ~ln·hts Pt'n 

paar hc·drijven kondt'n h,ier wortP'I schil'lm. manr hun gro<'i kwam mof'izaam 

op gang Pn 7-e geraakten nooit lol hnn \'olie ontwikkt,Jing. NoPnwn wij hit-r. 

PPn chokol ndt>f ahriPk j(', Pen cichoreidrogprij. f'Pil lePrlooit>rij Pn P<'n paar 

uliep!Ptterijen. die iNIPr één of twet> p('l"sorwn lt>wPTk ~!Pielen Pil als dus

danig niet in het kncler van elp c>ig<:'nlijlP industrit> kumwn \\'ordm opgP

nornPn zoé\Jis dP tt>xtiPlint!ustr·ie. 
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Op 30 decembt'r 18-18 werd hit'r een werkhuis van wollen hand

schoenen opgericht waarvan dt> Olll\'ang ons niet hekend is. maar die al 

de wol ,-an de schapen dit> in dè gemeente gekweekt werd<>n voor zijn 

wkt>ning nam ( 181
). In hetzelfde jaar bouwt zekere Theodoor Siffer in 

de Kloefkappersstraal een katoenwe\'Prijlje met 5 tot 7 gelouwen en 25 

werklieden. dat tamelijk snel uitbreiding nam en omstreeks 1855 reeds 

SO à 90 personen lt> werk ;;telde ( 182
). 

In 1853-1855 wordt het S<:'hipdonkkanaal vanaf de wijk Durmen. 

Ier hoogte van de Brugse vaart. doorgestoken tot Eeklo. Dit feit zou de 

induslrie le Zomergem ongetwijfeld begunstigen. aangezien de scheepvaart 

toen nog het Iransportmiddel bij uitstek was De verwachtingen liepen op 

een hittere ontgoocheling uit want men zal nog moeten wachten lot in 

1885. wanneer zekere August Wille. gegoede partiktdier Ie Zomergem. 

het in zijn hoofd krijgt op de wijk ]\lotje, langsheen het kanaa!l een katoen

wewrijlje \'ar. middelmatig ht>lang op Lt> richten ( 183
). Dit bedrijfje zou 

reeds een paar jaren later worden overgenomen door de firma Storme-De 

Smet. Gentse nijveraars. die het uitbreidden en die er de enige fabriek van 

gt>maakt hehhen die tot hoven dt> middPlmaat ui·tgroeide fn het tot om

streeks 1945 heeft volgehouden ( 184
). 

Tussen 1850 <:-n 1856 werden te Zomergem 320 werkhoekjes afge

levercl. 298 \'an de aanvragers werkten in de textielindustrie. of meer dan 

90 per honderd. Hiervan werkten ~~ <)0 te Zomergem zelf in fle weverij 

van Theodoor Siffer in dt> Kloefkappersstraal. hij Vanden Neck in de 

DrPf.f. of hij Constant VermeirP en August De Vriend op het Dorp. Het 

!:.,rrootste aantal r!ing naar de fabrieken ,-an Eeklo Pn Waarschoot en 

enkelen ginven als seizfwnarheiders naar het noorden vnn Frankrijk (1 85
). 

Een flinke sprong naar 18()4 hreng,l ons hij de oprichling van Pen 

spinnerij door rePds genoemdP Theodoor ~iffer in zijn werkplaats in elP 

Kloefkappersst raai ( 1 Hs). Voh:.(Pns een sial istiPk van 18ó5 lwzat 7.omPrgem 

2 kaloenwevr·rijen. 1 vla$spinnerij met 24 werklief!C'n en Pen hlnuwerij (1 87
). 

\'anzf•lfspn·kend rijst IJij ons r!P \TiWIJ. wPikC' de oorzakC'n kunnen w·
wer·sl zijn waarom Zomr·rj:!C'm gePJI nijvPrhC'iflsgC'mPI~f1IC' f:wworciPn is. niet-

1181 I DE POTTI-:1~ F •·n BROI-:<:Ki\1-:IH .1. c;,.q,.f•t<·rl .. nt.q t>an Zonwrnr•m. 
1182) ( ;,.m•·••nt,.nn·ht..f. R"uhl•·r \'. lwmudsln~lntwn. 

I 18'~) :'>1,.,1,.u,.,I•·•·LI tloor lt Cnol<'n. PXprrl lon.lmrlf'f v. h. kndn,l<•r. SI'Ctl<' i\ n° 826 
B FH) \' A2r.. 

( 184) :'>'J,.,I,·u•·•l··•·l.l door r<. Conl"n. nl• vor,.n. 
(Ik<;) (;,.m•·•·niNwht··f. '~··ui•IN \', nru,·lrv..r·l·· wNkl .. "·kJr~. 

( 18r,) (;,.rn•·"nl•·nn·llt•·L l~•·ut•lrr v. l,,.ms"l.lnlllnu•·n. 
1187) !~;\(;. Zom•·rl/1"111 n" "Hl r· 1118 



legenslaande de vele fakloren die haar in die richting konden stuwen. 

Btc•halvP nog andere wdlir•ht van secundaire aard en die ons dan ook 

minder zijn opgevallen, moeten wij twee oorzaken voorop stellen, n.l. dP 

struktuur van de 7omergemse bevolking Pn haar vrees \'Oor spekulatie\'P 

investeringen. 

De 7.omergemsP hf•volking is er altijd een gewN'st van lanrlhouwffs. 

ondanks het feit dat men Pr altijd veel huiswevPrs heeft gekend, maar 

ook deze laatsten behoorden lot de mPns die aan de grond was gebonden. 

Verankerd aan ht~n bedrijf. drul sedert eeuwen soms \"an vader op zoon 

was overgegaan en aan vele geslachten naeen brood en weleens welstand 

had bewrg-cl, had hen !lliel toegelaten hiermn los te komen, zelfs niel 

lichtelijk van het rePels lang getrokken spoor af te wijkPn. Zij \\ûren g-rond

vast gebleven en vergroeid met hun bedrijf en al zijn gehmiken en ge

plogenhPden, rlie zij blindelings en instinktief volgden, zonder om te zien 

naar het verleden en zeker zonder naar de toekomst Ie kijken. Hun be

drijfskapitaal en de winsten waren nooit groot !!eweest en werden meest

al in hun geheel door de geleidelijke aan!!roei van de exploitatie opge

slorpt. 

Kapitaalkrachtige partikulieren. handelaars, fabrikanten en anderen. 

zowel van de g-emeente als claarhnilen, voelden er niets voor om hun 

gelden in de indus•trie te beleggPn. omelal de en·aring hen had geiPPrd. 

hoe onzeker en spekuialief dPze gelidplaatsingen waren. Daarom kochten 

zij met hun gelei gronden en pacht·hoeven, clie misschien mincler \\'inst

gevencl warPn, maar <'Pn belegg-ing- zoncler risico. 

Te Waarschool was cle toesl and eni!!szim anders georienteerct. In 

1848 hezal deze gemePnte nog sle0hls een hanclschoPnmakerij ( 
188

). maar 

weinige jaren later zoudPn cle lwclrij\·en er als pactdesloeien uil de grond 

opsrhiPien I lel gemee'!llelwslum en dP lwvolking \\'t'rktPn mei wrPnigrlP 

knwhlen aan dP on I plooiing van huJ1 induslriP~I patrimonium en zij wer

dPn mei sukses bekroond. In 1858 wer(l N'n nwkanische wew'rij opf!eriC'ht 

cloor de familie De ~chepper. I lel jaar clanrop \'olgdP een lwdrijf dat een 

Wf'v:erij, een blekerij Pil een wn·<•rij \'erPnigrk t'n opgt•richt wprd door 

elP firma fpjour-Vnnd(' C'ape'lle. De hert>n de llt>mptinnp ~,fkhllen len 

jme 1881 op de wij•k Heke <:>en nwkanische \\'f'\ l'rij wnar 320 getom\·m 

nan mePr dan 300 mensen W('J'k en beshum \'<'rschaflt'n. In 1887 \\'t'rd 

clt> N.V. van \\'aarsrhool lltil de grond gPslampl ll1f'l mePI' dan 200 

mekanisrhe getouwen voor et>n honderdtul WP\'Pr~. Twee jrtnr t!narna. 

Îll 188(), kreeg zpker<' .lohan n~~ VrePSC l<wlating \'fin Iw! gemt't.'lllt'

lwslum om ePn katnt'O\\'t'\'erij op lt' richten in dt> Stnlionslmnt. lll'l jaar 

( 188) .IACQUEMYNS G. 1/;~toir" .[,, J .. crt.<11 nk. hlz. ·13·1. 
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claarop ::;tartte nabij het ::;tation de mekanische we,·erij \"an Kamiel D'Hey

gere. Rond 1900 gaven deze vijf bedrijven werk en brood aan meer dan 

1300 wever:>. die wekelijks een duizendtal stukken afleverden ( 189
). In 

1883 teil de men in \\' aarschoot 16 werkhuizen \'OOr textielproJukten e95
). 

Zelfs het kleine )\ 1erendree, dat toen godverlaten en ver van elke 

n·rkeersader gelegen was. telde rond dil tijdslip vier ateliers, d.ie 19 van 

onze Zomergemse we\·ers aantrokken ( 191
). 

In hoeverre onze wevers verenigd waren om hun belangen te doen 

wrdedigen is ons niet bekend. In een gemeenterekening van 1908 lezen 

\\ij. dat er wel een soort bond bestond die de werklieden verenigde en 

de naam droeg van <Recht en Plicht:. en door het gemeentebesluur 

~eldelijk werd gesteliJllel ( 192
). Eerst in 1911 liet Zomergem zich aan

!' luiten bij het < Tusschengemeenlelijk \Verkloozenfonds der Gentsche Om

ligging> en betaalde daan·oor een jaarlijkse bijdrage \"é\.!1 100 frank ( m). 

Nochtans lezen '"ij in de gemeentelijke archieven, dat e:r op 29 no

n·mher 18C)O een werkstaking plaats had in de wewrij van de firma 

Storme-De Smet op het l\1otje. Di·t zal wellicht de eerste werkstaking 

::!<>Weest zijn die Zomergem gekend heeft. Over de oorzaak en het resul

taat ervan is ons niets bekend ( 19
'
1
). 

iv1aurice RYCKAERT 

( 189) IJE CRAENE 1·. Wm•nrfwot rond 18'YJ, hlz. IO'J <'n vlg. 
(I 'JO) RAG. Zomt·ru•·m n" 337. 

( I'JI) RAG. Zornrruem n" 337. 

( I'J2) c,.rn•:cntt•urrhl"f. G.,m,!<:niN<!kf•rtlnu•·n. 
( J'))) (;,.ffi('(•fll<:nrcl.lf•f. (J<•mN:nl<•rck<•nlnii<'IJ, 

( 191) r;torru·•·nt•·•m:ltl!'f. ({,.gister Jcr hri<-f wluclinll. 
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WESSECEJ\1 EN 71.1N liEREN 

De IHLülll Wessegem ( 1 ) wordt voor het eerst VPmoemd in ht>t Liber 

Tradilionum van de Cenlse St-Pidersabdij. 

F.odem anno ( = 970) VIl kal. no\·embris. ( = 26 octobl>r) quidam 

\Villo Iraelidit Sanclo Pelro üd idt>m Ji1onaslerium heridilatem sue pos

~essionis in loca nunciipalo \ Vessingim ( 2 ). 

Deze akte werd opgesteld in het klooster Hlandinus !en owr~taan van 

een hele reeks geluigen waaronder als voornaamsic graaf Dirk en dien• 

zoon Arnulf. 

liet documenl dient gesleid lussen <)79-981. kwam in een I 1" eeuw'e 

kopie tol ons. I-let dient VUESINGIJ'.l gelezen. komt \{111 het germaanse 

Wasjinga haim wal lwtekenl woning van de lieden van \Vasjo> \\'essi. 

liet is Ie vergdijken nwt Wessingen onder Doornspijk (Gelderland) e). 
Behoudens de Frankische oorsprong. en dezP blijkt lrom,·ens niet 

alleen uil de naam. blijft dit toch een lwknopl gege,·en. Normaal gesproken 

bn hier enkel \ \' Pssegem onder Ursel lwdoeld worden. Hij ons welen komt 

nergPib anders een \V Pssq.!t'm voor. I )e en ria ,.e \'éHl \V essegem Ie \ \' ondt>l

gem is trouwens Pen klein dPel van hel \V<'SSPgems gebied. <>t'll 3) ha ( 1 ) 

\"ergeleken met hel dePI op llrsel. 500 ha. liet is dan ook naar dit leen

gm~d da-l een LBk van dt> fnmi'lic cle !'IC)( )1\ zich ln!Pr noemde : < !' loor 

van \\'!·ss<·gem, of «Van \Vessegem. gezegd !'loon. 

l~nig<· l)('doeling \'nn ci<'Zt' hladzijcl<·n is hel v<·rznmelen en ordenC'n 

\ïlll al wal lol 1111 !oe ov<·r cl<· hcrl'n \"illl \\'l'SSl'gem i~ ~t'kC'nd. en wal 

(I) \\'t•ssc·gt•m Is thuns <'t•n g .. hucht \"llll l 1rsPI. 

(2) l.illl'r Trucllltonum ... p. 78 v" I!"Publ. In 

1:1\ YEN f.;{,,.,. Trw/ilionum . \f,f,ot. ~ti l'rlri. p. 1"\ I. 

V 1\N 1.01\EI~EN. A Cfuu•lt•s t•l .locurru•nls .J,. /':\[,[,,".'' tJ,. S11inf Prt'n" 
t\ Gnruf. Tonw I. p. ·15. n" ..J3. 

\'1\N I )i': l'liTTE : . \nrwlt•s , \f,f,.rt. ,..;ti l'..t. /!fmuf... I'· 10·1 

\'/\N I >Ei\1 l\1-:1{(~11 Oorkonclt•nf",.,k ''"" 1/o//on.f. f,.,.fmul ... n" 11 

( 3) ( ~YSEI.INl'K ]\I. : "l'optlll)'llliscfr \ \'oonlt•nl•twk. 

(·I) /\(.t;\11 ForHis roln·k.·ninl!t'l\, n" .!Ot•3 ( 13<llJ.f IOll). 
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,wdc.r in Ie gaan np het \\' e:;segemse wiL Derhalve zijn we er ons van 

b<>wust dat nog heel wat aan deze studie kan worden aangevuld. 

\'OUTE LE l'IOR. (5 ). 

Dit is bij anijn wt>leii de oudSJt gekende persoon van het geslacht de 

:'-!oor. !-let is wel interessant te vernemen wat Prof \ 'erhulst dienaangaande 

schrijft : ( 6 ) 

<Op de rug ,·an een los stukje perkament dat zich in het oudste cijns

register ( 7 ) der St-Baafsabdij bevindt en dat de optekening bevat van 

zekere betalingen die de abdij aan de graaf versohuldigd was voor haar 

domein te Lokristie ten lij de van Karel de Goede ( s) bevindt zich de 

merkwaardige nota : in \Tonestalle (d.I. in de villa \Vondel gem) o.a. voute 

Ie mor 45 s.>. 

\' erder bij de identificatie der personen aanziel hij hem als een lid 

,·ara de vooraanstaande familie Mor van \ Vessegern. Deze had een belang

rijk deel Yan de Villa Wondelgem in haar bezit. Zij wa5 er namelijk de 

mornaamste en ciavist die haar bezit wellicht aan grafelijke usurpaties der 

Xo eeuw Ie danken had ( 9 ). Dil belangrijk deel \'an de Villa Vv' ondelgem 

moel dan het \Ve,segemse zijn geweest. En indien wij Voute als bezitter 

\·an hel \Vessegemse deel {l!ldaar mogen vereenzelvigen, dan mogen wij 

deze hoogstwaarschijnlijk als heer voor geheel 'J\! essegem aanvaarden. 

Wesset(em zou dan als ttbdijdomein misschien aan de graaf gekonwn 

zijn. wal niet zo \'erwonderlijk is vermils wij de graven als ahdijvoogden 

veelal aL, houJers ,·an c!ez~> goederen ..- inzonderlijk van deze van de 

mensa ahhatialis ..- terugvinden. liet is dan normaal dat in latere e<·uwen 

de graaf als IPenheer oplreeclt. Ue fumilie de Moor hield zeker nog Wesse

l!em lol 1363 in leen('"). 

I 'j J V on h•·t r.w~lorht .J,. 
Ir,) \'El{ I lUl .ST A E. 

fwrul<·liuu '30 IJ 'J'j8). 

f\1uor lwstoat hil mijn w<'l<'ll ucc·n c•nb·lc ourlc ~<·ncalo!lir. 

I h· Suat-llau/.<uf,.J,i era lwur omradl"·=il (VIl XIV"). V<'f
Konlnklijke Vl. 1\,·,ul<'mle voor Wct<-nschnppc·n. l.ellNt'll 

<·n Sdum<· Kun.•lt·n wm g,.jllri:. p. 2';7. 

(;'j Hf\(;, Forul~ Sini.-Boaf~ · BhJom. n" )0. UillleJI. S<·rrure 

flavon. p. 12'J. 

Curtulalrc St 

lH) (;",dutft 18 \'lUl orn•lr<·"b 12fJIJ : comltl~ C'nrolus kun ,lus nit'mnncl nn<lers zijn 
,I.m Kar"l .J,. (;u,.,j,. 1111'1 t 127). 

1•1) \'ERIIUI.ST u.<·. p. 2r;1:1 •·n 27r;. 

llfl) I'"' WI'ZI' ,1,. '''ZI'f lwl.·rul <Int r•r ,,ok "''rl \V··•I<•rJI<'ril lw.lonrl <'rl rwu hc·lc·rul IA 

1<: \\'urr.l<·lu•·m ; <'V<·nw<•l •·•·n onlwtkk .. linu uil • na ril' wc•,lrPm> wul nll'l lwt 
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WALTER MOR DE \VISSEGEtvl. 

A" 1171 geeft Philips van den Elzas aan de Sint-Baafsabdij 5 Y2 

hunder « jacent a a pud Gand juxta SPil IC quos virlilicet W allerus f'.lor de 

\Vissengem jure f eodi a me tenuPrat.. (I I). 

Deze gronden .:In den Spijcb waren gelegen ten N.O. van Gent in 

de omgeving \'an het huidige stalion \'an Oostakker. Het waren vochtige 

f..'l'OIH-!en. door \Valter dus eertijds in lePn gehouden. welke de graaf uit 

oogpunt van zijn wildernisregaal geusurpeerd had van de abdij Pn nu resli

luePrde ( 
12

). Dit charter is ook in deze zin nog interessant daar het hij ons 

welen de eerste maal is dat de binding gemaakt wordt f'.lOOR-\VESSE

GEf-.1. 

A" 1187. Philippus comes Flandriaf' confinnat donalionem Rol!erii 

castellanii Candensis pro hac pnwposilura 11 nona-; maii ( = 6 mei) anno 

dom incae lncamalionis l\ICLXXX\'11 ( 13
). 

]\ le:t dezP tekst van :'-1iraeus bvamen wij op het spoor van het ,_· harter 

waarhij Philip van den Elzas lwvestigt dat Rogier. kastelein ,-an Gent en 

zijn echtgenote 01ar~uerithe aan de kerk van 0.-L.-\'r. Pn St-:'-laarten te 

Papinglo ( fvlaldegem-Kleit) de goederen ( 11
) schf'nken te 7:evf'ren welke 

zij \'erwoi"\'Pil hadden \'all V..lillem Lupard. met \'oonvaarde van een 

kapelanij te sLichten ( a.ltaar + priester + ddgPiijkse H. ]\lis) .. '\an dit 

charter in grote gothiek is s'lechts het zegel Y<Ul elP graaf gehecht. \\' altheri 

;'vlor en Reingeri de Prat komen er als getuigen in voor ( 15
). 

A'' 1 198. De g-raaf schPnkt aan dL' abdij van ~t-Raafs hondPrei ge

meten grond •Ie Kadzand. waarvan de vers,hillende percelen zijn gespeci

fieerd in dil charl~·r. Terug 5. \ \' altheri l\ lauri. doch allPen het zegel van 

dP graaf ( 16
) (maart). 

( 11) SERRURE : Cnrtu/uir·~ cl .. St-llnP<>II d., 655-1255, p. 56·57 . in l'Xl. Enh·l Z<'~<·l 
graaf. n° 54. 

( 12) \'ERIIUI.ST : o.c. p. l·l'l. 

(13) 1\ub 1\IIIV\EUS Opl'nr /l;p/onw/icn. Pnr:< 11. fol. t>3. (llttg. 1723). 

I 1·1) DE Sr!ET-VERSTR:\ETE : /lp p1·uosdit l'ma Pnpiii!J/o t" ,\/nt.lq,,•m-1\lerl. 11>'31. 

p. 5-1. ll<'l l)l'lr<'fl r<'nlPn. 1\ktl' verll'rlc-n ll' l'uplnglo Zt'lf. 

I I 5) R!\G. Fonds Sin I Bunfs. Chnrkrs n" 70 (St•rrun•. Cnrl. St. Bn\lll\ - ,·oll. uil!! ) 
DIERICX : Mc!moir<· sur /n l'i/1,. ,Jo Gnu.l. I. p. ·15. vol!. uil!!. 
r )U CIIESNE i\. 1/i:;/oiro uém;nfoui</111' d<·s mnisO/IS ,f,. Guilll'S. ,/'. \nhs, 
cl,, Gmad !'/ ,/e Coucy. Pnrls l!i31. pp. 107 !'ll 158. 

I tri) R:\C. Fonds Sini·Bunfs. C'hnrll'rs. 11" :"I. (S,•rrurt·. t'nrt. SI. 1\nn>n. p. t>7. Yoll. 
uil~.). 
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GER.\RDI 1'-IOR . 

.\ o I :2 )() (mei). Filip van Zomergem. alias \'all de \ \' oe~tijne. - I tij 

\\ël..' immers de eerste heer van \ Voestijne - bezet een rente van 30 sch . 

.. an de St-l' laarlenskerk van Papinglo. 

Er treden twee groepen getuigen op : enerzijd~ de geestelijken (pres

biter i) \"an Haltre ( s. \Valtheri). Clesnar ( s. \Vilhelmi) en l\ laldeghem 

( s. lleinrici en s. , \ndrée) ; anderzijds de edPk·n uit de omtrek : Balduini 

de Prat. francanus fratris ejus. Walteri de \ \' ostwincle. Gerard i l\lor. 

Dit charter werd uitgeye,·rn Ie Papinglo zelf ( 17
). 

Deze persoon, gezier: de omstallCligheden van zijn optreden mag dus 

uormaal als ht·er \'.tn \\',•ssegcm beschouwd worden. 

\\'.-\LTER DE 1'-IOOR. RIDDER. 

A" I :251J (december l. De bisschop van Doornik ( Walter) keurt de 

n·rkoop van de tiende van Aalter aan de abdij van St-l'laartcns Ie Doornik 

(!oecl. Walterus Ie ;--tor. miliLihus, getuigt ( 1 ~). 

Ao 125() (februari) = 1257 NS. Verschillende t•de-lcn, waarondt>r 

\V allerus li l\ loer. militihus, garandert'n de abdij van St-l'1aartens te 

Doornik in het hezit van haar tiende te Aalter, die zij van d~ dame van 

\Voesl ijne verwierf en lwloven clit le doPr. bevestigen door de kinderen 

\<tn d<'Zf' 1larne \'an zodra zij meerderjarig zijn ( 19
). 

A" 12(>4 (februari) = 1265 NS. Walterus de Wessegem. dielus 

~lof•r. lwr·dt op al.; let>nrnan van rle ~-.rraaf tuss<·n andere geluigen hij het 

o\'f•rrnaken van Iienden aan cl1~ al,dij van St-PielPrs, het Kapittel van 

Doornik. enz ... ( 2
"). Dus terug een lid \"an cle familie i'vfoor van \Vessq,!em 

die WiJ ills heer Pf\'iln kunnen dilll\'aarclen. 

117) !<AC;, Fond• SintB,,.,fF. CIH.rl..r; (St•rrun·. <"art. rl<' St-lliivun. p. ''1•). 

Enk··' Z!'~r·l Villl Phtli(" van .[,. \\'rw;tlfnl'. Ztc· ook I)[·: s:--tET-\'ERSTRAETE 

I Je• f"'"'·"ftf fHifl f'ufJIIIfl/o, p. I 'i. 
ltii) AI<AII. C'artulartum 127. p. 'i72 (,.opi•· t; .. "'·uw). c;,.puhltn·c·r·l in I>IIE!~ 

1\1 >:'-11·:1, ('fHfrl•·• r·/ ,["' lllftr•t!l< ,{,. /';\/.lwy•• St Murllrr ,[,. Tuum11i. Tonw 2. 

I'· 1)1, 117. 

(J'J) ARAI\. c· .. rtuiMium 121. p . ..!H7 "n ('urt. 1:.!1•. p. r.h1~ lcopw 13''). ~··tnthl. 

I JIII·:I<Ho:-wz "·'. n" IJflJ I'· 11:.!· I:;:;, 

lltJ) HAf;, Fond• Stnl l'~t·IN•. ('~~rtulurlttrn I. vol. 11. p. 1'11. c;r·puhl. V1\N I.OKI~-

IH·~\;. "r. n" 7'i2. ()ok I Jlr-:I<IC ·x Cl~r~rlc•rliC)IIkfr•, I'· I I I onriN rouli<'VC! clutum 

J;,!I,J . A l)lJ (Ï 11-:Sr\1·: o.r·. p. ).!7, VNntc•lrhn~. 

\Tl~ 1\IH '( ;(;J·:r-..: I ,.. IJ,. ·''"ft ,{,.,. (/llfcf,.,, ~'"'"'"· I 'l'i2. 
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GER:\ARD DE !'!OOR. RIDDER. 
~CIIEPEN. BEDIJKER. DIPLOl'IA:\T. 

Dit is ongetwijfeld de bekendste persoon uit de ret·ks heren \'an 

\\'esse~em ,ti \\·a..:. het maar om zijn optreden als ancierhandelaar tijdens 

de ,-oorafgaande bespreking die lol het Verdrag Yan Athis-sur-Orge leiddt:>JI. 

e-n nadien nog werden verder gezel. Hem Yinden wij ook als de eerste die 

t>xpliciet a.ls I Penheer ,·an \ \' esst><Jem wordt vermeld. 

Ow-'f zijn optreden bij die onderhan(lelingcn als dus(lanig >veiden wij 

hier niet uH en ,·emijzen naar de algemene literatuur dienaan!Jaancle ( 21 
) • 

Funck-Brenlano ze<Jl ergens in een van zijn puhlicalies dat deze Geraard 

t'en \'en·aard ridder was, Óie zijn sporen verdiend had op \'ele slagvelden 

niet alleen in Europa, maar zelfs overzee. Slechts zijn optreden tijdens de 

Slag van \\' oeringen in 1288 vond ik !Jecommenlariëerd. I-lier gaal het 

hoogstwaarschijnlijk over geen naamgenoot. 

I-leer \Voulere en her Alaerl 

Van Revie. ende her Geraert 

De ~loer : ende her :--lasuesijn 

\'an Redmghen en mochte sijn 

N iel Yerbetert alle Yicre ; 

\Van! onder sijne baniere 

I lolpen si metter hant 

I leeren Code,·aerde van Brabant 

Soe vromelijk den strijdt dragen 

Dat men hare dade sal gewaghen 

/.o spret·kt Jan van lleelu in zijn rijmkroiliPk ( 22
). 

J )eze Ceruarrl vinden wij ook vourrlien VPrmt:>ld als schepen van hd 

\' rije in 1270 m 1273 ( 23
). 

121) LUYKS Th. 
Scft,mc. 19'52. 

FL'NCK HHE:\T.-\:\0 l'f,i/;pf"' [,. /!,./ ,.,, Fluruh. Paris IH<n.. 

I),. viN fwk.·ml<t<· krrmiPk .. n Annalr•s Ganrlr•n•ls ( \'t·rschenf'n in I'Nlz). Cru

nlqu•· Arl(••lt·nn'· (In I),. Snu·l. ('CF). ( 'ronlqw· annnymr· (in 1\ouqucl 21) t•n 

( ;ulnrl (In Bouqud 22 J. I),. ( ~ .. nls.· min•lr•rbrrwrlr•r. sr·hrtjvN \'flll rit• Annult•s 

c;,jJJ,J,."'''· mi•&• hlr·n , .. IJ,,() 1\orluul. k.·rul .. llf'f"lfllllt)k !lOf'(' ( ;f'fililrfl .In l' I oor ('fl 

ll'·f,rulkh· lwrn ,(,,_ IHH>II•lwaur<~·ht)nlt)k al• tnltchllnusl,ron. 

122) Ritrnkrontr•k van f11n vun ((,.,.(u ullu. ,loor .1. 1: \\'tll•·ms In Collr·dlon ,(,. <'ro

niqu•·• g,.(ll''• tnt•rlll,., ( 11-i)t,). IU•Iulion ,(,. Iu 1\utailf,. ,(,. \\'o..rlnl!t'll. \',·rzcn 

I;.J2'j I'Jl vwl ; ool Vf'ffll<'''' nwl \\'oul••r Vllll ~~<·VIP lfl ftun slrtjl( 11'111'11 ,(,. llntilf 

\'IJrt l.uxt·rnhurll In ,(,. v•·rt"n 'i I 'i I ''" vu.!. 

I' BUTKENS Tru"lu>,., .>~wn'•·~ ,., ''"'"''""''·' du I lw·fu• ,[,, llmlumt. :\ntw<'fl"'n 
172 I v,.rllllah "r ovf'r In I p. ) 1·1. 

C.!)J \';\N I JIJCKE f{,.,w.tf f .. •mf,flrfll<' ... ,,,lf,. r•l 1-'nrrtn)rlfll ,[,. /lnr!/1''. wrHI..r hroll. 
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In mei 1271 lreft men Geraard f s Boud en~ aan met "Lisebt·tle sijn ( 21
) 

wijf:.. Het is een transadie va.n rijns te Royderwaen verleden voor schepe

nen van het Vrije (o.a. Jan van Cleyhem) ten voordele van de "capela1·n 

vander Nieuwerkerkein ( Salomone). Dit is een andere naam voor Groede

Oosl. CroedP ze.Jf noemde men vroeger i'-1oorskerke. Er is ook nog een 

Moel'kerke bij Aardenburg. 

Nu kennen wij ook de Ser Geraard i'-1oorswatering. waarin. onder

andere meer. ( 25
) de Gravenpolder (van NanJPn). de KIE>ine Geraard de 

i'1oorpolder. de Grote Geraard de T'1oorpolder. de Cleihempolder enz ... 

voorkomen. Deze polders zijn ontstaan. de eerste na 1282 als aanwassen 

van het eiland Kadzand ( 26
). In volgorde komen de andE>re kort erop : ~én 

van de Gemard de i'-loorpolders - de Grote wellicht - noemde men 

nieuw in 1295 ( 27
). 

Ruiten dez~' zijn er nog Geraard de ~vfoorpoldPrs bekend. f&n nabij 

Ten ( N) Oerde( n) of Oude V ere ( = omgPving huidige O\WZP'l Rreskens) 

en twee hewe~telitk van het eiland Bief\"liet. Herbedijkingen na 1-10-1 uil 

de Zuidzee ? De po'lders die wij het eerst ven10emden lagen westelijk in 

hPL Ambacht Oostburg en slaan nu nog op de topografische kaarten wr

meld. Kan men echter a!l deze aan één en dezelfde Gcraard toeschrijven ? 
Gerard Lemor,;; getuigt te Î'1ale in mei 128-1 \\'annpcr Gwijdt> van 

DampiePre ( 28
) de heerlijkheid Roesehre schenkt aan zijn zoon .Jan \'an 

Namen. In ditzelfde jaar geluigl hij e\'t'neens sanwn nlC't o.a. zijn brol'

der (?) {2 \1) \\'illem hij de verkoop van een lePn te lloogiPde LPn voor

dele Vi:lll de graaf. Kort daarop in 1287 ( 11 april) is hij ewneens aanwezig 

hij elP sC"henking van het vruchtgebruik \'an dt> heerlijkheid Bailleul ( 3
") 

aan de graaf en z,ijn gravin. 

Zelf koop·! Geraard op 31/3/128-1 ( = NS 128'5) twee lJttndl'r mot•r 

LP Aardenburg luss,en de mopr Yan de graaf en deze ,·an Lunbin 

Spicrin C11
)). 

(24) RAil. Chorl<•rs met blouw nummer. 2087 - ~Pt'n ZP~t·l t'-lour. 

(25) RA. Z('('lnnd. llands!'hriftt·nverznmelinl! n" 15··12. ommcluper :\" 1554. 

(26) GOTTSCIIAI.CK 1/ist. u•··~,ru/i<· r•nn \\'t·sl. 1.-VI. I. p. 106. 

(27) ADN. Lillc B 15bl, PremiN Cmtululrt• dl' Flnndn~. akt -13u. 

(28) RA. Nnnwn. Charles cl!'s Cumlt•s dt• Nnmur. n" 1:-0. In extt•nso In dt· Rl'lfft•n-

bt·rR'. t'-1onumPnls pour SPrvir it l'htstoln• tiPs provinccs ... Nnmm t•k ... CJ.\11. 18-14. 

J. p. 198. (Z<'I!cl typt· 11). 

(2'J) RA Nan•Pn, id!'m, n" 173. (Z('~t·l typt• 11). /':ljn hro!'tlt•r rn \\'tllt•m clnw~ In 

zijn ZPgel de v11f sclwlpPn I!Pplnalsl 2-l-2 met hoven t•t•n llllr!'nslt•t•l nwt tlrit' 

nnnhnnRSPls als lm·uk ; dit ~l'pluubl hlnnen ,J,. IP~('IHie S \\'11.:\t'-IE I.E :'-lOR .. 

±I 25 mm. 

( 30) ADN 11 1332. >tuk 2805 (11~1 In muscum). Ook . \R. \11. nul de Nnmur. n" 'lh. 

p. 32 v". In t•xl In cl,. Rl'lffenlwr~ : o.!'. p. •17. 

(31) Al )N 11 15ól l'r,•mlt'f .-urlulntn• ,(,. Flnrulre, stuk 211>. 
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De Qraaf lwvesligl deze verkoop in zijn naam gedaan door Eusta

chius. monnik van de ahdij van C ambron. op 8 juli daarop ('12
). Deze 

beide inmrt«:>r:' komeu in de Nieuwe Brieven ( dP voorlopers \'an de BrievPn 

\'an Asst'nede) voor c:l). I lij komt trouwens mei ePn polder \'an 278 gh' 

rtoor hem en gezellt:'n ingedijkt in df'z(~lfde rekening voor ( 3 '
1
). In de 

Rrugsf' stadsrf'k«:>ningen wordt hij vt>nneld als mil es in 1201 en 1292/9'5 ( 35
). 

Klaardt>r zien wij rt>t:'ds op I /5/1297 wanneer onder meer anderen 

• nobilis viris. Gf'rardo Ie Î' !oen getuigt te \Vijnendale in een akt waarhij 

B. \'iUl Heyk notaris. wrklaart d<Lt C. van Harlebeke in de naam van 

Robrecht \·an Bethune ef'n akt gelezPn heeft gericht tol Rome, waarin 

graaf Cwijdf' zich ontbonden verklaart van vazalitPil ten opzichte van zijn 

Franse le<:>nheer Filip de Schone. aanlf'iding tot de oorlogvoering ( 36
). 

Wij /1if'n hier immers zijn eerste optreden in het diplomatiek geschil 

\·an de \'laamsP !Jraaf met :tJijn leenheer. machtigste vorst van zijn tijd, 

opi.Jeden rlat zich zoals verder zal blijken voortzet na de Groeningedag. 

bij zijn benijding uit Franse gevangenschap. 

Op 2'5/6/1297 reeds verschePn de koning van Frankrijk Filips IV 

ctP ~chone mor RitsPI. Geraard de Moor was bij de verdedigers van de 

~tad. Op 28/7 •venlen zijn strijdrossen door Robrecht van Bethune geschat. 

lieh;er de mmm i ere inhoud van deze oorkonde : ( ~17 ) 

Het beste paard ;'1-!oulon. '500 p. tornoois. 

Zwart paard. Î' lorieL ~ekregen van LociPwijk de oudste zoon van l~obrecht 
van Bet.h unP. 250 p. Lornoois. 

I let paard van de FransP koning gekwgen. 125 p. lomoois. 

Het paarcl ontvangen var, de graaf. 225 p. tornoois. 

lf<·t paard van \Villem van D<·nriNIIlO!Hif', hnwd<>f van Robrecht van 

Bt·thune. 120 p. lomoois. 

132) Al )N B 1'i(d Pmnier rarlulntrP dt> FlnnclrP. stuk 21·1. 

133) ARAB. rnln·k,.nlna•·n. n" 'i3·1 A" 1294. 

111) Jl,illt·m NI Arrh,"f Stnl-.lanshospilaill BnJU~"· Doos vnrlo. rol H. A" 128<J. 

Zi•· ook STOCK:vtAN 1.. I!" Flri•·uc•tl ~'"" ,:t.,.,",.,f,. ,." c/,. V;,.,. Am/"w/ll,,n, 
A:vt 23. 1 '172. 

I 1'i) SAB. l~··kf'ltlnrwn : rr••p•·• lil·v,.Ji)k f" 37 "" f" 21. 

IYo) HAC;_ Foncl- "" Sainl (;,.nols n" AR:-l : a•·t""'' in cl .. l.lf\1BURC.-STIRUI\I : 
L'rJtf,.x I Jtp/t,mnllcu.• F/w"fri<ll', I. p. 1 fo'l. n" 'i I . 

1>:-J .J,. S.\1;\JT c;ENOIS /nu. nr,.,/ytiqllc· ,[,., ,.J,.,rt•··• ,[,., Comt ... • c/,. Flnnrln· n" 902 

• rnnn"'. (;h,·rart J,. rn0r t•l 1, ... f h,.vnu~ tlf• .st•'\ rompni'-lOfH)S). 

\'FIHIIH 'CCI·:~ I F IJ, . • !.,rt ,[,.r G"/c/,." Spon·n. 1 'l'i2. p. 12. 

J,J,.m lf,., f.t•fiN ,.",[,. V/ooi In \'•·rlwrult·ltnu 17 I 1'1fo0) Kon. \'1 Arndc•rnh· 

van JI,.Juri·. ,. "i7. 

J,J,.III n","frt•t "'"''"'· V. ,. l'l'i 1'11, 
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liet paard van .lan van Namen. 140 p. tornoois. 

lle<l rnarspaarcl. 40 p. Lomoois. 

Dit maak! 1200 p. lornoois of C)()() p. parisis. wal ongt'\'eer de prijs lw

clraagl van lachtig gewone paarrlr·n. I )e 21 lt>den \'an zijn gevolg harldPn 

nog püard<·n voor e<'n totale som van fJ08 p. pdTisis. \Vij noem<in op · 

dean de Dukerke. \\'aulier de llogerlande. Watier de Bafforde. SohiPr 

de Ie Ham. Gerard Dukerke. Cornille de Scoudehrouch. Robr·rt Fagle. 

Philippe de Wuheherghe. Gerard de Poulers; Bloch. Gheilinc en zijn 

broeder Gerard de l-laelehroeck ; GuiHaurne de Rodeghem. Piüon d'l\le

kerke . .Jean Delzande . .Jean de Dugele. Rikewart Standaert . .Jean dP 

Clève. 1~->an de Eonem. Gillis de r!&ve el .Jean Fasselare). 

Tijdens de ond<~rhandelingen voor de overgave begon de afvalligheid 

hij sommige \ 'laamse ridders zich te manifesteren. De kapitulatie ,·an 

het garnizoe-n werd op 25 augu~tus gelekend met ingang op 1 septemher 

indien onderlusse-n gl·en Engelse of Duitse hulp mocht opdagen ( 3
'). 

In de kapitulal'ie-akl \'an het garnizoen staal voor hci er>rst cGherars 

li l\lor. sir es de W eserthiem » ( 39
). \' e-erlien van de twintig ridderzegels 

zijn lwwaa;rd. I lelaas dit van Gcraanl ontbreekt ('10
). 

Er was ovPreengekomen dal de- eerste vijflien dagen na de O\'erga\'f' 

de ridders mochten overgaan naar het kamp van de koning of graafsge

zinrl blijven .. Jan 111 van GistE'!. lwer ,·an \VoE'~tijne. WE'rd Le-liaard op 

dit ogenblik: Geramd bleef ciaarenlegen een trouwe Klauwaard ( 41
). 

Na de belegering van l~ijsd vinden wij verschillende lwialingen aan 

Geraarrl gedaan. Zo vorlel~nt hij op 25 juli 1208 kwijtinQ van 104 ponden 

Vlaams ('12
) onlvnngen van l~obrecht vnn Bethune door hemiddPling ,·an 

WiliPrn van Nen~le. Een dergelijk kwijt~rlhrifl is \'oorhanden Yan 60 pon

fll'll par. ( ·•:•) ontvangen van de ~Jranf \'Hfl Nevt~rs door hemiddt>linl! \·an 

de nnivanger van Denrlermond<· (2/3/12CJR = J2<N N~). l 1ilt'indelljk 

verklnnrl l~ohn·chl van 1\eihune rtal hij octrooi \'t•rlt•t>nd hPefl op Jll/)/ 

12<><1 ( = I)()() NS) \'illl 1000 pmHIPn \'ladm!> (
1
'
1

) uil Ie lwtal('n aan 

Geramd de i\1oor <'11 te llenwn op hel "-astet•l \'Hil Rttp<'lmondt• t'll :tljn 

lol. dit als \'<•rgnt•ding 'oor de schud<· door de Franst· konmg op :tijn 

I!Of'd r·ren lwclrf•ven. 

(3R) 1\IU\SSJ\1(1' : J., ... copilu/o/ion:< dl' /.;//., ,., do I lowu t•n 12•>:- PI l.'l(ltl tn 

Souvmlrs d<' In Flnndrt·· \ \' nllonn<'. lonw I I ( lt·C I). p. I :"I <'n ,.~,! 

( 39) In <'XI<'nso in llrnssorl o.c. <'ll ,(,. Limhur~-Sttrum o.c. I. p. 200. 

( ·10) J\rchivl'.< NollonniP.< l'nrls .. I 5·13. stuk \I. 
(·11) \'EHIIHUC\.EN: ~lor~ d..r Gu!.i"n Sp•w••n. p. 21H. 

( ·12) i\DN 11 105S/·It>'l3 ( Z!'t!<'l typ!' 11). 
(·13) J\()N 11 IO'i8/11fi2 (z!'~,.j typ" 11). 
( ·1·1) 1~;\C, fonds Gntllnnl (,()7 'nwnS<·I~nrur ( ~rnrl J,. ~lor C!u•\·nlh•n. 

In <'XI .1,. l.irnllllr~-Stirurn. o.r. I. p. 2'1'l. 
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f o l'l D é porlem t> nl du Nord 
Dirt>clion des s,.. ,. ,_,;,·es cl" Arrili ,•l'S. 

Zel!el hera iJ; eh lype ± 2ï mm . 

\'an ~a bel mel zes sche lpen van zi lver. 3-2- i ( Rit' lslnp ) 

Lcr~ende : + * -·eRA T. LE MOR . chr. 

RA Namen : fond s Comlc ~ de Nam ur. I :-o en i 73 

,\[) 1 11 1332/2 05 . 11 -105 /.J 093 en 41 r.2 . B 2 ·17/ 11 (o'1 f' n ·11()(i ( foto) . 

. r hiiJ ook gcdrag<·n doo r : 

.far0h de- :"-!oor. sch<'p<·n van hc•l Gl'c lt· lc· lC' Cc nl in 13'>7 

(l'f:<pfnoy : R C'c hNrhP, . ur l'nnliq utl c·z ... p . ')0_) . 

Cntharinn . alta< lsa hPila elP Moor fn Gcranrd ('!' 9 -3- 14'29) 

al < 4'' 'rouw van fran ro ls van ll avc· . kt· rk<' . 

( ln<r . f un . c-l mon . d{' la f l Ü rf'.. A rr. Bruges. T I. I,.. ptrll r. St-Donal. p . 29 ) . 

I lr· l 7wnrlP vr·lrl I polc iNflrond ?) mcl dt ,; r h ,.. Jpj C's wijst wc- lli r hi op 7ljn brclijkNsrol. 

MiJd~ · rwij l hud gmn f twij ci P van Vlan ttd rc·n .J an . graa f von I lol-
land ( 1r.) c·n % (' lancl c·n h r•r van h ic· ·lH nei ont•dag n h nt rnon sc-hr p 

Ie rloc•JJ van 7.r· ·l nnd-lwwP l r - ~<·hr · ld . 11 I lwlrof el P r,i,lanclt'n \Vnl lw-

( 1'i ) ADN B 2<t7 / tf1(i'} r,r; vron rJ 'n r, monrt 121:!!) ( = UYfJ • ) Zf'llC' I ly pt· 11 . 
In r·~ l rn · - Vnn clt·n B<·rQI.. .I .. PII .. orkollclt•nhu<·k von lloll onrl <' n 

ji,., .JonrJ . 2c• rlt •c• l n" 1 O"i7. 

- Klull . Cochn· clipl om oll rn pl'rl. ~o rl hi l. r rll . r orn. ll u ll. ,., z,.,.J 1o ·clt n iJ. 17 o. 



ren. Zuid-Bevelancl, &mele-n. Noord-Bevelanel en \\'olfaPrlsdijk. Ver

schillt·nde edtJ!en wordc·n gevraagd dit charter Ie hekrarhtigen o.a. .-Ghe

rac·rcle den )\'foor. hc~re \'an W c-ssPghiem >. 

Na de herovr~ring van Damme door de Vlamingen op 10 octolwr 

1297 \\'as immers een vrede gesloten lol 6 jan. 1300. Bij het hervallen 

van de krijgsverrichtingen \'iel de Pne stad na de andere in Franse hand. 

leper onder be\'el \"an Gwijde van Namen hield het laatst stand. Daar 

rmlmoelen wij hem waar hij op 3 mei zirh samen met zijn graaf hij hel 

Franse kamp aanbiedt en in balhngsschap vertrok ( 16
). Ook \Villem van 

Knesselare bood z,ich toen ge,·angen. Op 24 mei waren zij te Parijs. r J,i 
werd opgesloten met nog twee andere rirlders in de donjon van ]\ lonlh

léri ('17
). waar ze e\·enwel een menswaardige hehandPling genoten. In 

1302 was hij nog gevangen. Is het zijn broeder Philip die \'ernoemd wordt 

in de Brugse slad9rekeningen als hebbende meegevochten op de GroPninj!e

kouter ? ( 4 R) De goPderen \'iln de \'la mingen werden :zeconfisceerd ( 49
). 

Df graal zplf kwam eind october 1303 terug in \'laandt>ren om spop

clig daarop opnieuw in hallinj!sschap Ie vertrekken c•n er uileindelijk in 

1305 Ie Compit'>gne te sterven. 

Geraard \'erschijnl pas lerug op het loneel op 23/..J/ 130-l hij de 

onclel'handt>lingen van f\1arquelle waar onder meer een wapenstilstand lol 

ï januari 1305 werd besloten. nadien nog verlengd. I lij was e\·enePJb 

aanwezig op de bespreking Ie Parijs, hij de ophaling van de getrouwheid~

Pden hij de steden van \'I aanderen in maarl 1305 lot hij de omlerhande

lingen lol hel akkoord van Poil i ers ( 511
). Geraard gaf ontslag lijden~ 

clPZf' nnclPrhanrlelingen. Op een \'ergadering \'an half mei 1307 hlet•k hij 

niel mePT ailll\\'CZig ('~I). 

(4ó) FUNCK.BJ~ENT.'\NO : o.c. p. ·1()1. 

(·17) l.E Gl.AI 1/isloire rf..s ComiP.< .J,. F/nnr/r.•. 11. p. 211. 

Äel{idll 11 [\ JUlSIS Croniqw•s in Coi'/IIIS Cnmii'OI'll/11 F/nncirirw. 11. p. HN. 

CUSTIS : /nr·rl"'"kr·n 1. p. 2W. 
KER\'l.IN riP l.ETTENIIO\'E .1. 

I·Hl) VEI~Hin'GGEN : Slnn .. p. 228 

llrurw.~. p. 120. 

1/i.<loin• .J,. F/nnclrr•, 11. p. 227. 

<'11 COl .ENS .!. : l.r• rom/'11' cnmmunn/ ,/,. 

( ·19) I )F COLJSSEf\ I AKER E. 
( !8ï2-ï'3). 

/lu//ctirr c/r /n Comilr> F/nmon.J clr• frnnrr•, T \'I 

l'lO) IV\G. St GPJlOi< n" 11 !.:! vnn 23·2·130i ( = 13011 NS l. \'olmnrht clotlr Roh 
vfln B,.ilnmP lol IH'~prPkln~Pn nnn ,Ciwrnnlo cito lP 1\lnr. rlno clr• \\'o~~•·n~hi<'m. 

mtl111hu~ noslrl~>. Ook In rlr• l.tmhur~-Sttrum CJ)F I p. J.IR. c•n Funcl-Hr.•n 
lnnn o.c. p. ·1()2. 

('Jl) Annnll'.< Gnrul<'n<ls in f\lnn. C .. rrn. lltslorlrn (Pr•ri7) ~\'1. p. 'l1l3. htn 27 
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foto : I ),.pnri<•IIH'nl du 1\ 'on/ 

I )u,.r/icm ,/,.. , _.;;, ,rl'((' <' d' \rchu •<'s. 

/.c·~t· l RuilNlypc ± _<) 111111 

( n<t de· ll<'vn nll<'l1" hnp . a l, nnciNhnn< lr·lnn r) 

~r hlltl •rhrwtlt•rl><•tlt ·lkinll<' ll <·n •rhnhrnl clrna<' l1 ,1, . ~, ., ,r lw lp<' n 

"' l.lwrortll 1'- lonr f'- 111111 , ' 

t\ :'\rot l'.on J ; .J(o n" lfl hl • (, f'O w•t-rf'/\rcq · nll <Ir•' <rc·n u~ . 

l'nrl • l ll(,j r,R, ; vn l, tJ . n" 21)(,'j). 

"I rul 'h..riN• l<·pN n" 2 12 •·n 2'i tJ ( vN<Iw('nt·n Jf)l I 1'11 

:trorl < h.,,,,., Brtl lllll' -12 uc· d<•<' II (' IIJk nfll <'hrokkel<l 

c,.,.n \VIJII<I• ·r ''"' . Ir• /I • /Wflrl" rldrl.-r /TIP[ CNnnrrl ,j,. I )ulv· ·l 

In ,j,. ltlf·mluur orn Vl•rw<u<i wordt. 
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Ik \"i nel hem nog \'Crmc,ld als cijnshour!Pr in een rol van 1307 ( 52 ). 

TPvl:"ns hij de stichting van een kapel en kerkhof le Oostmanskerkc- gaf dt> 

f_!raaf op zijn verzoek toelating tot verleggen. van een rijns op het 1 Y2 ge

met \Vaarop ctit zou geheurc,n naar het neven! igf,!end percPPI ( 28/1/ 1)07 
= NS 1308) ( 53

). 

Op "1 au~us4us 1308 verklaart Hues li .lout'nes, poorter van Cent. 

dat Ct>raard de l\loor hem 18 hundPr leengrond met vijf afhangenelP 

mansc<happen heeft verkocht gelegen le Ternieuwerkerken. De Geraard 

van J'vlassemen, waarover verder, en filips van l"vlaldegPm treden Pr o.a. 

als gt>tuigen op. Zich baserend op de grootte zou men gPneigd zijn hier

in de p01lder nabij Oude V erE' te vermoeden ( .H). 

Een laatste maal ontmoden wij hem te leper op 11 juli 130CJ al~ 

officic>r van 's Gravemraad (''") in verhand met het geven \'an toelating 

tal wijzigen van het Verdrag van Athis-sur-Orge. Nadien vond ik geen 

spoor meer \'an hem. Na een Je,·en van trouw aan zijn suzPrPin-gra\·en 

en dit in de moeiJijkste ogenblikken van het heslaan \'an het graafschap 

moel hij korl nadien overiPden zijn. Verdere omstandig-heden zijn Pchter 

onbekend. 

Deze Ceraard had hoogstwaarsC'hijnlijk zijn woonstPde in de omgeving 

van Oostburg. misschien te Cro('de of Nreuwerkerke. Enkel1' v<we aan

duidingen laten dit althans uitschijnen. 

1) ILem. clou blockeisent te minhere Cheraerd den l'loor te Oestburg (
56

). 

2) TwP!c lanclt heel .lacobsstic. mde leghet int ambacht van Oosthmgh. 

hij sheen·n Chet'raerds 1'1oers rudc!Prs wooninghe ( ~•). 

3) Ghelein Tmfhoop. preshite-r \'an 1' lomskerke. alias CroC'de. nnl\·angl 

nog in de I()" eeuw van de ontvanger van Sluis een som Yan lwzeltl' 

rente op perrf'l(~ll in rle 1'1oorspolrl('r om een jaar~etijctl' tP clot'n Ynor 

Geraanl elf• l\loor. rirlciPr (SR). 

( 'i2) 1\l )N B 138H/1282hts. rol vnll tn<'<'r <lnll drit• llwl<'r md 7.<'1'r nulillwntail't' sdwts 

vnll ni<'liW<' pnrochl<'s op gn•ns vnn 1'-IPPij<'slnnd <'ll Z-VI. 
('i3) ;\[)NB l'ifi2. [) .. uxli•tnl' rnrtulnlr<' de Flnn<lr.-. stuk hl. 

Voor de 111!!!1111! vnll OoslmnllskNke f'n N!Pll\\'<'rk .. lkt·. zlf' ,[,. knnrl in C~nll

schnlck. o.c. 

('i·l) ADN B .J06t/4Gt9. 

('i'i) FUNCK-BRE:-.JTANO : o.c. 

('ifi) SAH. n·k,.nillr:! 1307. stnrl Hru~~"· 
('i7) RAB. Cart St Anclrr .. s 12<lO f" 7R. 

ZIP ook I )p Flou, n .... \ ·l. knlnm 'i IJ. 
(5A) ;\l)N 11 3382 sluk 113A23 
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ELI:'.-\BETII \'.-\!'\ ~1:\LOEGE~I. DA~IE \':\N \VES5:EGD!. 

In de tientallen charte<r,; en diploma.tieke rollen hehlwn wij slechts 

éénmaal een ifl'lichting van genealogische aard ge,·onden : « Geraarcl fs 

Boudens en Lisebette sijn wijf.") 1271. 

llierop voorthouwend en ge?Jien het vervolg. hPhhen wij menPn le 

mogen hesluiten dal hiermede Elisabeth \'an 1\ia]degem werd bedoeld. Zij 

zou later hertrouwd zijn met Geraard van Massemen. Ik \'ind anders geen 

verkinring hoe \\'essegem in haar bezit is gekomen. noch hoe na haar dood 

\\' essegem temg aan de familie de Î'loor zou gekomen zijn. 

Ht>t is t·\·eneen$ wellicht deze Bouden de ]\·!oor die in janl!lari 12·16 

( 12--tï NS) vrijdom ,-an belasting «:beste hoofd:. vt>rleende aan de in

woners van Rodanhurg ( = Aardenburg) ( 59
). Hij hiE'ld dus bepaalde 

O\'ffheidsrechten in leen. \'olgens het oudste keurontwerp van Aarden

bwg werd d"" stad bestuurd door lwee erfPiijke schouten uil de geslachten 

0foor en van Bat•rle. \\'ij kunnen dus n•ronder9lellen dat hij het schout

ambt ( &n) in leen hield. De?Je Balduino de l\1oro komt ook voor in het 

thans verdwenen Cartularium van I iarelheke in 1239 en 1244 ( 2 x ) . 

\\' ellichl is deze Boud en dus de vader van Geraard ( 61
). Gravin 

\ fargan>ta ben·stigt nog in 1265 de verkoop rloor Boudewijn van Zomer

gem gedaan van 21 hundf'r 200 r moer in het ambacht \Vatervliet. Ondf'r 

de ,·erwen·prs komt Boud in J'v1or voor ( 62
). 

\Vij \'onden nog Pen paar stukken in de archieven van het Groot 

Begijnhof le Gt>nl waar W essegemse 01oors in vernoemd worden en 

waar dPze Elisab<.>th ook in voorkom!. 

Een perkamenten rhiror,rraaf vertelt ons de 3 mf'i 1333 de stichtinp

van ee11 verjaardagsmis rloor lwzel van een rPntC' .-up ePn dachwant mer-

( 59) Archif'f Aarrlrnhur11 !'rrkamrntrn rej:ltstPr, fo s en Bo,.k met de Knoop. f" 41 r0
• 

C,·puh. In r;tlliodts-\'an SPVN<'n : R('cUcil rl ... s anclens coulumes ... Coutum"s d .. s 

rwlil<'S vill··s ... ,\ard<·nburg p. 81i d::go BalduinliS de ~1oro. rniltn. Vcrtaling In 

L'tr,.cht-l>n-ss .. lhuis /\arrl .. nhurg "n clcs;r.elfs hand .. ! in het IJf'gtn dl'f XIV" eeuw 

Ni<'uwc wNk<·n :-.laatsch. N<·d..rl. leU .. llorchrht. IS·H. BijlntzP ll). 

( f,()) \' or<l<·rmnn· \' nn Oyt·n llc·t nrcht<'f vnn /\nrcl .. nl>urj:l - BcrP<IPnCN<le cntnlogu~ 

van hnn<lv"~tc·n. rr·kc·ninl!"n •·nz... 1201-1 (,04, p. 1·1. 

Utr<·cht-1 )rr·~sc·llouh. o.c p. 27), l•·kst k .. urr•oniWNJL 

\\'nrnkiinlnj.~ l·'lnnclrtorh< Stanls· un.J Hc•chlstws"htrhtP, B 2. nbt 2. Urkundf'n-

J,w h. f" 'j2.(,(1, tcl<·m. 

\'or•t••rm••n \'an ( Jyc·n 

I H'J2. p. 2'j. 

(f,J) IJ,. Flou. ond<·r :-.1cwr<- Cnrt fol lflli-1'17 <•n !AA- P<'l : I ltt cnrtulnrlum In I!P· 

.J,.,.It,·lt)k 17"' r•c·uw• lnpl<· In I~. /\. Korlrlj~. 

(f,2) /\1 Jl\: 11 J'j(,j l•·r. ( 'nrt ,j,. FilliHirr·. •lul 'I" 



3<'ht>n !igghende voPr cle rnude up de hoegherners<h dat rnPn aut Yan rnrr

W<IIIWC van \Vesst>ghern> ( 63
). 

Op 1 maart 1342 ( NS 43) wordt door Beatrix Yan IVfa.;;sernen gehuwd 

me-t Diederik Noetax vier gemeten weiland \'erkorht aan Sirnon Alïjn. 

die zij ge-kregen had van haar mopder dame van \V t>sspgem hij haar huwe

lijk. I )it mot~t dus van vóór 1327 zijn. Deze dame. normaal dus ~:whuwd 
met een van l\lassPmen is hier ongetwijfeld Elisalwth van l\'laldPgem ge

h uwe! met Geraard van ]\ lassPmen. 

Een twePdc charter ( 12 maart) hetrPft de cijns aldaar op een helft

winning. Beide akten \VPrden gepassePrd voor haljuw en schepenen cChee

ra<>rcts SrnoPrs. claes l\1oers sone \Vas in de prochic van \Vondelghem 

en daer ontrent in den tiden daJt dese dingen waren ghedaPn> ( 64
) (zie 

verder) Ga,illard deelt zelfs het grafschrift uit elP kerk Yan ~ lassemen 

mPde · «ill de voorh·rcke. \'oor onst~n \'rouwen autaE'T. ondPr een<>n hlauwt>n 

zaPreL \'erdt>ct met metat>l. zijn figurt>n int harnas dt>n helm op thooft ende 

banierPn op de schouderen : (diversE' wapens errond) 

St>ptirno mensis maii ohiit Cheerardus de Rae~seghem. dominus 

de mamines, miÎis, cujus anima per ]Îni misericordiarn n·quiPscat 

in pace. amPn 1326 

Die 10 Jil.nuarii ohiil dna Elisalw•th rtP 0laldPghem. clna rtP 

Eecke et dt• Vv' esst·gh<'m, uxor quondam dni Gh('erardi dt> rna

mint', rnijilis omtt> pro anima Pjus 132(i ( = 1327 NS) ( 65
). 

GERAARD DE l'100R FS CL.i\IS, RIDDER. 

GRAFELIJK Bi\I..JU\\' EN ONTV.\NGER. 

h·it is zek<'r dat het oudste lt>{'nhm·k \'é\!11 de 1\urg- \'an Bruggt> ( 
66

) 

men ciateert het 1320/30 " als lt>c1Jil1HI1 aanduidt : Clwrard fil clais Ie 
moPr voor 

(r,3) Si\C~ : rhurlcrs liPgiJnhoL zie ,J,. Bethum· : Cnrtulnlrc t!u J),>~ulnn11e St-Ehsolwth 
il Cnnd (i\nn, Soc, dï~mul.. 1883), N" I Ei, 

(li-l) Si\(~. idPm, 124 <'11 12-1 bis, 
( l,'i) Epilnplw~ <'l monunwnls d<'s <'-RiisPs de In Fluntlrt• du I ti'' sh'd•· t!nor ,[,, Ht•thmw 

In i\nn, dP In Soc, ,I'J~mulnllon", 1900 ; p, 23, 

f)p Jnilo(ny \1P<'rt 7-'3-1328 ( lland .. linllcn l\rin~ Oud<'mwr<l<' nr:: :- - 1'1. I!)~() :'11), 

d,. l.nlulnR l'1nl<leg<'m, tl.a l.oynlt•>. Elisnlwth Pil Filip. knnunnlk \'RI\ St-11onnns. 
zou.!Pn g<'sproll'n ziJn uil \\'lll!'m vnn l'lnldt·~t'lll o•n l'lnrin \'1111 Gn\'1'1''-'· ,lnt·htt•r 
\'11!1 l{nn~. Zondl'r bron I 

(fili) i\IV\1\, n·L·nlnnl<'r ,1'i925. 
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Foto I >,; porl~mpn / du Norcl 
I Jir~f'lt<JII ,1,-s ."NL'tCc •s d'Archiu~s. 

J'.,· ~r · l lwr.alrli , rh typt · ± 27 mm . 

Villl , ,,hc·l nwl nnb ·rkrui ' v o~n 1.ilvN. 

\\',,JH"flkr('f'l : I lolt wn s 1 IIIH IN \Voc·, tapw 

l ,r· ~• · nrf, . \. rnrt. Ir· 1ur. dwvnlic ·r. 

AIJ,\J B t3'12 / r.2 11 ( I ), . 1'-ln) 

/\ 1) "' 2 ï'J/ 'i l()'i 

i\UN 13 204 / 7n7n , ... 7!J7 1 

l .c· hln on ,j,., urmcs, >ulv t 

,j,. I' urmortlil ,,,. , vil!,. 'lwtc·ll··nll ·• ( ()1/( , r/!f)lllllc ·,, " ' l~nt'urll·- l'l fo . 

rnlllr•' cJ,. lurt< l< ·n r omlf· ,j,. l·'lundw. lJII u. ,foor V on l u l t l e~r· m . Bruss •l 

lf;r,r, , p. 'i !J . l ~n · uk ? ;:,.jf,j,. kl< ·llrt·ll I Ook l't ltp 1 nn tf,. \\ ' o · ~ lijn· . 

't•n v11n /..ornt·rur·rn . 1111111 ,ftl W''l"'n unn tor·n htj Iw,.,. wNd vnn 

W rw ltjtlt' , c·rftkr ntl'l r·r·n JC •Icl ""'' kc•c•l 



l 0-1 m (es ure) de terre ke on apelle Ie pol re mons. gherard 

Ie manO'ir de wesseghem ( + seign.) 

arnrnanscep de oestbouwh (alle fol -16) 

Ie manoir <leffinghe:. à Bruges (echtgenote Gerard) ( fol ') l 

-17 gh wond in Leffinghe ( 67
). 

\\'ij denken hem te mogen w•rpenzelvigen met de Geraard welke 

\'Oorkomt in menige oorkonde in verband met Aardenburg. 

In de oudste rPkening van deze stad komt hij in 130~/10 reeds her

haalelPlijk voor ( 68
). \' erder gepft de graaf in 1311 opdracht aan i' Iessire 

Gerard li Mors een onderzoek te openen nopens een geldsom op de stad 

Sluis { 6 ~1 ) gedicht.. In een stuk uitgaJande van Raoul. bisschop van ~t 

0'1alo (·n gegeven te Parijs op 1/9/1316 treedt 4:Gerard li ~lor. procureur 

de la ville d'Ardenbourch» op. Hij is er aanwezig op de besprekingen te 

Parijs in verhand met wijzigingen aan het verdrag van Athus-sur-Orge. Oe 

onderhandt>laill wordt er ook in ]\ Iess.ire Gerard li ]\lor genoemd en is op 

dit ogenblik waarschijnlijk reeds overleden ( 71
'). Verder slaan Robrecht 

van BeLhune en zijn beide zonen Louis en Robert. aan de Aardenbuf'Jers 

de helft van de tol nf en vernieuwen de \'oorrechten aan de \Teemde 

kooplieden toegestaan. 

«du grand servirhe ... don leur Ie rnodie du tonlicu qui appartenait 

à Gerard Ie Î'lor» zegt het stuk (2/1/1318 NS 1319) (' 1
). 

"Le quart jour del mois davril:• 1323 ( NS :2-l) geeft graaf Loclewijk 

van Nevprs te kennen in Kortrijk dat hij op verzoek van de Aardenburgers 

hun de misdaden vergeeft waaraan zij zich schuldig gemaakt hebhen 

tegeno\u hem ('n zijn baljuw Gemarel de ]\!oor. ridder. IJit lc>gen t't'll 

IJOde van 6h.OOO ponden. De ahl Yan Zol'l<:>nda:le uit de onmiddellijke 

omgeYing trad als lwmirldt·laar op. Di·t was welhcht nn de kustopstand ( ;~). 

Dan ''inden w:j Geraard nol.( als. getuige \'ermeld hij enkele leenhulden 

aan cl<- graaf gehracht op 2CJ december 13:25 e5
) ('11 \'crdcr hij een rt'gt•ling 

(r,7) Tablt'llt·s de Flundre ( 1950) n" 3. gcdult•t•rd tusspn 1321·1331. In lwt vol~:t·ml 
1Pc•nrcglst<·r SAB komt \ \' PSS<'~<'Ill niP I lllt'N voor ( d 1\

0 1-135). 

( fi8) \Vtjff('ls C. : f),. oudstl' slmlsrc·h·nin!( vnn :\nrdcnhur\l (.'\rc·hkf Zc•t•uws Gl'noot· 

schap 19-19·'i0). 

(ri9) clc Sntnt-Gcnois : lnv. nnnl. n" 123·1 : l'f komt ook t'l'll G. f\lnmwr voor. ,loch 

hltlkt•ns <'t'll Z<'~<'[ w<'l PPll nnclpn•. 
(70) SAG. chnrlN 2'1:-l : ~Ppuhl. In 111\·. clt>s rhnrtt•s l'l clorunwnls cl,. Iu ,-tilt• d<' Gnml. 

par Van DuysP t'll E. elP Bussclwr. Ori~irwl'l .-\DN B 259-lt'~t·l. 
(71) de Sninl Ccnols. lrw. nnnl.. n" J3(i3 ; In !'Xl. ln Dn•ssl'lhuys. o.c. httl. F. 

Zte ook \'orslPrmnn-\'nn Oyt•n R,.rhtsbwnm·n. p. 2'i. 

172) clt> Srtlni-Gc•rJOis : lnv. <~nnl. N" 1·106 ; vlcltrnu.< nht In l'.·rknnwnkn "'~isl<'r. f" 1~. 
Archh·f , \nrciPnhur~. 

(73) Al >N B I "ih2, stuk 37·1. 
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F uto IJ ,;1mrfeml' n f Ju Non/ 

I )u·r·r ·firm rles S, 't ·in•, cl'. \rclli t'l'S. 

Z,·w· l lyp<' ;luunrlr: dnnll' ± 2(1 mm. 

f{,.rht..rlwnd "h ild I),. I oor ( nnk. ·rlru l') 

ltnb·rhnnrl " ·hild mt•l 1.c·• ~ ~ hutnl ,n fl,•n . 
l.<'l!<'ndr· : '+ E . F r.,uw•· . hc·d r· l. Smcwr; 

I ~< htuc·nlllc· C rl M 
,\1) ,\: I\ t 3'j2 /1,2 t1 ( I J.· f\ lay · t 3G7) . 

!11~ f•fl l .m i P~\ qk \'ilfl Nc·v'"r' ,.,, d e· imvon crs vil ll Vc ·rr<' l>n )(·k nopc11 s a hl 'r

' ta Ht~· n ·nl ·11 op ·1 fisfiWLrt I 'L() (NS 27 ) . I uu r word t oo k (' 11 ~)o iclin 
j, . 1or \'Prtndcl (1 '1 ) . 

lï·l J Al >N f', I %2, luk } 1. . 



Kort vóór 1330 moel hij wegens <ses esmeutes> v1~rhunnen ziJn uit 

\'laanclen·n en werden zijn goederen aangeslagen. Dil blijkt althans uit 

akten gedateerd f) en 10 februari 1330 ( NS 31) ( 75
) gegeven te Brugge, 

waarin Loclewijk van Nevers aan zijn ridder genade verleend en le\'ens 

herstel in al zijn hezillingen. I lij morht terug in Vlaanderen komPr•. echter 

met d<'ze n·slriclie. zich niet le vestigen le AardPnburg waar zijn vroeger 

manoir schijnt geweest te zijn. 

Om dit le hekonwn had hij aan de graaf samen met lledele zijn 

vrouw. zijn goed B(•auprez nabij Brugge geschonken (molen. landerijen. 

weiden, renten, vijvers .. ) alsmede een rente van 16 ponden tomoois en 

hel srhoulclom Aardenburg ; eveneens ontdeed hij zich van de tol \'illl 

d(• :-;lepeldammesluis. 

Beau prez ging op 22 juni 1332 hij a kt gegeven te Compiègne naar 

L{)(l(''' ijks neef Gwijdt'. heer van 1\iquebourg e•). 

Bij de o\·ereenkomst van de soevereinen, Luclewijk van Nevers graaf 

van \ 'laanderl~n en Jan, hertog van Brabant nopem de heerlijkheid 

~ leehelm en deze van de Stmom van df' Schelde trad hij terug <1ls g<'

luige op ( 31 /313()) (1 7
). I-lel moet zijn dat hij de gunsten \(111 de graaf 

I erug had gr·wonncn wanl hij was b;~lju\\' van \ 'eume van 417 -

7 I 11 I 133(> ('IJ in 1337 nlMs onh·anger van de graaf (' 8
). 

Hij dt• machtsgreep van de rebelse viamingen werd hij nu als 's gra

,·cns raadsheer. \'erbannen voor een hnoede maal. \'an d,•zt~lfde LodPwijk 

van Newrs kn•ef.! hij op 17 I I I 138 Pen wijgeleidl' om zich naar I )ender

mondf• Ie hegevm lenoiwle finanli(;Je kwesties \·oor de graaf uldaar te 

n·gcll~n (XII). I )e verbanning moel een Zl'slal maanden hiervoor lwhlwn 

planlsgchad ten \'foegsle ( 711
). 

lrr 1350151 wns hij rl'l'ds 0\'Prl,·den want dan wordt zijn \\Tduwc 

\'CIIIIt'Jd ( 
81

), 

17S) i\ I )N B I r')Ul I )l'uxh\lllt' cnrtuluin.· de l:lundrt•, stukb·n :JlJh, '2~):· . .2llS. E\'l'IH't'll:' 

1\ 13'i2/r.2·1·1 orl~in<'t'l mei Z<'!it•ls \'011 C t'11 lil'tlt•lt•. 

(7h) ,\I)N B 1%.2 l) .. uxh'nw cnrlulnln• d,, FlnrHlre, .<luk 2:-0. 

(77) /\1 )N 1\ 21•-1/7070 t•n 70:-1. Z<'g<'l nl1kNkruis. 

(78) Now(• l.<'s huillts cnrnlnux ,(,. Flnnt!n-. 

(71!) Holilih{• 1'- /\pp<'llit•s v. h. flll't'lft•slnnd 11. p. r.3. 

(80) S1\l\. d111rlPr ·1·12. 

(Hl·, Si\C. Slnlt·l1 vn11 ( ;,".,1 f" 1 '): l{nl-!1-!h(• 1'. : .\pp•·illt•s , .. h. :'-lt•t•li<'slmlll 11, fol. 19. 

224 



GER.-\.-\RD DE 0100R. RIDDER ; 

0100RD EN EXECUTORIAAL BESLAG. 

De binding van de f ami'lie de 0loor met haar leengoed \V essegem 

nam definitief een einde met een nieuwe verbanning van één van haar 

leden. De Pindgeschiedenis ligt \'en·al in een paar akten uit het «Premier 

régistre des Charles>. 

Op 30 maart. \\'itte Donderdag van het jaar 1363, werd te Male 

door de kamer van de graaf. als hoogs·te gerechtsinstantie, het vonnis ge

,·eld : <eeuwige verbanning ... met verberne van steden en huysinghen met 

viere t>nde damme... gheleit mde ~heappliceert tonser goede ende lijf

neere>. Dit gold \'Oor Geraard. ridder. CJiais de I\1oor. bastaard Kereline 

:'\eefs. Hughe Robart. Diederic Thierin. Hughe fs i\rnauts Alaerts {ge

zegd i-hrghe Braem). Gillis fs Crilis Pieters den Zeeland er. Alle zes 

werden verbannen. Ook leden van het geslacht Libart (Gerard. Jacques 

en Filip). Cléllis de I\ !oor fs Cl ais, Filips de Vos. bastaard en W illem 

~oesekin wisten van Hade en dade>. AHes ging hem over de drievoudige 

moord op Jan Tand. ridder, Hein.ric van RoeselarE' en Jan fs Hughe van 

Boyeghem. Deze hadden als ambtenaars (toch zeker .Jan Tand als be

leder \'an het ;\loord- en Oost-Vrije) . .Jan Storm te Brugge berecht voor 

misdaad legen de persoon van de graaf. Het konflikt schijnt ontstaan uit 

wraak tegen deze terPchtstelling. Geraard moet de bijzonderste in het 

komplot gew~>Pst zijn. want op zijn hoofd wordt een boete \'an 500 p. 

gesteld. op de andere 200 p. slechts ( 82
). 

In het zelfde foli<mder ( 83
) wordt medegedeeld hoe Jan HerlPhaud 

Pn .lar• df' Busere. op het kruis in de grote zaal te HrugMe voo•r de ouders 

,·an Jan Tand en zijn famulie zwert>n dat zij j:leen deel hadden in de 

moordpartij. 

In het II'Pilhoek van 13()5 (" 1
) volgt 11a een denolllhremcnt van 

\Vcwslijne ({min heerc Gheraarfl rit~ !\foor> niet vcrrlt~r ingt>vulcl. De redt>n 

b dus dP konfiscatie \'illl zijn goed. clie zoals wij verdPr zullen zien, 

hr,ogslwaarschijnlijk ollfll'r meer gch<'<'l Ursel h<•lrof. 

Ceraard hacl c<·n oorn Wouier gehuwd mcl d<· rtame van I ,iehiN 

vr-lrJr.. Trwn clczt· op 14/7/ I )(,7 OVI'rb·cl schonk Lodc·wijk van I\1aiP. hij 

182) AJJ:'\ H 1'1111,_ PrNnlr·r rt'IJI•lrr· rlr·s Charl!·"· p. I•H!. 

Sohlw I. I),. ollrfr•rl(iilll! Vllll twr·r· Vlonmsr• iJr••IIH'hlPn In ,f,. 1·1'' <'<'li\V, rfc 
lwrr·u Villl Wr·"''llf'lll t?ll vn11 l'mnl m Soc rl'l~mulollon rlc• Brul!''" I 111i(i, nr• 
I f~ 2. 

llo)) AIJ!\: 1\ l'i%, p. 11'1 v"; ook In I,!Jinllf' 'l In Snhl"' J. o.c. dd. 2·1-'i-1)1,3. 

(M.•1) Al< AB Rr·kr·11knrnr·r I O)ï In 111'1 volur·nrl lr-•·nrr·ui•IN rl.. n". 1·1)'3, SAB. komt 

\V, .• ,..~,·rn nlf·l rnr·c·r vofJI ( twn ,J., rlornr·lrwn). 
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ilkle lP Gent al de goederen welke hij evPnlueel kon erven, voor het leven 

aan zijn hofknaap Steven van Longpr& ( R.s). Üp 20 januari 1367 ( = 68 

NS) werd dit nog uilgebreid door de schenking van het goed dat .-plach 

te houdene in douairière de jonC'\'rauwe h. Gherards Moers moed("!' was, 

up deleene ende erfarhli~heid dat de vors. h. Gheraerds was:. ( 86
). 

Op 7 augustus 1363 werd nieuwe leenhulde gebracht door de ge

wezen vazallen van Geraard uil Ursel en Aalter te Gent ( sï) : op 1 en 

3 april daarop gebeurde dH eveneens voor de goederen te Oostburg maar 

ditmaal te Brugge (H 8). 

Ook hel Cartulaire de Bethune geeft nog twee oorkonden : van 

3 I /7/1 355 ~ de ( S!t) liefdadige stichting Sirnon Al in met vermelding 

van 8 bunder 100 roeden helftwinning van G.d. lYL te \\'ondelgem op de 

Kouter en de overdracht van een eigendom van het Begijnhof in de \' ennet 

te Wondelgem «up de couttY dat men houdende es van mer Gheeraerde 

den Moor» ( 20/8/1370). Op dit ogenblik is alles al enkele lijd gekonfis

ceerd ( 90
). 

BOUtJEN VAN PRAAT. RIDDER. 

I )e aangeslagen goederen De Î' !oor werden in 1365 aan de heer van 

Pwal gegeven, eveneens voor het leven lang. 

« Wii l.odewijc doen te wetene n!llen lieden. dat wij u te goede jong

sten omden g-oeden diens! die ons dagelix doet ende voor! sculdech l'S te 

doene onzen getrouwe rud ( dr) e ende raed dt> hPre van Praet hehben ghe

f..'heven ende g'hevt'n bi desen I (et·! )ren ui !goed dat loebt'horende was 

h (eer) Chenwrde rlen f\ !oor rud ( dr) e sowaer dal ght'leghen l'S in h (eer) 

lic<hPdc,n, in rnanscepen. in leerwn. in erven cndt> calelPn. dewl'lrke ie<,.!lwn 

o11s verhemt es endp g-happlikeerl lonser lafiPn mids dt•n hanne \'Uil der 

riool \'on h (eer) .Imme Tandt' dapraf hi Wl'lllPiicke \'l•rwormen t·ndt· n·r

hannen es u te lande \'all \''la end ( l'rt') n endP omrne diYerse tome die hi 

sillclerl hinnen ons lande \"an \'!. .. lt>\'l'll lang ... Bru1-rghe \'] dach Yan 

l'-1eye ]\1('CC \'ive <'nde zestich> C'T 

(85) AIJN B 1507, St•ptli•mt• rnrtulutrc· th• Flun<il'f'. p. 3h. 

(tlu) ADN ll l'i67. tdt·m p. 37 v0. 

( 87) ADN B 1591>. Prt•mll'r rq,!istn• dt•s Chmh•s, p. 11.:!. 

(88) ADN 1\ l5óG, Sixlènw cnrtululr" <il' Flun<ln•, 77 v". 

( tllJ) Curlulnlrl' rl" Bt•ilnmt• n" 131 ( orillln<'el 1\otlwrlrnnl orrhh·f). 

(90) Si\G. ronds Groot Bt·uiJnllllr - .I .. BPthurll' n" 1 '13. 

(91) 1\DN 1\ 156ti, Stxli•nw turtulnin• tlt• Fluntln·. p. '18 v". 
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I )eze heer zou Souden Yan Praal ( 9 ~) zijn. kinderloos overleden op. 

3/-J/1372 (l'\S) ("3
). Er zijn domeiim·keningen van Praal van 1372-1379. 

Dl' ~ift aan Lt,dewijk de 1-lazt:' dateert \'ill1 apri·l 1372. 

LODE\\'IJI\ DE IIAZE (\'t\N \'LA:\NDEREN) RIDDER. 

I let deparlemenlaa•l archief Ie Rijsel lwwaarl een mooi charter ( 94
) 

Yan Lodt'wijk ,·an ~lak beht'lzende de schenking aan zijn bastaardzoon 

Loclewijk <t>rfelijc owr hem siin hoir ende naercomers van hem commen

de en descendt>rende bi rechte huwelicke al tgoPd qüalicke dat plach loele 

behoorne h (eer) Gt'raerd den l'loor. ruddre, bede huse, erve. leene. man

>'Ct'pen. renten. busschen. merschen, heerlicht>den, laten. vervallen vivers, 

ende met allen dt'n toebehoorten ~.rheheel 21onder ijct ule te nemene, lig

:thende le Wessighem. te Ursele. le Ooslborch ende eldre alome. . .. 

dwelke ,·erbeurl l'S We<Jhen ons ende gheleil lonser laflen mids dat de 

,·oors( eide) h (eer) Gheraerd verbannen was van moorden u te onsen 

Landt> van \'laendren vandf'f moor! die hi d<'de up h (eer) Jan T ande 

omdat te houden eeuwelicke ende erflike in eenen leenc ende mansecpen 

,·an onsen hoirP ende naercomers Graven van Vlaend (ere) n bi hem 

zin en hoi re ende naercomers... helaelen zullen jaerlijx eeuw el icke lonser 

b~ie,·en \'an Assenede 41 ponden 7 sch. 5 penn par (i sis) enz... ( 95
). 

Ghgeven le Chend den 9/4/ I 372. 

liet hetn·fl hier LociPwijk de I faze. een van de dt~rtien hekende C' 6
) 

baslaardeu van Loclewijk van r-.tale. Zijn mo<·der was i'v1ademoiselle 

GEL1l.LE (~ 7 
). I lij was gehuwd met een vrouwe LANDAS. dochter van 

de heer van Eine. Hij hewl ook dt· tweelingheerlijkheid Elverdinge-VIanwr-

I'J2) Sahh,. J. (),. undertJ<m~ van twee Vlaamse Jleslucht .. n In ,),. 1·1'1 eeuw, Je 

hN•·n van \V''"egem t·n van Praat ln Soc. .I'Emulntton... 1 <Jr.t>. nrs I & 2. 

( 1131 - V<·rhoustradc· A. Ap1wll)cs v. h. J'vl,. .. tjcslunrl XV. p. 723. c11 

- ;\){/\11. frmd• whk.·nlnJ.wn. n" I '3'i Pn VJ.I<I. 

I '11 I . \I)~ 11 i 273 stuk I O'i3':i. 

{<Jj I I )11 I• 11''"11 nlr·uw•· < lau,ul•·. ZIP t\. ~1. 2"i. 

I•K!) ,J,. l.;.·hl .. rv•·l•l,. 1'. ).,.., ha1anl~ clc· l.ouls ,1,. :-lul,, in Arm. Soc. ti'Ernulntion 

,JI 78 11'!3'3). 

('J7) t\1 ):-J B 13i2 l.t•• \'l'f.J,.r \'n·•liu~ (;,.n. ,J,., Comic•; ,J,. l·'lnnch. Tomus 11. 
I I r,.j I) l'rr·uv•·• ,J,. 1,, tohl" I''· p. ~ar;. 

I'E•plnuy ){,., l".r, )",. ht•I<Jfi'IIH'< >Ur la rwl•l•·ss•· f'l l'anll'lullto-t. ,1,. In Flondrr·. 

lil, 2. lOf' 38. fnl 6'J "11 71. 

( ·,,uturrws ,Ju Cornlt'· ,1,. Fl .. lom,. IX. p .. J(,). 

RuJ~J~hl, 1'. i\. :'-I. 1'1. p. 212 •·n lmHHif'll •lnur. \'oor zl)n J:or•.J,.r.·n ;\I lN 1\ 
1277/1)771. 



linge, alsmede SchuurVPld en Vake. De lenen van W essegem te Eine, en 

missdhien nog andere goC'deren üJdaar moelen dus in deze periode bij de 

\Vessegemse heerlijkheid gevoegd zijn (1' 8
). 

Loclewijk had op zijn beurt bastaardkinderen : !lector, Regnault. 

K.atlwlijne en Joanna, doch geen wellige kinderen ('J 9
). 

ln dP rekeningen 1399/1400 wordt gesproken van het maken o.a. van 

een «roden keerle:. een paar «causen van lakene» een <willen roe» voor 

«sheren baslaerde Hector te Uw·ie hi grol noO'l dat tkinl maekt>. Hij 

werd dus wel'licht hier opgevoed. 

Ook Reinierke werd te W essegem groot gebracht ( 100
). 

Er is immers nog een. oudere rekening van \V essegem ( 1111
) bewaard 

van de hand van Pieter Eckaert. Daarin leest men onder meer dat : 

mijn «he(r )e ter heleghen grave waerl voer> 

dat men kruit kocht te Brugge als mijn heer Oe Haze en mijnheer van 

Liedekerke te Ursel kwamen jagen. 

dat hij naar Elverdinge, één van zijn andere bezittingen toog. 

men wijn kocht als de moeder van Ladewijk de Haze van Loo naar 

W essegem kwam toen het kind Reinierken <gheheven> werd. 

men een wieg kocht te Brugge en eveneens een bedevaart naar deze 

stad ondernam. 

men toen bezig was een houten schuur Ie \Vessegem op te bouwen. 

\Va·t I!'Espinoy schrijft wordt door V redius overgenomen en is voor 

wa,t de sche111k1ingsdatum 1 I 4/1370 betreft foutief r 

Een akte gedateerd 6 Sporele 1380 werd verleden voor schepe

nen ( 102
) «mijns heren shasen in Ursele in Brugghe c_unbachb. I-let \'RUE 

te Ursel dus ! Het betrof een weide in Herrisbroek. Wij mogen hem dus 

beschouwen aJls heer van de gehele parochie Urse.l. en vermits hij het 

goed van Geraa.rd de l\1oor «gheheel zonder ijcl ule te nemene> bezat. 

mogen wij ook deze ridder en wellicht voorgangers van ht'm als hPrl'n van 

geheel Ursel aanzien 7 

LodC'wijk was een verwwrcl ridder: dH hlijkl uit zijn strijd legm de 

Centenaars en ook. uit helgene wat Gaillnnl (Rex armorum) schrijft : 

in de slach van Nkopoli ( llongarije) clner herlogh .Jan van Hourgogne 

ghevanghen was. wa.eren versleghen mijn heere Loys van Vlaenderen dil' 

men hiel llase van VlaC'nden'n, heer LPdt•wijc van \'laenctert'n dil' mC'n 

(98) l""'mho!'k!'n ,·an WesSPJ!<'nl in 1\Rt\Tl. fonds R<'kPnknmer en R.-\G. fonds Ursd. 
( 99) ADN B 1278 stuk 13CJ83. 

( 100) V!'rslrn<'le D. : Wcss!'gem, A 1'1. 5 ( 1()53) <'n :\DN B 3(;58 (rt•k.). 
( 101) ARAB. fonds rolrck<•nln~m n" 533 (Bnnwss<' l31l2-Bnnwsst' l3\l3). 

( 102) RAB. Chnrkrs m<'l hlnuw numnwr, 2100. 
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hiel d<' \ 'riese ende mijn heere Jan Yan Vlaenderen die men hiet sonder 

landt. alle bastaerden \"an edeJen ~ave Ladewijk van ~hele. aHe wome 

ridders en dat ges<ihkdt int jaer ons heeren 1396> ( 103
). 

Dit kmisvaartleger stond onder de leiding van de Hongaarse koning 

5igismund en de Bourgondische kroonprins .Jan zonder Vrees. Het waren 

meest Duitse, Franse. Poolse en Engelse ·ridders. De slag werd gevoerd 

tegen de Turks" 5l~ltan Bajaze-t l ( 104
). Bij het vernemen van zijn dood 

werd beslag gelegd op zijn goederen daar hij dus geen wettige nakomelingen 

had. 

VICfOR VAN VLAANDEREN. RIDDER. 

Een akte gegeven te leper op 11/4/1398 ( = 1399 NS) ( 105
) door 

Filips de Stoute. behelst de schenking voor het leven van een deel van de 

goederen \'an Lode.vijk de 1-laze aan Vietor van Vlaanderen. 

Wat hetrot deze schenking ? 

< .. .les villaiges ... de Urselle el de Wiseghem ... ensemble lonlieu des 

drois. des fiefs. juridictione. rentes. possessoris renennes el emoluemens 

dl! X desd:ittes \~illaiges et ,;t"ignouries apparlenant... possession sa vie dn

ranl...> 

In een brief aan de rekenkamer vroeg Filips, herlog van Bourgondië 

kort er voor om de schulden van Loclewijk de Hazc te kennem .. Vake 

WPrd aan R.cgn'iult toegewezen ( 106
). 

\'ictor van Viaanderen ook bastaard van Loclewijk van Male (ex 

i'larguerithe Aelshul~. wellelie wijl llendrix Maye) was gehuwd mel 

Joanna van Gaver.·. vrouw van Hrakel en 7arl,mlmge. oud-;te doehier 

van Arnold van GdvPre, baron van SC1horisse, en vau lsahella van Giste!. 

,fochter van l~ogier. In vord•erin(.! van zijn huwelijk wou hij zijn eventuele 

kindl'rt~n meeie-erfgenamen rnakr>n van W essegem. Daart<w de('d hiJ Pen 

fwzcl van '500 p. parisiS jaarlijks op 1le gchil·dt·n Ursel. \Vessege:n. 

Oosd,ura (•n Cestel ( 1
"

7
). 

I HJ'~) ~l•·opolh h tl11w.• ,.,.n pinot~ op .1,. LZr<·n~ van l<orm•·nie mnnr In Buljlnrljt•, \Vel 
n•·ll"'' plaal~l'fl ;.,,f,fll'n llt•lr•lltk <l<·zr nnnm II<'Vo<·rrl. I),. rlocumt•nlr•n ~(Jreken slrt·ds 

vnn llon11arl)r. 

IIIH) Al)!\; B 1277/13771 ... rontn·lr· ha<nc ... 

I 1111) ,\I )I\; H I 'i' lil Troi<ii·m<· rP~tl•lw ,j", dHirl,.s. I" 1-<4. 

(JIJ(,) Al>!': H 127il -tuk ))'Ik)+ nonur·lwcloi-• nolu'• lo2-13'1H 1- 13'1'1). 

(JIJ7) -\1):'\ H 12'11 (,.urlon) r·n H )lo()2 I" H,J. 
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In zijn huwelijkskontrakt ( 108
) not~mt hij 7:ich. nuddrr~. heere van 

l-lursplfe. Wessegem ende Ghl~stel in Hrahanl endf' schoulheete van Oost

Lurg:.. Ceslel had hij immers venvor\·en hij aklP van 8/2/1404 ( = 140'1 

N~). Gege\'en Ie .1\rras ( 109
). 

liet huwelijk had plaats Ie Oud·enaarde (1 10
) rond 15 septemher 1420 

mei bovenstaande. toen reeds weduwe van Pieler Doemonl. heer \'an 

l'ramoisy. I-lij moei !oen rePds in de vePrlig geweest zijn. iVlarguerithe 

At"lshuts begiftigde haar klf"in.kinderen ( 111
) Louis en .Jean (ex Ahx \'an 

Boyeghem) Pil Adam (ex Ct>rlrud Lindelens) in 1426 en 1441 met 

Pnkele ponden. Eprithaphes ( 112
) geeft onder Oosthurg afwijkende namen : 

l.oclewijk . .losse en Adriaan. Daar ook hij :1een \\Cllige kinelPren had ging 

zijn bezit terug naar de kroon. 

\'iclor trad op tegen de Engelsen die de kusten yan \'laandert>n on

Vl~ilig maakten ( 11 ~). I lij was immers kapi·tein Yan Bien·fïpt ( 114
) - toen 

een eiland in de Zuidzee en «Amiral dt' la rneo (IJ.'>). HiJ was ook een 

\'an ctf' «Cornmandants de Vaisseau» van de vloot \'an Jan zonder \'rees 

door elP vier !eden van \'laan deren tol \'erhanning \'Prwezen in 1-100 ( 116
). 

llq bezat een leen \'an 30 sch par. aan de ]\ lumehruggt> te Gent. Het 

i.~ meer dan waarschijnlijk dit. dat wij hij de lenen \'an hPt \Vessegernse 

lePnhol teml.!vimlPn ( 117
). 

\'olgens Jan Yan I )iksmuide kwam \'idor te Kassf'l om \'an de 

kou ( 118
). Dit moet rond 1·-130 gewPPSl zijn wan! in dat jaar zien wij de 

tPStamPnluil\·oerdE'rs Rolwrt van \'laanderen. heer \'an Eh·prdinge-\'lamf'r-

1 inge. burggraaf \'an leper. en Karel \"an \'I aanderen zijn halfhroers op

tred('tl. /:ijn wPdllwt• lwrlrollwcle met ~imon dt> Lalaing. stichter in 1-150 

I 108) Al )N I\ IW·I. fol. lOR v" ( lli-R-1·120). 

flfl'l) /d)N 1\ 11>0·1. id. fol. 108 v". 

:\I~J\1\. l{pk.•nknmPr ·l'i·IO(i. liH \'!111 zijn l!o!'tlm•n. 

I 110) ARAI\. l~l'k<'nka11wr ·131JS. fol. I~ r". 

(lil) SJ\(~. Schi'JW!ll'll \'(lfl c .. d .. l .. : \'r .. rlius Jlff'll\'1'> "" In lubl(' lh. 

( I 12) i )p 1\r-iluuw Epllnph<'~ ... o.r. I )p .lrk kind<'f<'ll \'nn \'tclor nl~nwtlt• .lntllll'nl<jrw 

riP \\'lid ... l'chlg<'noiP \'illl l.odr•wljk t•n hun zoon .loM ~~~~Pn Ir• ( lnsihlll)1 \'oor 

J, .. , hoognlinnr h<'grnvf'n. 

I 113) .\RAl\ R .. kr·nknnwr 3-2'i0 fol. '320: id. 321hfi. 

( 11,1) R('k. 1\icrvliP.t A. ~I. X. p. 72-7'i. 1·10-1-l·lOr;. 

(I I 'i) rl<' I .ichi<'f\'<'1<1<' I.<'S hntnrrk .. o.c. p. r;2. 

( llli) KPrvijn I llslnlr<' d,. Flnndr<'. T. IJl. p. <)7. 

I 11 7) DiNicxs. Cis l.s : :"- l{•mnln• ~ur In \'lil .. ,1,, Cnnrl. t. 1. p. 2R t•n wrwljs sdwp<'ll· 

nkl 1-12-I·IO'i 11'11 d,.l,, dnnr ~<']H1hl. 

/.i<' nok l<'<'nhorkr·n \\'ps~<'~Pm hou..r vNwljs. 

(I IR) \'nn I )rksllluldr .lnn I )lts rlir· <'X<·tl••nl<• rrnnl)ck.•. . ,IJv,•rst• uil~ ( I.IHnhinl 
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van dt> Augu5tijnen lP Deinzl'. lli; overlt"Pd op 10/-t/1466 en werd in clit 

~PSticht lwgraven ( 120 ). 

Dnt Adam \·an \ Îaandt:>ren \'i dor zou opgevolgd hebhen als heer 

\·an genot:>mde gebieden herusl op een \'Prkeerde interprefatie van de lekst 

bij Vrt'dius ( 119 ). 

De eerste rekening \'an de domeinen loop! \{111 St Rem i ( = 1 okt) 

1431 lot 1 mei I ~33. wannePr «les d(i)tes terre(s) furent baillées par 

mandil seign ( ew) à messirP Rolancl Dunekercke» ( 121 ). 

Dit hli;kt inderdaad zo le zijn, maar dan slechts \'Oor een zeer korte 

duur. Dt· <Steden. dorpen ende heerscippen Yan Deinse. Petegem, 

DrongE-ne. Urssel. \\' essegem. 1-leyne ende toebehoren. mitsgaders erfflicke 

renten> werden immers geruild \"oor de hPerlijkheid en hel slot Nit'uborg. 

samen met de plaatsen Üttdorp. St-Pancras. Koedijk. GrafL. Schermer en 

l'r.>um. alle dus in Kennemerland. streek van Alkmaar in Noord-Holland. 

door ridder Roelanrt van Ui!kerke. raad ('n kamerling van Filips de Goede. 

heer van Heester! en liPemsrode. enz... gehouden. (zaak vrau Jacob (a) 

van RPieren ! ) ( 122 ). 

7e werden reeds op 3 juli 14 34 terug gegev<>n. Het blijkt dus wel geen 

pacht gewef'sl lf' ziJn. 

.'\I.S KROONOO!v!EIN. 

Bij hel O\'erlijdPn van \'ie tor van Vlaandewn werd \Vessq:wm. korlP 

rmderhrekingen daargelaten. terug kroondomein. I lij had immer,; !.(Pen wet

telijke kinrlerf'n en in rte a kt ( 123
) del 15/12/14 19 was dil zo voorzien. 

fJp domein- en l>aljuwn,keningen werclen Vll!l loPn af lemg aan cle rf'ken

larncr lP I~ ijsel voorgeiPf!cl. 

In clie haljm\TC'b"ninl!en vinden wij rle weerspie~:wling ,·an de uil

rwfening \"an de· juslitii~lf'. of overheiclsrc~rhlen : ciPze zijn jui~l h&t ken

merk \'flll een hf•f·rli;khcicl. Er kan wel een clonwin zijn zonder jt1slilie. 

t•ch!t-r nm~il een heerlijkhdcl. In lh2(l zien wij rlefinilief ciPz<· n•kenmaen 

lil' IJ \'r,.•liu~ l'rt·uvr·s ,J,. l11 laf,j,. lfr. 

l12fl) fjalllnrtl ln•cr. fun. lmw· I. 111 pnrll1• S1-l )nnal, p. 3·1 

1121) AI~AH n·k .. nknmr·r ï77). 

1122) \'s.ro :Vlurl- l: (~rooi charl•·rl.or·l clt•r (~rllll\'f'll vnn llnlluncl. van z .... lantl ('0 

)j,.,.,..n van \'rit·,Jnnrl. l.l'!rll'fo 17'i) 17'ifr ·1 rlln + rPr<'nl • tnft•l. Akt van 

I' ,j,. (;,,..,j,. vnn ) 7-113·1. Tonu· 1\'. p. I!HI. ml'l v••rwljs ~IS Prlvll,.~ti'n 

vrrrr K,.nrll'nwrlnncl. p, 1 lfr •<>nlr•·nl ov••r l•r'•n janr>. 

112)) .'\1 ):\ H I ,,(12 p. H I. B I W-1 I'· J(JH. 

I 12-1) .\f~AB Foruf, rlr·noJnl>ro•rrll'nl•·n n" ".iVrï. 
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ophouden ; wij mogen dus veromlerslellen dal zij aan andere heren wer

den voorgelegd, dat de hee>rlijkheid \Vessegem in een andere h<md was 

overgegaan. Over deze opvolgende heren sprekPn wij straks verder. \'oor af 

echter deze part>nlhesis. 

Cl IAI~LES Filips de CROY. markies van Havré, haandPrheer van 

Fontenoy en Finstingen ( Fenestrange). edelman van (Ie l:arner van cle 

koning en hoofd van zijn finan.liën. heef{ in augustus 1579 de landen en 

heerlijkheden van Ursel. Wessegem en het Knesselaarse in pand ge

kregen ( 124
). Daartoe heeft hij GiHis Hebbrecht als ontvanger aangesteld. 

Deze Gillis zeg'! dat hij \'olgens .:letlres missives> en ordonnantii.in van 

wijlen de markies \·erschillende sommen heeft uitbetaald. Nadien werden 

deze betwist. De erfgenamen. namelijk Francais Nieuland. gehuwd mt>t 

de weduwe van .Jacques 1-lehhrecht. enige zoon van Gillis diende deze 

zaak lol voor de geheime raad te brengen. Vermoedelijk in 1582 bezat hij 

de heerlijkheid niet meer. Kort daarop begonnen immers de troebelen in 

alle> hevi!!heid en van 1583 toen «dPn Prince van Parma deur de zeh·e 

prochiën met sconir.cx leghen' vertrack naer Eecloo> werd alles hier in 

een ruine herschapen. Slechts op 15 juli 1597 werd het Koningsgoed 

terug hPrsl(·'ld en voor 't eerst in pncht uitgegeven. Dit gebeurde in bijzijn 

van .lan de Steercke meester van cle rekenkamer le Rijsel ( 
125

). 

Zo 7lien wij ook nog rlat Filips 1\'. koning \'an SpanjP. om «dP groote 

costen ons vannoorls sijnde lol beschernwnisse van on.se patrimoniale landen 

van herwaerls over jeghens de i1wasie van onsP \'ijanden> bij akte gegeven 

Ie Rrussel op 1 S/5/ 1625 een I icht ing doel van I 00.000 ponden van -10 gr 

\'1. op de> sLHd Gent en ten profij·ll' van de «goech" luyd«:>n ende ghenwen

le ... sl<'dP van Ohendt> hypothecePrt 

1 ) zijn spijkc-r van Gmt 

2) al zijn domeinen in cl,• onlvan!!sl \'é\Jl Pf'legt>m. Î'lent'rl. \\'t•s:wgem t'l1 

het Knes~elaarst> lwgrq>Pn 

1) de rml('n, pachten en parlicll'liert" lwkt>nlt'nisst•n \'tUl de stud (;ent Ullll 

hem wrschulclig(l ; dit alles zondt·r l'<'rht van dt>ZP k vl'rkop<'n ( 1 ~"). 

( 125) :\I~ AB. RPk..nkumt•r 777<J. 

( 12ri) .'\D:\ B ló~H f" S3 v". 
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ONDER DE F.'\!'-III.IE \'AN URSEL. 

\\'ij zien immers kort daarop de familie d'Ursel ( 127
) in de geschie

denis van l 1rsel. \Vessegem en het Knesselaarse opduiken. Hun inte

resse voor deze heerlijkheden. inzonderheid voor Ursel dan. gaal wel

licht uit van de gelijkenis met hun geslachtsnaam <Yan Ursel:•. Deze oude 

familie is echter afkomstig van -tUrsene» onder Londerzeel. waar hun oude 

stamzate het kasteel A~srhreyaene was. Barbara van Ursel fa Lanceloot 

laatste ''an het geslacht had zelfs kort en·oor met naam en wapen haar 

neef C onrard Schetz, ( 1553-1632). heer \'an Hoboken geadopteerd. 

Conrard Schetz. alias Comarel van Urse.I. was gehuwd met Française 

Rirardot ( 12
R). Het was hun vierde kind en tweede zoon FRANS 

."-NTOON \'AN l 1RSEL ( 1591-1629). proost van Sint Amaatskerk te 

Dowaai en kanselier ,-an de universiteit aldaar, die de heerlijkheid in 

pand nam. Hij was ook heer \'an de baronnie van Üos-tkamp. «Quant à 

l'ammanie de Crsde. \\'esseghem et Knesselaere. elle est camprinse en 

l'engagement d'icelles seigneuries faicte à mes,ire Anthone d'Ursule pré>

vost de St-Amé à Oouai ( 129
), pour la som me de Vlm Vllc ponden tour

nois au mO'is d'auost XVJc \~ing~l et six ... ». Daarom liepen de baljuw

rekeningen slechts tot gemeld jaar. Verder ( 130
) weten wij over deze pand

name weinig af ( 131
). Bij zijn dood in 1629 ging aHes naar zijn broeder. 

KOENRAAD \' AN URSEL ( 1592-1659). riclder. 5" kind van Con

rarel Schetz alias \'an Ursel. J)pze was heer van Grohbendonk en Hingene 

en burggraaf van Sint-Eioois-Vijve. Hij was ook ambassadPur in Engeland. 

Van Ferdinand 111 kreeg hij de tilPI van graaf van Ursel en het Heilig 

Roomse Ri;k. I lij was gehuwd met Anne Marie dt> Robles d'Annapes. 

Voor wat WessPgem betreft beweert men gewoonlijk dat de hoge 

justitie door hem in 1642 werd gekocht. dit voortgaande op wal het ln

venlaiw Sommairf' ( s1•rie B L;lll') of fll' T ahles Godefroy beweren. 

Dorh in het stuk zelf uilgaande van filips IV (22/5/1642) ·wordt 

duidelijk gezegd n'en te absolull· des lern·s. s( Pigneu )ries el revt>nues cles 

nosdites dornnines cy dl'vanl engagéPs pour lc·s rnf·nws raisons) (oorlog 

I 127) ,f'lJr«-1. n .•. 11. :'llolr·~ "' rlonmwnls concl'rnnnl la fnmii!P ,!'llr~PI. 
tri. I.•·• prln• ipaux tnl,l•·nux .Iu clwl1·nu ,l'llin~r·n••. 
:'-j,.,., (;l'Achi,.,f••ni• Vllll llinl!l'nl'. 

Lt"k.·ns 1.. c"~' h. ''''-~' 111'1n 11•·1•1-op ,l,.n-1\,.rll. llno1~d10t. llnllunr •·n G··st.·L 
Coulunw rlu 1\our~ ,j,. Brutlf'', lom•· I. p. 2 I 0. 

1121-i) IV\11. Annwln•l•·n 2fJ(J(J. 

I 12'J) l ),. Stnt-Amnnhb·rk l".uol •·..rllj•l• ''"" knpill••l. 

IJ)()) !{AC;, fond, Stat..ro vnn \'lnnn•l..r•·n. ·lilt'i ( n•k. clom•·ln••n I f.'i I 'i2. f" A· I). 

11)1 J .\rdot,.f rl'l.lr<~·l- l>n••lt·r. Avt·lulu·m. n" ). 



tegen I lollan<l) Pn men specifiee11t : hoge, middt-fe en lage justilie. aan

stelling van baljuw c'n andere officiën \'an de dorpen(!) Ursel. Wesse

gem en Knesselarurse. X" penning, markgeld. beste hoofd. jarht- en vis

rPoht, straal- en rivierschouwingen, hoeten en confiscaties. rPcht op ba~taarcl
en slragiersgoed ... voor 4 300 ponden Vlaams van -10 gr te vPrrekcnen met 

6700 ponden lournoois gegevPn voor de pandname. l-Iet pond \'J gold 

immf'rs 6 p Tns ( =-~ IQ100 p Tns) (132
). 

Let wel ! l\len sprePkl hier niet van dP renten t'n de cijnzen. 

Ook het lePnhoek V dil 1713 ( 1.
1

•
1

) heeft in zijn aanhef deze koop en 

biedt als aanntllend gegev!"n «welcke hePrlichedf'n ( = \V ess. en Kness.) 

endf' fpenhovpn ( + <~fhangencle lf:nen) ... benevPns de prochic \'an Urs~'l 
lsa.men !Penen lePne ghPhouden worden van sijne majf'!'!eits WetarhtigP 

Camere van \'laenderen». 

Ff~AN~ \' AN Ul~SEL ( 1626-1696). zoon van voorgaanrle. was rif' 

tweede graaf van Ursel. haron van Hoboken, burggraaf van St-Eiooi'· 

\lijve. heer van liingene. f~umsil, Opdorp. Wessegem, Oostkamp. Nieuwen

in-B<'emem. MoPII'gestel .. Hij huwelP met I lonorine d'Hom~ (t 16C)1 ). 

Bij 7Jijn o\·Prlijdf'n Ie AntwPrpPn liet hii 7ijn 96 lenen ow•r aan 

KOFNI~AAD-ALBERT-KAI~EL VAN l.1RSEL zijn zoon ( 1665-

1738). I )eze derde graaf Viln Urst~l was gehuwd met Eleonora van 

Salrn ( 13
'
1
). Naast zijn titels van baron van llohoken. prins ,·an :\rchie en 

Ghaii]e,•ille, heer \'an Hingene. Dmbuy ... krePg hij in 1716 \'an Karel \'1 

de titel van I IPrtog \'an L lrsf'l en een jaar latPr dezp van llt>rtog van 

llohokPn. 

KAI~EL VAN UI~SEL. zoon van ,·oorg-aande ( 1718-1775) huwdt> 

rnel EIPonora, r>l'inces van I .ohkowlitz. nicht van de lalt•rt' hissrhop ,-an 

Cent. Oos.tkamp en Beenwm werdPn rPeds verheveu in 17-11 ( 13
:.). dorh 

slechts op 5/CJ/ 17-18 gec>ft hij procurat it• aan .lnn dt• Causmaker tol \"t>f'hef 

van dt· landen en hePrl;;kheclen \'!Hl I lingem•. Jlnasdonk. Etkt•diPt, \\'int

ham. evPmis \'iln de h("('rli;kh<:>icl Llrst>l. \\fpssegem en 1\n~sPlanrst met 

«nppPnclances el tlepenclancPs>. liPt stuk rlnl opgpmaakt wt>rd in zijn 

kaslel.'ll \'an Dmhuy zegt, dat \'oor t!Pze laatste hPPTiijkheid hij snnwn 

nwt zijn z11stC'r, prinn's HL'nf'rlicte haitt!Pil. \V;; rPIP\'ert'n zijn titels hl'l'tog 

van UrsPI f'll llohokPrt, prins van Archie Pn ChariP\'iiiP, graaf vnn Groh-

( I 32) /\JIN H I ó6'3 p. I CJ3. 

(I 33 J RAG. fon<ls Um·l. fi'i6. 

( 13·1) 1\nnunlr<' "" In NoL I esse <I<> H<'I~I<JIIf', I R-17, p. 21î3. 

lnr;) 1~/\11. llurJJ 3. \'t•rhnof<lln~slm<'k lm2-171A. 
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hendonk. baron van \\' esemaal. burggraaf \"an Feroz. ht"t'r \"an 1-lingenen, 

Haa~donk ( = \Jatten-) Eikendiet. Wint ham. Oostkamp en Beernem, van 

het lcmd en de vrijheid van I-IPisl, \'an het land. stad en proostdij van 

Durbuy mt'( de 73 parochiën... ( 136
). 

\\'OLFGANG-\VILLEi'- 1-LEO \' AN URSEL ( 1750-1804) kreeg 

in vordt'ring \'an zijn huwelijk met Î' I aria florent in a Franscisca van Aren

herg. op 17/8/1773 onder voorlwhoud van \Tuchtgebruik de hPerlijkheden 

van Oostkan.p. Beernem. Ursel. Wessegem en Knesselaarse (13 i) en 

misschien nog andere. Hij was het die met de komst der Fransen de 

ondergang ,·an het feodaal stelsel zag gebeuren. 

liET GOED WESSEGEt-.1. 

Tol hier spraken wij slt>eds over de heerlijkheid. We zegden reeds 

dat de cijnzen en renten niel in de koop warPn hegrt>pen. Cijnzen en 

renten zijn ~rrondrechten ,·an de heer, dus naast de overheidsrechten 

mstPncl op de personen. ~let zijn de niet-leenrechterlijke tenures. Alsdus

danig komen ze in de domeinrekeningen \'oor. Deze \'Ormen een praktisch 

doorlopende reeks \'an 14 31-1794 ( 138
). Van de toelating door 7Y1aria

Thérésia \'PriPPnd om dt>zP le koop te stellen werd blijkhaar nooit gehmik 

Qemaakt. Ze kon Berten nog schrijven : < Lc· rlomaine possèdait à Kn. et U. 
des revPnus proprE's en eens Pl auLrPs hiens non compris dans les a.liéna

tions d'l'. el de \\'ess.> ( 139
). Een steekproef in de clomeinrekeningen 

weps dit ook uit. 

Komen wij nu tot hf't gopd van Wessegem zelf. 

I )it konden wij w·makkPiijk rPsl rucl urPwn. gezif'n rleze percelen in 

de landhrwkcn \'oor komen als in llf'zil van elP Co( ninclijke) Î'la ( jesteil) 

De grwden•n van baslaarris (min 1/3) voor ZOVPC ze op elP hf'erlijkheicl 

lagr-n werdf'n wPI l!econfisct-Nrl en hij het clorncin gevoPgcl. 1\lnar rlil 

cdwurriP in rlc·ze zin clat ZP onmirlrlelliJk in rijns- of rPnlcr.,lf'oncl werden 

hr•nritgegevr•n. Zl' kornNI cl11S niet als vol-c•igc•nclom op nnam \'i\11 cle hcC'f 
in rlr· lanclhoc~kcn voor. WaL wij rlus koncl~>n samPnstellen is heL rcs!Prcncl<' 

I~ÏI!C!II!ot·d uil rlr· liJrl van hc•l rlomarüaal uitl,alingsstPisPI. cle [("''ra indo

rninic'ala. hr·l vroongrwrl. I )c•zp rwrn·lc·n zijn rlc ouclstp lanclhnuwgrcmcl<'ll 

v;HJ ~wl gc'WPsl. I )aarorn ligg('rJ ze• ook in cf,. ZilrHliac koulc•r. 11<"1 zijn nic!l 

( l)f,) I<A< ;, fonrl• \\'..t bmN 21'!11/2110 fol. Rli ; v..rlwf' 8-10-17·1R. 

I I 17 I I~ A I\. Buru 1'1. f•·rl••f,",.~ 171•'1 71. fol. I IJ'/. 

( 'nu!urn<·• ll..uru ,f,. Bruut•• I. 207. 

(I 'Vol) (; .. ,loon! lnw·nlnln· ,f,. In ( 1HunLn· ,f,.~ ( 'nmpl•·•· 

111'11 C'oulurr"•' ,J,. f1.,n.!r•· \'11 \'1<·•" flouru ,f,. (~""'1. p J(d. 



... .. .......... .I 
,_t KEKIJ' .. r.t 
········· ··· ····· -'-, 

.. 
.. . 

-._;,nrvyY~~ .. :. 
·· .. .. · .· 

' 

... ··· ···· ·: 

. ··· 

I 
C..t~f'E L- ... ... 

... .·· 
·., / 

- , , ..... ·· · :_·· ··\.·' 

· .. ..... ·· 

zE- I rteN 

: . •. .. GEH"-'re 

-, 
I 
J 
I 

L 
l 
I 

Ll 

I 

'- 1 

:··· 

..... 

! . • • • ' .. • ' •. ': 

yoo~ 

..... ···;· ... 
,.,...-------~---j,,..;:r?i~-;;0-;;11 p;;:<~-,:~· -;;~~$~ voDN 'r ~ r 

.·· · : ..... ... ·········· 
i HéEil f 
:. .. .... . -··· ··· 

. 
t 

-.. 

I 
I 

L 

..... · .. 

...... .... -· 



dt:> lw~te gronden. \n'l de best ,·oor die tijd te lwwerken gronden. gezien 

de t(:'('hnische mogelijkheden ,-an toen. De niet-bebouwde gronden liggen 

in de aHm·iale dakten van de verste uitlopers van het Kale-rivierstelsel 

(meersen) terwijl op de nabije heuvelflank wa.t hos voorzien was. Daar

buiten lagl,n de gemene \'Pielen en de \'ijvers. 

ZiPhier nu de bespreking van het foncier \"an \\' essegem ( 140
). 

Laat ons \'ooraf al zeggen dait aJ deze gronden op de heerlijkheid 

\\'essegem lagen behalve de 1\.oninksbilken. (in l 1rsel 't Vrije. verre noord

oost \\·aarts-). 

\\'at geïsoleerd lagen eveneens de Westvijver en de Pilkemvijwr. In 

feite waren beide inundaties van de Driesbeek waarlangs ook de T acts

meers lag. \'erder ook afgezonderd lagen de Kattemeers en nog een i'-1eers 

bewesten de hoe,·e. \'oor de rest lag aHes in tamelijk gesloten blokken. 

Rond de hoeve met haar wallen en singels hadden wij een drietal 

meersen. Deze groep samen met de reeds genoemde Kallemeers worden 

in het landhoek <leen> genoemd ; de hoeve zelf 4::leenhof:.. DH is foutief! 

Daaraan paalt. maar dan over de huidige Blauwgoedstraat een ooste

lijk blok in de kouter : E!fgemeten, Bilkske vóór 't hof. Rabollen. Driebek. 

Oude vijwr en Dertiengemeten. Daarbij kunnen we ook, maar dan over 

de Heirweg door W essegemak,ker. hel Buizeke en de Zevengemeten 

nemen. 

Een westelijk blok in de Kouter bestaal uil : de Ze~tiengemeten. het 

Wulvekot en de Kareeloven ( = steenbakkerij). Hierbij sluiten eveneens 

over de 1-iPirweg het \Vessegem- en Emolumentbos aan (soms Errentebos 

genoemd). 

O,·er de Oude Gentweg zijn nog het Nieuwhos in de oostelijke ho<>k 

gevormd met. de Pilkernstraal en in de westelijke tegenhoek de I lofvelden 

Ie vernoemen... liet valt echter sterk Le hei wijfPien of dPze Lot het oor

spronkc·lijk vroongo•~d hehorer1. In lolaal warPn er dus vijfentwintig items. 

Üit was df~ toestand om st.reeks 1 (>40 en ook in 1724 volgens vt>rgelijk met 

een zeN rudimentaire kaart ( 111
). De lotale grootte volgens gegevens kaart. 

20(J g 130 r waarvan in 1724 137 g 22 r hofstede en ó9 g 108 r 

IJOs waarvan riP hou vr·rkorht wr·rrl ten profijl<' van rle i'-1ajeslt•il. I )p 

W esSt'gPrns<~ J,ossPn J,v. lagen in i'JPVcn st roken Ie kappen om dl' rwgcn 

jaren. Wr•ssPgf'rn- r~rt f·:rnolurncnthos, 1\oninksllilb·rl en NiC'mvcrd>os, doch 
or,k <I<· Pilkernvrjvr·r Pfl rlr· W<·slvijv<·r IHI.!<'II lijrlt>ns hPt c<·rsle kwnl'l van 

Ij.. 18" C<'IIW in hos. 

( 11CJ) RAC ;, fonrls Ur.,•l. 
(Hl) AJ~AB. foru!. k11Mir·n r·n pJ.w, 71U.. J<, ... JnrHito, fl~urHtl•·vr· knml In ~lorcll~" 

uilv~t•·rlnll I rn/ 1.28. 
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Jan dl' Grave, griffier van Ursel en Reg i na V erslradc zijn huisvrouw 

hebhen bij a kiP \'an 25 juni 1750 de hoL>Leden Prinsengfwd ( Knesselaarse) 

en Koningsgo('d ( W essegem) in cijns gekn'gen voor 9CJ jarpn. De PersiP 

citn:;pacht ging in Ie Kerstdag 17'30 voor 21.8.0 p couruni per jaar. Als 

sekuriteit werd een leen van 16 hunder ingebracht. namelijk hel Tillegem

bos le Loppem ( J.t
2

). Op 27 Sl'plembPr 1765 \wrd deze hypotheek ge

heven ( 1 
t:l). vermils de hoe\·en onderlussen door de Grave reeds !Jt:'kocht 

wan·n ... Immers 1\laria-Thérésia \"erleemle bij akte gege\·en le \Venen op 

7/ I O/ 17CJ 1 ( JH) tof"lating lol verkoop van de twee landbouwuithalingen 

en een heide le l\1aldegem. Ze gaf er meteen ook toelating lol \'l'rkoor> van 

de cijnzen en rPnlen, wal blijkbaar nooit gehemde. 

Blijkens akte gegeven te Brussel op 25 januari 1762 werden heide 

hoeven plus hun landerijen door de Grave gekocht voor 7452 fl wissel

:,reld ; de heide voor 300 fl. De hossen waren reeds door Je gemeente 

gekocht eind 1761 en bi; erfenis van 11 october 1762 (1 15
) aan J B. de 

Coninck ( \ Vessegem- en Nieuwenbos. Komt vandaar hun bosnaam c De 

Koning» ? ) en Jonker .1. FR. \'uil de \Voeslijne ( Koningsbilken) voort

verkocht. 

( 1·12) R/\11. llur~ -16, lt.rit•buck I :-.J<J-56, fol. 3<). 

( JcJ3) (V\11. i<l. -18. fol. 212. 

Roger 1\ IOELAERT. 

( 1·1·1) IV\(;, fonds Lun<l \'ll!l dt· \\'nestljllt', 33. \\'..tt. pnss .. fol. 1'15. 

( 1·15) 1~:\(;, id. 3<1 Pil lnndLlH·k \\'css<'j.1<'1ll (funds Urs<'l). 
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!\.NEUTELS EN BROllW 

Een drif'lal jaren terug werden in het bekende «Beknopt Verslag» 

,-an d)e Standaard:. een aantal artikeltjes over recepten van oude vlaamse 

tafelgerechten gepubliceerd o.a. O\'er het bereiden van zogenaamde «Kneu

leis:. en over ~ Bru of Brij:.. Door bepaalde korrespondenten werden de 

namen wp( eens door elkaar gehaspeld of de een voor de ander genomen. 

Hoe dan ook. voor zover ik me per~oonlijk nog hesl herinner. hebben 

die namen werkelijk betrekking op twee verschillende gerechten. die wal 

grondstof. smaak en bereiding betreft lotaal uiteenlopen en het een als 

het ander \'ÓÓr vijftig-zestig jaar ook nog in het l\leetjesland werden klaar

gemaakt. althans zeker te Ursel. t lier werd het één <~:Kneutels». hel ander 

< Brotnv» en (waarschijnlijk foutief) «Berouw» genoemd. Bru. brij en 

hrouw zijn ongetwijfeld hetzelfde woord met een enigszins gewijzigde of 

naar gelang \'an de streek of het dialekt een verlopende eindklinker. 

liet recept voor de kneutels en de wijze van bereiden kunnen we nog 

nauwkeurig opge\'en. l lier gaal het dan. 

KNEUTEL'l. 

Laten wc ]Jegiruwn mei cle beslanddelen 

k(,'l'. wille bloem. 

300 - 350 gram roz;ijuen. 

ten mirL~lc 2 Pieren. 

I piul (haln· l1lcr) wa.rn1 walcr. ongevt•r•r rlr· helft kokend en cle helfl 

kcJIIrJ, gcmr•ngd. 

25 gmrn ~.risl, 

1 koffir~l•·rwl zotll. 

In ef'll fltirrw kom ;dies terclr·gc llll'fl!-lell, ongcvr•Pr zoals nwn hij lwt 

mökeu var1 rlt•<.'f.! voor wil lm){HI rlr)('l. I )ilarlr)(' r[,. I,Jor•rn uilgielc11 en cr·n 

p11l in fwl rniclrll'rl rnakr:u. llr·l ZOIJI wwcl V<T"rlt•r·ld ovl'r ril' hlor·m uii

!'Jlfl'iclr·n. 

I )r· gisl Îll lauw waiPr l,r,·kr•fl, snwllt'll, dd.ll SiliiH'II 111el ,1,. gc-klnpl<' 

eir·r•·n c•r1 fwl Willier 111 hel puljr• \'i~ll ,j,. l,loclllllliiSSa g-ielt"'l. I )ezr• laaisic 
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dan van de binnenboorden vun !wt kuiltje uit nuar het midden toe en met 

klei11e hoeveelheden ineens rnongen en bewerken tot het deeg nauwkeurig 

ge·lijkelijk gekneed is. 

De massa ongeveer een half uur laten rijzf'n en alleszins totdat het 

volurne ervan ongevPer het dubhelP geworden is. 

AlvorPns het zo\·er komt, zorgen dat. eveneens is ePn ruime kom. 2 

lol 3 liter water met toevoeging van een tol twee koffielepels zout. 

kokpnd klaar slaan. - l.odra het deeg voldoende gerezen is. zowat een 

goedgevulde soeplepel ervan in het val met kokend water laten zakken 

en ZJoveel lepels na elkaar lotdat ongeveer twee derde van de opperdakte 

van het water ermee bedekt zijn. omdat inderdaad hij het koken de specie 

nog meer uitzw(-'l,t en door die uilzetting de resl van het oppen'lak als 

vanzelf heel wordt bedekt. 

De deegklompen nogal vlug naeen in de kookketel doen om de kneu

leis samen gaar te krijgen. ze ongevf'er gelijktijdig eruit Ie kunnen nemen 

en meteen dan weer een nieuwe serie ongeveer gelijktijdig te kunnen be

tzinnen. Bij ons werd er trouwen.s niet in eerste instantie naar gestrt>efd om 

«goedgevormde en rnooÜ' boHem. wel eerder gepast gekookte. licht ver-: 

leerhare en lekkere spijs Ie bt>komen. Daarom moPt tijdig worden gekon

troleerd in hoever de kneutels al dan niet gaar zijn. Dit kan door pr een 

drieta:l met een schuimspaan uil te nemen en ze hierop met een vork of 

een mes lol in het hart van de klomp open Ie doPn. Gaar zijn ze. wanneer 

ze in het midden een broodk•leur lwginnen te \'ertonen <>n min of rnePr 

een droge specie als \'an J.!ehakken. licht g<>PI koPkehrood wordt l!ekon

stateercl. - Naarmat<> dit gebeurt. de knPtdeJs met een schuimspaan uit 

het water viss<>n Pil samen in een >tramien lPggen om ze te laten vt>rzijpen. 

d.i. het wa:ler <'r te laten uitlekken. ( )nmicld<>IIijk daarna e<>n volgende' 

sorie rleq:(hollen in het steeds kokendt• water lt>(.!f.!<:>n. 

7oclra alles klaar is. zo dug mol!elijk. mei de saus afzonderlijk in een 

sauspan. opdicnm. Die saus is ind<>rdnad onontlwerlijk om het !!CTPcht 

Pcht ·Jpkkc'r Ie make11. 

DaartoP ten minst<:> 1'<'11 scwplqwl ho.IPr lichljcs bntin<:>n. 

drie-viPr kopjes water 

en vijf soeplepPis hcsl.<:> bruin<:> suik<>r Nililn toevoegen: 

als hinclmidckl. in t•t•n half kopje wnter l"C'tt soeplepdt;c nnrdappelhloem 

hrPken 

<'ll mei c<:>n I ipje zout erl1iJ 

ltd mengsel even laten koken. 

R.C's/ert'ncle kllt'lliefs 

Bij volgcmlP maaltijdt•n __, s avonds of 's andt'rl'IH~nngs - PWn

lucel als lm•nwaljP opdi<:>ll<'ll. In clit gevnl dt' hollt•n. nl of nid gPmt'dPn. 

in elP rt•slen•nciP saus opwt~rmt·n : hangt nniuurlijk nf \'1111 clt• onwnng. 



\\'t•llicht is het niet nodig hieraan toe k voegen dat bepaalde aan

gt'd ui de hoe\·eelhe·den rozijnen. eien·n. ZOil'l. gist. voor zover het rijzen 

\ë\11 het de-eg hieu!oor niet bel!:'mnwrd of te sterk bevorderd wordt. niet 

strikt moeten worden toegepa$'1. Hetzelfde Lm men zeggen van vaster of 

loss!:'r kokcn (hoewel los of licht ons alleszins verkieslijk schijnt). grolere 

{>f klt'iiwn· kneulek meer of minder boter m suiker in de saus : alles 

~amen een kwesbe \(Hl smaak. verteerbaarheid en appreciatie ( 1 ). 

l3ROU\\'. 

Brouw werd eigenlijk niet als een delikalessè beschouwd. maar eer

der als een afwisseling in de dagelijkse kost, trouwens we~! minder om

~lachtig wal samenstelling en be-reiding betreft dan kneutels : simpel boek

weithlo!:'m mel water en melk. 

Rij ons thuis werd boekweitbloem feitelijk op twee manieren toebe

reid en jlegeten. namelijk als "brouw» en als "kluitjespap». 

Het liefst hadden en alen we «hromn. RoekwE'itbloem, die met een 

weinig melk. zoelemelk of botermelk mel de handen was lwwerkl totdat 

het een gc·sloten brij of deeg uitmaakte, zoiets dat wat slevig-heid helrc.>ft 

lussen deeg van voltarwebrood en dat van roggebrood lag. Hieruil w<:>rden 

dan stukjes gesnedt-n of genepen en lussen de handen tol bolletjes van 

omtrent drie rentimeter diameter ~edraaid. Die \Verden even vóór het 

maal in watPr. mPlk of pap gekookt. eruit genomen, onder d<:> disgenoten 

\·erciP<·Icl ~>n warmwe!.( met een klontje of een schf'ulje gesmolten IJOter. 

dat elk met de brouwhallen op zijn hord heclf'elcl kn·c•g, Vf'torhcrd 

1\.fulliespap. 

Kluiljespap. zoals clie J,ij ons gcncwrnd W<'rcl. was hotcrnwlk- of zoele

rnc·lkpap, mPik cl:e derhalve; re<'cls me·! Pen of anclt•r soort bloem of nwc"l 

Wil$ iJdlli!Crlikl. maar waarin lev<·ns vasiC' holl<'n van clc• hiervorcngcnm·nHle 

IJrouw~piJS wawn mecl~>uekookl. l\1ct elP pap kn·<·g c·lk een aantal hallc·n 

of <kluilj1•:n lwrlicncl. die clan sarnt>11 ITll'l 1lc· pap naar hinnen werclc·n 

:.wwerkl. Voor /lrVI"f' ik nw h<'rinnPr. warc·n 1lezc• l,ollc·n mincln groot clan 

die vao d,rouw». 

I I I i'l•· K",.,.,,.,, K,",",.,, I), ... , I. Jlllll. ·I i I 1'11 ·1711 1'11 '~IJI'f'•flrrt. I ),.('J 11. Jlil!l. H I 11, 

I),. B" \\',·•lvlunrn•• h ldlollnm : C ;,.nl. ,\lfor" Stff•·r, I H'U.. 

i'l•· ""1-1 Kru·ut.·l· •·n Bru (Brouw). ,j,,d,lud • IJ,. Stnmlnurrl>, rul,rl<·k • ll<·knopl 
\'t•r•llll/>. 21 <·rt :.!H j•ti1Ut>rl. I f,.(,ru..rl •·n 'i <tllllll•ltu 111:'11 
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I leL onderscheid Lussen brouw en kluitjespap De spijs van .:brouw> 

werd. zoals we zegden. mél boter en het tweede gererht als pap en 

zonder boter naar binnen gelepeld ( 2 ). 

Boekweitpap. 

Boekweilpap was botermelk of zoetemelk die noch min noch meer 

met boekweitbloem werd <vmom > gemaakt of getemperd. Ik meen dat 

we die enkel gedurende de eerste werddoorlog gegeten hebben. to('n ('r 

geweldige voedselschaarste was en alle spijzen, niet het minst meelspijz(>n 

Ik k (3). we ·om waren en ... smaa ·ten 

Om le besluiten nog een paar beschouwingen wal d(' appreciatie van 

de gerechten aangaat. 

Volgens sommigen. aldus het «Beknopt verslag>. lekker noch min 

noch meer ; volgens anderen, eerder voor de tafel van de kleine man. die 

zich in zijn povere sHuatie geen rijkere ~chotels kon veroorloven. \Vij zijn 

van oordeel dat de kwes'tie genuanceerder moet worden bekeken. 

Vooreerst de smaak. Er 7,ijn mensen die over het algemeen van geen 

meelspijzen houden. noch van brood noch van macaroni. noch \·an ver

miceiii, zoals er zijn die van geen vis willen welen. Over diegenen sprt>ken 

we niet. Naar onze persoonlijke mening. moesten kneuleis onder de lek

kere schotels wordm gerangschikt. op \'oom·aarcle natuurlijk dat Zt' vol

gens een behoorli;.k recept en volgens de regels van de kunst waren toe

bereid. En. mel een kleine aanpassing. zouden wc nwt onze lt>ermecslt'r 

kunnen zeggen : c:AI draaiende keert ge. en ui doende lecrt ge !-. 
Overigens waren ze niet voor de beurs van dt' kleine werkman \(lil 

die tijd. zelfs niet de brouwspijs z.oa~ls ze hier besclm:·ven staal. Eieren. 

rozijnen, suiker, wille bloem en zeker boter waren geen ingrectii;nlt'n dit· 

in een werkersgezin normaal op tafel kwamen ( ht't arllerminst in dt' \\'t'ek). 

Nu was het loch zo dat kneuLeis hoofdzah•lijk daarnwe werden bereieL 

En dmmw>. al bestond rl.ie vnoral uit hoeh\·eithlot•m. werd loch hij mid

del van boter. ~:esmol ten of niPl, heel wat smnkelijkt'r gemnakl. \ \' orclt'll 

aardappelen, worteltjes. cÎl' meesll' grot'lllt'n. trouwens ook vlees en \'is. niet 

(2) I I<"L woord • klultjc•spnp> komt o. u. voor in <'<'n ourl loknul wit•l!t'lit•dit'. \\'tiiii\'RII 

clt• nnnlwf luirit , KP<'rn<'kwnk. 't 7C<'lk.· hwk. km•kpn l'n wnf!'ls <'11 k/uili•''l'liJl>. 

TNwijl ln<'n h<'t ktndjP In d<' wit•!! of In .1,. nrnwn sdwmnwlt. wordt dit' lt•kst 

lwrhnnld lol Iw! In slnup ,·nlt. 

(3) Wnt boekw<'ll Pil hoPkwPitpnp i.t'ln·ft. ziP lu•l mllk"l In .Uns j\J,.,•li<'>luml>. \t\11 

de· he<>r Alfons l~ysc•rhm·P. pnl!. é>l>, r,.. jnnrl!lllll!. nr. :!. 1'173. 

242 

Zie ook : Bru. bij \'Prdnm. i'lt.ld,·lnc•clt•rlundsrh lluruhv<•lll'lh•nhtll•l. p. t l'l . 

's Grnv<"niwR<', l\1nrllnus Ntjhoff. 



pils dan lekker \\'iUllleer ze met bot<:'r. suiker en allerl<:'i kruidE'n of middel

t jes lwwerkt t:>n v<:'rbcterd zijn 7 

\\'ij gelo,·en dan ook dat kneuleis en brouw (met boter) uil de 

burgerskeukPn kwanwn. meeslal als afwissPling op de vastendagen, die een 

halw eeuw én meer gPledPn zo veelvuldig op de kalender voorkwamen : 

\Tijdagen, kwatertemperdagen. vigiliedagen en vooral de werligdaagse 

Yasten. die toenterlijd onder \'eel stn·nger normen moesten \Vorden nage

leefd. loen er imnwrs geen vle·es onder welke Yorm ook op het menu 

stond en tal ,·an ,-issoorlen. voornamelijk op de huilen. veel minder konden 

\\-orden aangeschaft. zelfs bij gebrek aan middelen niet konden worden 

aangekocht. zodat de werkman zich moesl tevreden stellen met een haring 

en een mossel. 

\Vat inmiddels ook betekent dal kneuleis en brmt>\' in de gege\'ell 

omstandigheden smakelijk konden zijn en door iedereen, grool en klein. 

heel wat werc-len geapprecieerd ... \Vaarom hel nu ook niel eens prolwren 7 

.. \Vaarom niet 7 

Gerard \'ANDEVEIRE. 

2·13 



OUD URSEL 

Tot vóór enkele tientallen jaren was Ursel een bijna onbekende ge

meente in hel noordwesten van Oost-Vlaanderen. 7:clfs in het i'leclje,;land 

waren er velen die dat dorpje ,........, g-elegen lussen g-rote huren - alleen maM 

hij naam kenden. 

Door de ge\'echten aan het Schipdonkkanaal en het Belqische. later 

Duitse ''liegveld in de Tweede WerPldoorlog, door de jaarlijbe Pierlala

feesten, alsook door het feil dat Gent op zoek is naar een gP~chikt terrein 

voor een nieuwe luchthaven. is daar PnigEo \'eranderillg in gekomen. En dan 

is er vanzPlfsprt'kend ook het prachtige Jwtuurgebied rondom het Drongen

goed, dat in de toekomst Pen belangriJke rol als recreatiedomein kan spelen. 

* * * 
Eerst en \'Oora.l is er de gemeentenaam. diE' al Pen ongewone indruk 

maak !lij hestaal niet uH bekende elementen. zoa'ls \Vaten·liet. Nieuw

kerken. Sint-LamPins of Poelkapelle. Daurenbo\'en 7ijn de oudste ver

meldingen praktisch gelijk aan cle moderne Yorm. En rnPl Zf'kPrheid is \'oor

alsnog niet le zeggen wal die naam \ver keiijk hf'tekent. Prof. I' laurits 

Gysseling vermoedt : «hos op zandgrond. waar m·rossPn geYondf'n worden): 

maar het mu ook zoiets als <p<1ardmbos> kunnen zijn ... 

Die oudste \'ormen vinden we ten andere pas in 11-17, dat is bijnn. 

tweehonderd jaar later dun een andere Urselst' plaatsnaam : \VessC\!t'm. 

Die wordt reeds \'oor het et•rsl \WOoemd in een schenkingsakte uit 97() 

(kopie midden I Ie eeuw. Lilwr Trnditionum Sundi Pctri, fol. 78 wrso. 

l~ijksarrhief Ie Gen I). I lij lwhoorl lol dt> grote !!rOl'Jl plnntsmtnwn op -hem 

l'n -gem, die tot de Frnnkisrhe koloni~utie lertt!!J.!nan. en hetl'kl'nl <wonin!! 

\'nn de lieden Ynn Wessi (\\'asjo, \Vizo of \Visso)>. 

I )it is lrouwens niet de enigP <henn-nnnm in Ursel. 1 )nnr zijn ook nol! 

llcukelgPm. Vrekkem, Vl·lkegem en Pilkem. nlll'mnnl IHII11CII diC' wij \Wli::

waur niel YcrmPld Yinden yóór 1220. mnnr die ongl'lwijfl'ld op zeer oudt• 

nedprzell in gen wijZeiL 7.e I i!!gl'll op Pc>n si ing'ert•ndl' lijn \·nn oo::l nnnr \\'t'sl 

t'll zouden wPI Pens ouder kunnen zijn dnn lwl cPnlnun zelf (zit' knnrtje). 
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URSEL - P.anorama 
Uitgever, Dés Verstraete 

I. - ; \/dus zog ( 'r ·e l eruit in het begin UCJil deze eeuw. /) e r:.ur/e cforps

t~em , rlie oorspronkelijk allet! n uil ucrspreicle hoeuen en et'n paar 

"rijkere> u·oningen be Joncf. u ·as /oe n nl mél allerlei gebou wen aan ge

uufcf en gee/t een nogol rommeliçw indruk . Links z1 en u ·:· Brae ls 

molen, in het midde11 cf e rij zige• ncwlef uun rle proeggoli srlw L ;rselse 

r/r,rpskerk en rechts eruon de (loc n tl"il gecer[de ) pas iem e: op de 
vüorgmnd d t' oud" ;onge nsscfwol en !!!' 11 fJdar typisciH·, sobrrf' 

orbt•irlrrsu ·onl nge rl. /) t· /oio u ·ucf ÇW II n nH' fl uon op :) ~c ycwrt s 

molen. rl. u•. z . uil het w ir/en. 

E •n lwr ·r·de c·i~enaa rd ij:fh i I is da t hel grondgebi ed va n de .: pro hit• 

,.,.n l 1rsr·ln onclc·r dl' lwvcwwlh eicl \ ' il l1 Iw c vPrs t~hill end <' kasseirij en viel. 

11!. \Vc·.~sewrn of l'rsc• / 't Gentse ond Pr di e v,m de \.. udbmg (Cent) en 

1·1·n ;,nd Pr r l r·~> l c,n cl r·r di e van hel Br11 gst• Vrije. nl . a ) Urs!' f ' t \lriir (h d 

j!rr>(Jt slr· dl'r ·l \'él n het ~:,rron cl gP hi ed) <' 11 h) 11 k•IPin O f p nnia kt e ten 

rwordt·n van de· kerk, aa 11 cl<' ll11,ll c•. een st11k va n d heerlijkh eid va n 

\ \ ul[s fwroe, w;wrvitrl dr· fonri ' rh cwvt• or ·d r· lf' m-7.Pld onk lag . Nu zou 

rrwn vNwn h tr·n clflt .r h I r ·nl sl'> in h ·L oosl n zo u li gg n <'ll c: hel 

\ 'nw> 111 het wr·. lc·n . maar hel i. c•C'rrln Hn cler~o lll ( zi knorlj c ) I 



' f<'ll w einin fw k('nd 1' 11 ook t 'rij oud {)(1/ ;urunto . r·ót'•r JU Tl i I<)()() uil 

f/('1 (){)S/i'll !Jl'fl()ll/1 ' 11 . t 'llfl op /1 e/ ''"' ·' I'0/1 no /nri s Bou rkw•rl. nu 

CI' IIWe/1/('huis. I )uitft ·fij/, spr!'ek t hi<'rui/ 11op fwt fonrfelijk <' ~uruk/ l'r 
t 'ull fl( •/ /O t' lllllnfi r:w l 'nw f. 

1:.,lo 1111 ,J,. ,. ,.fl~nw lin ~ \flll ~ J, •j \ \ 'dfrt rdil GiJJ,, 

h ·n <i t•nl<' ,./, ·m c til i~ tlai l 1r,;c· l jui,;l h ,dfwe).! lussm Gcnl en Bru~ ~~· 

li12l. cLcl hei ,·oor ce11 groo l t/, .,.j llnlumlijkc grc ' II 7C'I 1 hce fl . wann<m tJ, . 
lloorr/, •/ijk c <' 11 711ic l t· l ijkc · 11il '" '1-!C'II lw ~;J rwn . c'll cLI hel grnn dgchicd <Ie 

1 Olïll l ' t• r loolll l ëll1 ce 11 wal ill [.!eclt ·ukl l ' icrkanl . nwl lwi dnrp,;r<'n lrllm J'fl'

c it ·,; i 11 hel mitlclc ·ll . I ) c· lw lnn grijble II'C').! I 'I'rhiiHi ill).!t'n l open in cl,, ri r hl ing 

no,; l -11'1'!' 1. 1d . c/t' Cr11I11T[.! l ' iln /)r tll-!12' ' 1·in l\11 css0lnrc d oor l 1rsc•l-D orp IH1M 

/nmc·rgc·m en Ce11l , i11 lwl noorclc·n dl' Otld l' l ~rtl g> t' ll cNweg (nu Brtt !2 -

slr;t< cl ) r/i 1· een 111>g l ' t'l' l ollcl c·rc · n·rhinrling lti SSI'Il lwirl1· grnlc si cd en lwefl 

;ccl ·nnncl . rl och i11 cl t' l ii'lt· miclclc·lcctt ll'l'll ni c l mc·er il ls du sdnn ig w erd l-!t' 

hn1ikl c' ll Jen slo ll c· in hel :ttliclc·n d c· ll t·i l:'lr<lfil . dic t' l 't nnl s d,• Rrug.;e 

I l eerweg nor:< prnnk1 ·lijk :tct ·r hn·cd "'"'· i'nn /s op c•nkc le pln nl sc•n n t'l! 1/lqd 

is l c i'ÎC' II . /l t·l lw /c• \\'C' f.!C 1111C'I f<H'Jll lrtiiiii'C'II .' llOI! hl'l'' \\'11 [ IIH't'r \'1\ \gl' ll llJl . 

/ -' , . ,, <'rl 'i lll i< rlnl c/, . kC'm 1<111 l l rst·l ll't· ll ichl ooi t cl ,• l~ ni't ' knn gc' \\' t'c''' 

i'ijll . 



I " I 

•. I 11' 1 rforpsp/1' 111 ml'l rf p .:uir/1' /ijk l' geilt•! 1'1111 ri l' kerk in lH•/ IJ(' f/lll 

11011 rft•:l' eeuw. ()lnSirt • ek.~ I f)() l >. A nu dl' lorl' llt >o el . [>ij /,ct rlak , :s 

IIOÇJ rfuir/l' f,,k Iu· I r l's lw 11un cl I' Pfrii ' [JC·n• kruislw uk Ie :: il'n. I )e 

1\o/Pnrtelw rf! ()[ Ht' l' flrfl ·rl utis 1s ~rtlu s. c• 11 lle rrltPe ll l' fl . f{ eclil s rloar

"U·II u r· lt11·r ri l' loçw ll'ill l' 1111111rljl's. lun l w t PWC'(IC"rP " G i usc l!wu s ) 

1,) SriH' (ll ' flfllu .~. dut II{J fwt l'i llrf ,. 1'111 1 ril' / He ('(' 11[1 ' 111 ft d IH'zi l 

II ' (IS 1'(/11 dt· rtn !/w r .'i[unlllie rf (' Cmt 'l '. I ) p kwn c> rs 1/(J (I rlit lillt S 

u •urr •11 l rt.f' l rnrwftli fl ., flll"ll '(' rl? I'N sil'rrf. T r)(' fl ll"ij/ t> fl rlr . \'u11 dt•fi 
// 1' 111 11•/ dit ffC' {H JIIII ' fw r-ftf C' ll (' ( 1' (' 11 II ÏI' II[/"(' l'i lfu 11'1111 laf l' fl {)() !111 ' 1! 11 , 

fw c•/1 /tiJ 111 /!f (JI' Irrwftl rfnl ~ lu r 'I I'Nf~ /1• rl'c/c/,,", rnanr II H' / d e /oe fl 

"'"''fll' l l'r ·fu"~.rfu · rrudrfdc •fl M1• e l~ rfol f tt •lau., munogc.dijk . 

r >r1 d 1· I'CHif (Jrr""' dt · lmudiJI! fl(lftr F.i'Mo. r!t l' sl ifiÇ{C'r -clt•-slut{J C' r 

,""rfunt rf ,. f~l'rk C' /1 ri l' fHI., {()rtr• /; I' Jl . l{, •proclu r llt• 11,.,.11,,c lwt. 
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., . I ), , k1·rl1 l 'urt rli!.fde,/>ij 111 I 1)..!8. I ),. /wl• /rl l ' ll ;" l1t'1 Rt · c•r~clerfwis :ijn 

1111 du;fi, .{ij{i :wliiiHwr (op dil opl'n l>/,k sluu 11 -, . / ,\ ' de kerkJ . ff l' l 
/lllliir/j l ' I 'IJr'lr l il' / I'<HJ/'11/11/ Îfl<' )c ·/ il' /) l' II'IIIÎS is l 'l'fl , U'l' lll'll I 11 hl'/ 
.\dl l' /) (' /I'III ÎS =· ·' r (/()k ui pc·s fuup /. ( ,,...,, ., IH ·c-/1 lld!I~SI' II t(l•ds ··lek 
/ri r il •·il rw /m'f/ 1'11 ( I 1J.!"S) ,." =• ·f}s e f , · kt ri .,rh ~> ~ mllll t•t • r/,cfil illfi . 

l 'o l,, u i l ,1,. \'N/i1 11h' i ll1~ \ 011 .\ 11 . I~) ·•·rh.n·· 

l 1rsc· l is n·rcl l' r t'C' Il lypbrh C' 1 11 nclho tt\\ ' ~l' llH ' t' ni C'. \\ tfl r\'11 11 hc1 nonrele 

lij kC' rlt•t•l lnn gC' ti je/ zo ~chrn 11/ 1\'11' . cln l het zt · lf~ lt i<' l < e 11 ~ nls lnndl lll u\\'

t! I'Oi lri kon gc hr11ik t \\'orclc• i!. \V~·· i is •·r nn il t'C'n rnh,·icvki•' ~C'w<'c'. l (n l. d t• 

'' \ ',. 1/, .,lf'<lhri ·· k ,·nn f\ lijnh l'cr / ·~ nk e ... nn n cl ,, lltn g-i tilr), mntll' dn t h, e ft 

h c·,l IJit· l /il ll )! 11il gc·hr"'c/ '' ' l. T ot'Jl lil c/1· \ ' OJ'i~C' t'l' ll\\' l'l'll d,.,.] vnn ],. Iw 
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U ttsel. - De ko·k. - L \:glisc 
, 2 .JJ 1 l ' .. tll ll) ! lt:t 1 Uv t, . \ t t l 'I'.' CJ pe n 

':J. fJezf' opname dat r:C! rl ui l I ()().J. %o ;:, re/ de kerk t' rtul. ofs m en 

iu rl r lwn va.n cfl' pastorie slaa t . I )t • noordelijk e g<'I'C· f n •tm f t rl nnr 

(/C'f'n OrtlC1fTIC'nfl'fl of {?ij gehoU U'(' II on rf l' r{Jro fa! IL . 

Prr·ntknnrl uil r!,. V!'rZO IIWIIn a vnn G. Vond<'vrlr<' . 

vo lktna in cJ, . lnndbtJLJW ~te c·n Iw. Iaan 111 er vo 11 I. n1 oc·~ l dit· mnnr in clt' 

taJ W<'fk ;.-i 11 lr· VÎI1t l t·n o r uilwijk 11 nnnr Amt' rik o I w r induslrrn l i f'ring 

wNd hier 11if'l ''~'- g ::-prok n . 

Fnkr·l in dt• jon(!. I jan·11 . 1111 el f' mens in om.f' vf"rvuilcl <' slt ·clc n l<' NI ~ 
rnt • r I f'ho<·rl t· aan vrije naluur en ol1 lwzcH'cl r,lcl <' lu r ht krij ll l. i. er rn.l~

hr ·n f'r•n bu1 dnl l r c· i een C' Jllrrrm voor rr rrr•, li kan wordPn . 'ln.ar 



.-.----- - -- -.--

1>. I )t':t ·/frf e kt'rk . uu uil /1<'1 uourclll't '_,·ft'u . I'Wt up I) !' Htll'/. Tu, ·n 1111 11 

111 I •'-'<>'i 1/, . I<C'r/, t·c·u .-;f u/'1<' /IC' C'{l I'C' rlc·upcl . ~~ l' r nw/t' l' /1 ,., 1• IJl< UI•'<' 

l ' l>l> r ~ft'l ' t ' / uW I!fl' fl/ukt . II ' IIUrl ' l//1 lllt ' ll fw t t•cflf, ·r nw/ lllltll!l J'lllttf. 

fwut wil ft • kofh <' ll . \ 'uu de olt</ 1' l'uurpt ' l'l ' / :iJII !/1 '1' 11 •t{!H'< ft/inpt ' /1 

fw l,c ·ulf . I le [utuwu/c •lt 111 cfw lttd t•u nrf l' tt fw t /Jfitk/.rtttl !l<'t'IJ f,,. 
:ll'ullr rf ttl t'l' /1 puur [, .;rfutppc:fr•n flit/I {u tu'.-; tHi/.-;ll' r•/< '11. 11 , I tj:t'r, 11 

/11'1, I'IJ/11/ t JIII !t t' l kt ·rkfto{ i:< (lil> l 'l .ll>r l' likt · ft · ftl l t'll t't •n/tl't ' ll< ' il. /•" 11 

1/, . u ·c·p J:.('Uo ,- \u/ter w erc l t't'rl"r 'C'r l t'tt uc•nt<H/ I' rttr :<•··· r•l. I l, ·:· · "il 

IJt lll l<' tt 'c•r1/ r>llt.' lr t·r·l,,, I t))') p< ' llltltlkl . 

~> 11\l ' f'IJ>Iid' · lqk ; dl lw l . ill , ;t· ll' , ldl ll ll ~t· :.! l'IJII'<'IIk . , ... rl.ut ~ in tJ, . lu.-kdr., ,u 

l"ll l'l' l'tl \\'qllt'l\ 11 ;il llit ·l lu ·lt-1 t l.ll IH'I l't'll t' l:-!<' 1\ k,\l·.tlkl' l.m IH'II Mt'l\ . 

\ ' t·rrl• ·r 11111 t'i' nn~ , j,. l"l" '~ r;,J'i ~clw t'l\ ~t·t> l t>~l't · hl' ,, .r, c hili, •IJ l 11 lwt 

/ ll it l< ·ll lr• ·ll t' ll 11 11 c lr il"l~< ' 1' 1\ ll id t' i' /. it ·ll' llt ' ltlt •lt ,\il\1 . i11 t i, · r~t · ht tll\: 1.111 

t i, · , .r .. q.( t' lï' I )1111\\< ' { 1111 llt't L\1\itill ( ~t'l\ 1 1 \nt ~~t·): 111 !J, ·I \1\itl<lt •l\ ln ntl 

l>ti ll ll (' 1\ llt ' lti.-:.!1'111\( 1(')1 \ dil ... . ,J. .Jqlt· l\ldlll<'il "l' l'l'il /i lllll t~·· i'll \.! ( 11 ,\ .11 

ll 't ' t>11k rit · <1\lil <it' 1\t'ljl ' I'/C illl> :.! t' l\ l ' iiH it•!l) 1' 11 11\ hl'l 1\ tltl l'lj \'11 ,j,. ht ' lll <'j 

o~c hl i~• ·. "'"'''''' \.( 1' \,i<'l lt 'lt 11\l'l t l• ·<t qd , lwi <J, . t' l\ l ' llll 'i'' (1111 ''""' '"). 1\ .t.tr 

1lt· ""' l' flt lliLiir •· 1<- r llilli'< ' lJ, .I " '"I ~I~ · '' l ' l" 'i' l \.,lil- l t11n l . 11 1<'1 1 ~~1 '"' l lwt 



l3iruwn:::tc111 t'OII rle k< ·rk i11 I <) J <J . 11wl d e ou.fe Perli rf liillgsorrn u 

lw en . d e .• o /w r<' preeks t(Je/ . de . rr wed ij:::ewn ro mrnwrielmnk en 

orht eruw1 ft('/ slij/1()::::<' fwof1u ftuur. I l ei roum rloorucl i l <· t is pos 

111 f 8 ,0.,<) {/'<' <' f ()fJ C' IIW' IIIO(Iki. ff v f WilS nog cf ,. lijd I 'UII d e l '<'<' f

kfettrtf/(' lwsrf,ifrf< ·rtr rff!'ll IJ{J IIIW<' II <' 11 ~wu-e f t>e n . e<•n I\ • (Ji~r fl kell 

llll'rk 1·un de n<·w ·rlitC'nrft' -<'<'Ull '-'•' II C'OÇ/O I1 ek . F<.er·/Jt s is uok <'C'Il 1'1111 

rf, , r!llrf, . [Jt<' l 'hisl rw /"11 :::trf ltf!( lllr <'11 in flC• I luH,r cfe <·ik• ·nfllllli t'n 

tt 'ulllffw kfr ·d irtrt . 

hno(! lr · p11111 \' <Lil clr · , Jrc•t·k. 111 elf' JH, '~ ' ' Il llitiliJ h el I )rntt !.! <' tl l,! t lt '<l ( } •J 

rrwl N ) . 

I )ti l;,nri ~C' h"p hC'c·ft in cl c· loop \'il ll cJ ,. lqrL ·It lwel wal \ 't'ri tiHI<·rillg'l'fl 

'•IHi r· r f,! it i tll . I ), . ll tr r· I illl,!ri JJ H'IH ir · wijril!illg '11 1-(C' l H· ill t l t• fl in h l' l IIOIIf<l 

\\ h lr ·tJ \\'.t i tr 111'1 \' r·lrl ( cl.w.i' . rJ, . \\'til' " ' '' f.! rc>llr l f' tl ) i11 rl c I RC' C'C' II\\' clnor 

,1, . , 1orlwrlqll<'ll ," , , I )riiiiJ.!< 'Il wt·rcl lw JH ,, I 111!'1 llilillclho nwn , cl ie lnl clnn 

' ' "' 111 fllll< ' ~WWt ' lt·11 c·c·rr l t·r l>llf.!C•wooll w<trt 'll . l1 i het midr l l'n Vi lll <I<· I q< . 

r·c·ll\\ Iw lo11tl cl• · l!f' trH ·r·lllr · l ''< ' I rtn J.! vo11 r IIH'<'r cl nn lw<"<' v qfcl< 'll tlil ho~ 
( Ull !!l'\ •·r·r H' J~ h;, '' fl r·t•JJ tnt;d,. ''P IJ!'rv lakll' Vill> _ .0 7 ) hn) . ;\)" i .; li DI! cl r· 

lwlft rlit"f\'i tll m ·f' rl! •·l,lt·\'<'11 ( l f10 h" in l 'lf>(J ). 

I )r· "\'fllitll! · \' .til el P lwvolltll !.! I ' tlilt ·rn;,rc l I H ~ïm· l cwr l r lnor til' llllll!ill 

,."'!! ' "" , ,.J,! ,." I.m. ,·onritl ," l 'r •r·l ' t \' ri JP. < )vr ·r , J,. wnr>l t<' \'/l il ,J,. Iw 

_ 'j [ 



Ursel 

'- I) ,, pwlurll' ur·li/ , r ,f,. l,(',.k, ::uu/, :t i11 I:-" I "-, ,1"''' ,f., n/lt/1/ 1'<111 

f !rtill!/1'11 1/'l'rrf (/l''"'" rn/ . ,\u rf,, Fu< 't'tft· \ \ ',, ,., .f,/ourfu!l ll"t:,, : •' 111 

:" 1' 1' // l ' t ' l"/'1/llc •/1 / (}l' .,fcll/11 fft'I"UUkf. cluf 1111'11 :< prt~ilc/1!/ /rt l'/f 1/IOt'ft ' // 

,, ._, fuur, ·n ·n . I luu •/•11 ll't •rr/ """ ,f, . /"'l'f, ,,_,fc ·rlll!l lnll!l' ''""' 11 11'<<'1" 

''"<'!l!i''''""" ' " · I >, . ""'f, . "·wu/1,, · :-fe,fu,~t i11 ' '(' " i'''''' L''"' ·r, L-,,,, 
lll>fl !/1' 1"• ' '/ ll't1, 1/r •// . 1' 1'< ' //u/, ,/, . III<H>i<' ',/,t '!l !IU(l / ll':< /oio ll'< 'f•l 

fll'//t/1//t ' // lil ft)()( . 

,., ll 111~ 'illllt •il \\t' l1rt ' i" <'11 t l.r.rr t'lllc!t ' lllilt · i>IIIH.!<'II. tilt' "'" Int h 111111 "f 
lllt'l'r <'t'll l>t ·t· l,l \.r !l ,1,. llt''" llrll ~'""'"lkk,·llrl!..! !.,!t'\<'11 . In ll\>

1
1 ~t-1,1, · 111<'11 

lllt'l , I,T iil' 121> h.r.rrclt·ll (tl.r . Ï(l() ;, <>(l(l ;wl<'ll) 111 Ir>) I t'-,-, p .>r<H h1 .11H'Il 

I),. lt>i.rl,· lw\oll l/1 !..! lw< ii'<H '!..! 111 l ';'ï I lll()l, 111\\tlllt'l'' . 111 ~--,I \U';'> t'l1 11\ 

I :->'1 I î ll ' '· 
l 11 1:-K'I ""'''11 t'l'- ,~11,-,.n "il l 1r,,·l · , \ 'r q<'- 1-•\(l 11'" ''" '''' 1\· 

"' ll , tt·lllll\..! '.r 11 ti, · I 'r.r11 ' ' '" 111 \';'0(> \'t ' lïllt'ltli t'f' 1'< '<'<1" I '-'t'" ""'r h ,- ,-1 ,I,· 
}t' lll> 't' lilt ·. '"'"' ,1.111 \\ "o\1'<'11 l 1r,t· l ' t Ct•lll ;,• t'll l 1

r-.:,· l · , \ ' liJ<' ,,I \l'f't'lll~<l 
\ ' tltll tlt• l.rJ,•i"t• Jdl't'll I' IJII \\ ' IJ \,!tlt't l \..! l'l'llt ' l111lt ' ll\t•t •rtl . 

, ..... , ) - )_, 

IKllll 

I '-' I I 

I K-,ll 

2ll lll 

~---- ) , ) 

I t' I 1 > 

I K-,<1 ) \ ..,-
--- ' 
2.2>\ 



'· \\ 'e ~tuun u ·,. , r (I(J f~t · l / ),,rp. t/1(/(!r k1JJ~<' fl 1111 lil :tlllftre>ft •flJLt · 

rw/11111 [1. f _tllb rf, 1\.utwf!-=lruu/ (rf, . u ·•·!f 11011r . \ ,/tri'. I),.,.,,:, · ''" 
( ' liurfml • . :,,11/~ 111/ rf, , 1/lllllfll'! 'filllj:< ' r f,fcj/11 .1} . fl'l f,f_, iwl _(.c.f,," 

111/llk, ,f,fruulw r1/ rf, . u ·•·q 11uur 1\lll':'.,, .fur• • ,.,, llruq!l< '. JJ, .J, """'/ 
,.,.,·flf , r/" fu ·rfH• rq . \ Iu Iw//, uc• " · /oil'r / 11 _(.c f,,.cil/ /wlil · 

f _,"k ' Iu ·! !rlu'"')t'(),. 1/(/1/r /""1!''!!''"' ' '" c .. "'· ,, .(.f,, , .lui '"'"' 

J:, .J,J,, . I J(' j.,,,, '·' rtl ' llli/1/('1/ ", c·•·" fi' '""'f, . t"' '" l"llfi' ,/, f\",,, I 
•lruu/ (wr/ft/1 ' 111> r/,i _,,"J, /rwu ill>fl 1111'/ :11 /wq1 /" '·''"'"'' _,,,{., ,u, 

1111'1111'• · full: l' n /1'('((1('" rwl)()l//1'11. ""'"' f,,J, ", I 'l/ IJ . 

!i)li(J 

I IJ i() 

1'1~ ' 1 

'''" 111 ! ,1,. ' ' ' ""'" '- ! ' " ~ '" " :"-I• 1 \\ .1 1", ., 1., ( ;,t! ,. 

.21)1-l 

), ./, . • qJ, ., , l<~llc ' ll """ ,I.Ji ,j, . l,..,.,jk"' t.! , "'' I ',.,,.1 ' "'' I ,,,., .t.! '"'' 
1-')1 , 1' .1 IK 11, \ <'f\ "1 '..! ' '" ' -l• ·rk cl.,o~lrlc · lq,l< ·fl · ,j, . l'"'' t.! ' ''l"r' '" • 11 cl• · 1 ,.,,, , 

,,,.r,,, ,J 111 ti \\f ·r·r, ,,,,, .,Jl ,. ,,J ,, f,, ,J,,,,r,, ,, ''l'ltlf 11,, .,,,,, lf· ~ r, ,,., ,.,, l•1l 11111 

, ,., .,. ~ 1' 1 ICI \ ',.,,j, .,. " ' cl. · ..! lil · <'1 ' 11\\ l. lqli cl. · l" ''"lk111 t.! lld t.! l'lllll 't.! , lo~ll" 

llt~J r , , , t,rr~l "' 'L' ' ' II tj, . :..! ' '' ' ' ' ' '1 \.! t ' tl.tllll :.! \.til IH ·I ~ ~ · LtHIIIt • f 11r1 ~ 1 

I J,,,.r /IJfl r,fll.! ' '" rrlt •ftt! l,flll \\ r·11 l~t•r • ll nnl rL · lll' ' l h IH ·I l 'r.._,.J , t• Ltllll 

' J,. q, 1,. • J,j Ie rl """ ti '''' " ' · I r·11 l'''" r ' ' ' ' 11\\J ' II ~, , . j, ,1, .11 "'" •· r o~ll• · • · 11 lwl 

,--
- )) 



/i!.- f ), .:<' 11/fiUI(', IJIUit • }u lo l l'l 'rt f pt•llolllt'll 111 fl-,' ()( , l 'tlll 111/ /1!'/ , ~frtN.il 

;, . n. ",.c~ tl'>• (cl (' ~~ · · · u "w 'r de · 1\ut, ·r l lul'k . \ ·,.. .H,·nl ~' " < Jn,tllluf, ." i 
i11 cf ,. ri.lillllrf t 'UII Iu• / cft>rflSfJ/c•lll . f(, •r flf , I'UII cf, . k, ·,ktun·n s/uul fH•I 

uw /<' Cr' lllt ' l' til<•/ 1111> 111< •1 cf c> /l, .,fw tp " ' " ' t /11ns 1'<111 ( 'o llllllllll c 

/()~(l'l'rl 111!' 1/ 'l>. 

_') I 

!(Jufs uil d <':<' t' ll t•onpc · [ui<> f,fiJkl . wus q' t'll purl~t • l llt ' lllt'll lot ' ll 

t 'c' tl IJIIW'II'OII t' <' 11 /H' iull!fll 'l'kk<'lldt • !f<'fll'urftolli, . 

I), , uurspru11kdijk l' u[/Jel' /cfill !f clmupl l 'ufrw11cf ullcft 'r'' hn(t . 
, fllf/UII fl C'CIII Iu •/ dotp ( ' rst'/ fu11p' ti<' :uicf: lj d t•, pt•/lt>tll/ e p/uuJs I'WI 

Oll:<' ll Crooll•oclt •r Pt e l l' i f ) l' \ Ï ll'flt ' l . op t),.;ft ' ll /ui\' /.','()<) . Pfwtu
fiiUf>fut · !l<' f/( 11/l l' ll op 2:- ."-t •plt>iii/H'/ I ,<., <)(, <'11 pt ' ll't 'rk/ cfour : 1)11 pt'lt • 

/,;liJ d11 • f lt' t :ij 11 Croo ll 'lldt •r t •t·rf,IC'dlp opdruupl . ~ / . /'t •t•cknlllll , 

l :ulu uil d,• ' •·rn llll t' lln ~ ' t\1\ • \ lf R) •••·rht" ,, 



Ursel 

_ .1, I I r•·r ,. 1 

1 I . ~ /l e t oucfl! Gt ' II WI'IIIef~tu s op cf, .• rfcwl~e >• . 1111 uil l1el :utcfU'('Skll 

udotowoft'ercl . Bl' rrw,k d(' upscf,,;fte" : .• ::-ecre twi1 G('",, . , . "~e - 1/ui~ 

Loçwnll'lli ». ~ Trwn sl ut it · » l' ll " Iu f~tu s 1 •c" 1 ( ·, 11111 llllllt' f [!w·erl 

11/('fl ». 

Op rit · h()t·k 1'1111 fw t rwl10uw .-: toot c·t·" t'w' cl (' (/11(;, .. /,o~w t't' r

fwltti" ~~rofe" . I )c · fniii(J lmt11dde op ufculwf cl ie • r!llrf l' r cf1uk ll' l' rtf 

f/C' {J()n!pl. 

\ \ ' ;1 :ijll 111 I 1)1J.f : UI rfc, t f l'll f tJfJl ' lllllfi tf, ... f >u:llllll '''• 1)/,uru ïfc/<' 

G,(f, s. {JiH/<' fiUCIIIUf /ufw li<': rl' r-fli s l' fl 'Ull ktJ .< Il' r f .ll f/<'l'li \ 'u" Lc ~t · r, ·. 

[{_,.pr," lu< 11 <' [[ ,. ,.m,c hul 

ri(Jrp r <'lllrlllll c·n h1 e r c:: n rl<tar r·<· n kif'illt' wql!,!t' lllt 't' I1 Schap mcl l't1kl'k vt·r 

• flrt'lllt · hrJC'\ 't' ll . I),. \'t•r, llipperiii J,! i11 r it• J;mrlhrllt\\' l1jri,·11 S cl, . \'oriJ,!t' t' 11 i11 

hc·l lwl!lll \'il ll rlt?t ' r· 'l tW rlt ·c·cl c•t·ll natll iol lli<'IIWt' !,! <' IHH I\\'t' ll Olll.~ IH I III. I er ~ 

\\1) 1 ,j, . rlorp kNt1 1nl'i MIH'idr·rs f'll mir lrl t·ltsliittc l,wo iiii1 J.!<' I1 \\'l'rd 111l 1-!t' 

Ln·trl. ( )qk I . lilll(lr ·. \\'dill' rlc· ~ I O IIci 1-( IH'IIkoo p "'" '· \\t•rrlt'll wnepjt·~ klt ·ill (' 

illllSJ r ·~ opl!c·lmkkc·11 . I) (' o 11rl< · wollin!,!r·n wcrrl•·11 1-!t ·s loopl ()r • J.!C' In u d t·rn i 

•l•l' rrl ~ ( rl .w .z . lflt ·r•, lltl l! fiiWI ' 'IJk \' t'rlllillkl I) 1'11 IIÏ l'll\\'('1\\'t' ISt' 1)()11\\'St' ls 

n·m ·:tt ·IJ lmk, <:11 wc-hl s i11 hl'l vr·lcl : rl1b.v qJ , Wl tfl ' tl rlill :tO I,! l'l1 i111ll1rl, . rij n
hllt/1 '11 1dl !11111 ( "lr-clr ·lql) vc·rl)ltllr l !!!'fltkl . :tOI1clt ·r \'!' 11 s lc-rs in clt· :tljgt·vt ·l. 

1·:11 111 h• ·l c r•11lrt11n kwitlfll'll •·t1 ld •· l! rol e n · I! ·illlll\\t'll , rli C' •loor !11111 o11 ~ t ' 



1.! ~ li d oud<' Cern eente/wi s is l'errlwl!nen l'll t'l' fl r11 euu ·. t•oor til(• 

fijt/ r e u su cf,ti ~t corllt>l<'x is i11 de pluuts ut' ko rllt ' fl. Bt:'lll'c/en lwd 
111<' 11 c•c• n /1 l' r/wrg. /, ('{ gruwente l llris en <'l' /1 wiflk l" /. op d<' t>erslt• 

t •errli epi ri Ç~ nrirnlc-n uoor /rt ·s l - 1! 11 l )('wu/l!nisrnn(l //ijd en t>/ t•oor t•er

uu rf <' rin ~w n . (' // /)(JI ' l ' l/ (/(1{/ ('('// /oll t't' /:oo/ c/ie 1/l (' f/ /oii[IS t'l' /1 donkt ' /"l' 

f{()u/ <'n Ir up IH• rpd,te. I )e lcwsc/I<JIIU'l'rspluulst'f! II'Ort •n aclilt'rllllil 

Utffi:Î<'fl/ij/, /{()pN •lun I'Oorut lll en lll t'll rnm•s/ ,.,flt nwrr {,<H'l'll 

U uill eren ur 11 Uf> cl" uclil l' rsl e rijt ' // plooi .~ lt • lll'llll' ll . I )t•: e /ont •t•/

:uu / (111 ( 1rsu / fll 'll 'oou .. d, . :uit' » w ·noe11HIJ heeft l'l' ll tJt •lonp

tij/<<' rul lf<'.~ f' t'<' ! t! 111 /,l'l mftu n ·/,. !t ' l'l 'll lol 110 cl, · t"wt• t•tle \\" t•reld 

uur /olf · Tul/u: <' f l(tr ft ·c·rsc/ll ' llf"t ' rll/l" dnllllu 's :ijr1 /1/ l'l nppt•t•oerd. 

uwestu/ 1/<'l 'o/pd ,/oor t'l' ll dul '<'rt' lld l' klu cht . o111 tlt • on /ruennp 

u ·, ·u lt • !w -ll t' tl . 1/ l'l wordt / {()<'!/ /ijt/ or11 c/, . pt •sc/lit•tit ' lll .· l'OII hl'l 
/IJ II <'e / l l' ( 1rse / eens rt tnndtfl 11il tf, . t!nekt'n i<' t loc fl . /lie r l1w/ ook 

(ff'll '!H' /11 1/('t ( / ,. ,, . / ~ : \ cllflt'llukoor op. dut clour wij/, ·" 1-.. lurn ·f 

I )e f>u11w u •us Ofl(l<'ri<'lil '' " , ,,.,. / rl/u :ikll l t• l'rl ' ll!fd t' '" L
1
rs l' / hed t 

!/<' /,rur·/, /. 

In 1/(' t rlc •llt"! tul /",k, : 1< ' 11 Wt ' t\l tllllï Cl C/eppt '. I >,•:t• (,)fn ll't 'n/ 

/,nr / 110 /,!'{ d11rf P I'U II d<' (1()/"/o~f I 1)/ 1-18 fi< ' IIOIIIl'll : so/dult •n t 'nll 

,1<' 13. ·/f/I St'l' e Ul' llit'irut •pt' ll : ijn tf, . l tuiii .,{H>rPII 111 tf, . nclilu1p t'tl>ll 

b ·kfn IIWI /,!'/ rw:ll'll . 

l' n·nllnnrl tlil ,1,. ,. , . , .,,. m ..lin~ ,·nn .\ lf. ~~~ >t'rht" t' . 



Ursel 
fv\;. tson Communale. 
Gemeentehu is. 

13. - /l et nieuu ·(' G ('nwe nte fwi s. uc'H)r jru1i I ()()f) . Bij rfl' kr•rk . ochter 

f(('t fuge muurtje. =wl meu hi('r I!Off het ourll' .\dle(Wfl f111is of 
, Gfusefhuu s»: rl(' prffo IIWI ll'ij/C'II rfr. \ ' un rfeu /f eut'!! / stuur! (' r 

rnuners noçr niP/. Links bemerk! men ee n uon ril' gl c lij: t•rl' ll po/l'n 

''"I r/, . · Trwnstdstal/(1 - ; \rr<; l cfu trau1 » uwr Ie rluicletl . 

R .. procludl r' ll t•cnl>< hul 

\\OIIl' ;,f'llwlr:l f.!l' ll , j, . ourlc · h;,nnnnbr·hc lll'hnti\\'ÎII f.! wewln1klen (i' l · h.v . 

1IC' IHt l'-'vikkr·lin f.! \ 'iJil hc· l rlo rpsplc·ill, «el t· JJio alsc· » ) I 

ll r• l \'oll llll'l te loorhciiC'II rial ~Cl lllllllf.!<' Ollrl ,. h11ÎZI 'Il ll' k l,·in . \'o r h-

11!! •·11 i't•lfs ho11W\'a lli f.! Wilr<'ll. r i aL i'.t' vank :~. dl in clc · 111111'1 ' 11 hiidclt-n l'll 

h,,,.f.!c·llitiLITlrl nfl'l m~cr J.!l·srhikl warr·n \'oor clt · f.!I' ZilliH' II uil n1171· lij1l. f\ I nar 

hPt I" spiJii!.! clat rl.· 'Îf.!C' II hot ·vvs lijl \ '1<11 Iw! i'turl c· l ijkc f' l cc· ljt ·~ l a nd - d<· 

wJIIr· ~r,c•\'1'11 1nc l cc>11 l y j}i >w hc· clcllrnm<lq sllll !.! in gri j7 r· Uampsi C1'11ijL•,;, 

, .,.ll .., ll'r<. 1nr:l IHJ\'1'11Iir·hi <'11 o11c l !'rnu11 f.!rl" ' " <·n wilf.!c•vt• rfd, . luiken ,_...., hij11n 

'''' t·n..l \' t·rrlwc·lt<'ll i ~. In rit· pla ;tl ... r iHnn'nll 71Jil cl.· sl ijllo71' mi siHl ks!' l. f.!C' 

kolll ·11 , rlw wc· 111 J.!l' h ·t·l l·:uropu ktllllll'11 ltrtlllr•·fl'cn . lnanr wnHrVtlll o 11 s 

lurHI LJIJkl,o<.tr clc · ' JH'rlil lilr ·rl lwi'il. 

I )lf' onlwrkkc·linll 1s nl ec·11 lwl1 · I1Jrl f.! c·ll'dt·n lwgonnen . I .. Hilf.!~ cl\' otlclt • 

h,.,..,. lntl c·n . cl i • n is cltl <\clani J.I nwl JJH'N J.wlmdkl \.Vt·rclc ·n t·n wmr d<· plliinl 

,. jiJb· lwhrH'I'Ir•11 vc·c· l l1· hr< ·<·cl f.!c•wo rclc·n wrlrC'Il , W<·rc l c-11 ~ trokt·n groml itr 
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I :. - I )ut het op L 1r.<' / ~ e!CLo l se "» niet uflt]d =o /t'c/,g ll'm. loon/ ons de=P 

(oto uil 1 er-;-, genomen Ier ge/eg •nlreid [ '(N I de /I . 1/wt/ees/en t•n 

I'WI IH't goud<! n prie l erju[>;/t •wn t'WI l..E. /1 . IJosluor flun ws . /.e 

qee/t ons ook cc 11 beeld L'WI een und<'t t•crh·den, du t t'tlll eh• 
ku chende. hijr:Jcnde sl oomlrumm r.> / jcs. d~t • nu r•oikoiiH'Il !' relwenen 

=ijn . I )i/ ts fw ·r de l1wn uit Eeklo. cft e een IH·h· ncwlr t lwlonnstef 

lund<'n oonbroc fli . 

Lin ks benwtken ll'ij (111 el [tt'fs t·ll [Jol/rcn•c/) cfe fwer Loro". t'ft' 

sc fwo flwo/d uon ;\ olier-13rug: r<'cftb het roomij.u ·ogcn tw f'tlll wij/en 

Triplwn /) e Lcmnlw uil 1\nesselnre. 

Foto uil Jl' vt·rwnwlm~ \ On .\lf. R)"'·rhon• 

~l' kn a hl)(' ld en \'crkochl. of in c ijn ~q nchl gel.(t'Vt' ll . ~o nnl,londen o.n. dt• 

huizPnrijcn in de I ru gslrnat. op lwl lrse ls ll cwbkc n ann de I !C'ir$lranl 

nahij Ooslmolen. In h l lorp w ar n de gromh•n l luur \ ' OM en arh •ickr 

en ze w erd en lrouw<'ll . oo k mam zelde11 Ie l oop gt•s l lel . 
T en kwam cl ,· h'J'O<'i \'an de clorpsk rn . I t' lt•v I king dil' . toni: \\ 11 

za~ n. sc ·dt'l"l I 00 sle ht s mei "iOO inwo11 r. is loegenonwn, wn~ niet !t,llgl'r 

mc·cr uit.luilcn I in d lan !hou\\' werkzaa m, mnnr llH'l'llln·l•r lt• 7i h nWl'l" 

en me r in lwt ccnlntm . D l' ni euw prov in ialt• \\' t•g hekl o , \ !ter Th lt ~A 
h I onl slann au n l' n nieu\\'e ~ tron. t , tu ssen hel I t rp r n lt' ll un~,, 1r Ik 

_') 



/5. - R echt van het Gemeentelwis !rep de , \ berdaanslracr /. Eigenlij k is 

dal cfe Genlu'ep. die naar Zumergem t> n G en/ leidcle, nraar erge11 Sl 

in de 19 eeuu• m o I hier een herberg dn de r\6 erclonn > geslaa 11 

/1ebben (ondellu en al weer lang verdwenen ) en urndut cliu G enl

u•eg zo lang wa l! n lot aan d ' grerr s m t Z oml!rg nr /rqJ, u •cr het 

rwrnakkeli, ker de fraai lus en lrvt I () I p ' n de R.o::e ee fl cr ndere 

naam l , geuPn. /l et derde fwr;, lrr rk u •os een nrooie lwr de/;j ke 

h ,rfJerg. c•uenal lrc> l longge In -hl ' /mis rerl1t ·, he fl' uwol op cfc 

voorgrond. 

R proJu li • ll rl'ms hul. 

1·r llw n nct ltrttrli ,k r rn~ 111 ·I was ) . l~r kwu ll lt' ' ' ook C'nk Ie· m d l' llt l'> gc

J,(Juwr-11 ZIJ li l hd J.lrO [ ' \ f)tnp lc•X mcl h<'i \'f()C'I.(C'rC' rJ C' ITI ( ' ll[ hu i:> (l h [ 

I ) r,rp . 

a rl e T wec·rlr · \ V c·rt·ldoorlog b!Pc>k h l r wc l i ~ ll' w g C J ·n l- r.c· l

l )w!!ll<' I • VC'rl>n ·d ,·n ,.n lc• modPrni •;c·r ·n. Dut W h. ' h ·I lw~Jin va n h •I l'i ndl• . 

I ypr r hr· huiZPII wc·rr lr·n ;tf!! l,roli'JI ('11 wn l Îll rlc• r lnn l dnu f\'flll kw 111 1 , 

~ll'fiiH II' rl in rd •Is mc·N am1 h I ouclr·. ~c•zt · ll i~c · rlorp . I ,. lrtal l kl op kwnm 

fJ<l t•nkc·l·· FHI ' fl g lc·den, lcJI'n nok cJ ,. wrl( l ~0k l n ull r·r in ·c·t h nid nw .,. 

_ j C) 



lJrscl 1\berdun~lraal. 
Rue da la Morue. 

/( ). ~ D ezelfde slraol , in de ri chting Zum ergem. me t L'Oo.-oon 1\ore/ Gi/li 

op zijn fwncleka.r en or fll eraan poslbocle I l enri Boglwer/. 

Drukplaa t Heemkund ig Genoolschdp. 

bl<'ek ll' vol cl oen en een omleiding t n wc ·ten ,·an hel D orp werd aange

IPgrl. Daardoor vvcrd 1:'\'eneens het kerkh of g deeltdijk ontm ant lel . D e 

lwsJotcnh cicl v;w de oud e dorpskom is verder kar ot gemaakt door h l af

breken van het wotc hui s tussen d r Ka1 eistraat en hel c~ traa t j e Brn · n . 

T en sloll e wnren er nog di e nw n en . li e dt• jong, te lijd de ,;lad onl

vlu htt en en hi er el P ru l kwam Pil vind t> n. Zij ontd kt en da t er le l rsel 

nng- rPcl clijk goPdko >p aan grond was te geraken en prornp l werd n lnn..,s 

d <· h no felw egen (vooral i11 dt" ri hling \'an F:ckl o n Kn eu•larl') hele rij n 

\' ill n's. hun g-al ow en huil <•nhui sjcs gch ltl\vd . di e lw l oors pronlclijke lan d 

schap maar a l te vt\Ja k h ·l<•mn al om z <' p h bben g h lp n. l.:...n als l'r 

erge ns 110g een stuk ongerept e grond m·<·rhlijft. zoAL lanQs de T nhH·g of 

,,a bij cl<' Dri l's . tlan mol'! cl.. ar hoogclrin gcncl een ., \ri ll nwijk u il dl' 1-rroncl 

worclc·n gPsla rn ,t . -en I ur l1 e1 \ a le! van hu iz<'n voor rijke mensl n . rl ir 

~ lrn ks m<·l de dorpsgcm eens hAl nit'l s me r willcn l mAk n lH hben ... 

Gm ag lnegl'ge\'E'n dal hct All t• m, I wa l bilt ,. klinkt. ma, r wie lr:t'l 

in de Jurc:'n ·_o-·so h e f't gc· kend . knn ni l ondL'rs dan Yas l ~ t ll en cl nt h ' l 

kAra kt er va n clil pr AC'htigc f\1 lj R l and~c· clorpj op enkcl t' li cnt nllt 11 i fl' n 

gron lig is ,·erand ercl en gede ll lijk vNknoeicl . 1 l'Crn clt• tij I om lt•tt' folt ·,_ 

en prenlk aarlCill eens got>d tf' lw kijk f'n . %\' zijn ' n h rinn r i n ~ n iet : 

wal noo it nw r l ru gkomt : cl l' g mm [(' lijke rtt st \' tn l ' l 'l1 l> l m1 lil. . llnct t•lqk 



I:-.~ \\'ij zijn nu wa t diehier bij onze tijd ( /93ü}. /J e landelrjke herberg 

recht i door een nieuwerwetse u:inkt:l vervW irJ<:! fl , de ondere is of 

gedeelt elijk verbouwd (en Vt!rkuueid). Ierwijl links nug l't>C'Il lw t 

ni uwe Gem('en tehuis zichtbaar is. 

Gans de hwzrnrtj !i~tk op de foto u>erd ue loopt in ! 952-53. !Jij 

hl't uerbredf'n en uernierw •en P Oll de tl'eg Zomergem-1\.nesselore. 

Rcproduc l~e ll f'<'ll15chul . 

dorp, de> romanli k ' 'an loomlrammelje . di ku hC'n [ en blaz<J nd lP hel

linf.! ndar Eeklo opkropen ( n oms I w dri · k<' r mo<'~ l 11 l ru (.fk rt>n 

omdat z ni L hrJ\'PI1 j!e>raakl n I) . elP mol<>n d i in ons !Rnd bipla a ll C' rmw l 

ge rwuve·fd 'lijn , elP lypi. h htti j s in h11n sim t lP honn h id , heL · lra.a l

~".r·ld . 70 (' ·11voncli~ r·n nngekunsl lel nl rl · m nsc•n 7 ·ff loc· n nog w r n . 

IAit•fl W IJ (·r·n krjken wal ve· rdw <'l1 n i~ P il ' al nog ovPrbltjfl ... 

* "' .r. 

ll r·re r . I lwl,l, •n W IJ de· fraai· lorc·n m l hr·rp mmld . nl nngs n g 

ft t>rl lc~urc rel 11 r•ve·n;J hl'l koor t•l s monumc·nl ~wkl as~ r•rd. I l' k k van 

l r ,.[ r /t •cr rHrrl. I),. a hthne·kig • lor<' n mC'I zipt spi l ~bogigc· klokve'n . l rs 

lwhw,rl Ir,[ rlr · vnwggolir·k ( 11 c· r,r lu ·~i 11 II)C' C' ttw) r·n in d t• kNk i:; clt !ldc• 

[,Jj lc• 'l.i r·n rl111 elP rnoc·rpilan·n 11tl rtiW • llcLiurrrslr·t•rJ lws lilnn . I (' lor<·n 



Urscl. - D Do:p;tr 

f ,-..,- Ollf/l ' l 't•er tul dt ·: e //rf t' h(Jek Ç/t' I/UIIIl'tt . :t eil tl't • /Ji t' r lliiH t' I'IIS , /, 

: \ f ,t' rduuu sluwl . neli/i up Ct •ul. 1111'1 tfuunn dt> lrwttsporen IWUr 

lwuerpt•fll. I )uiclt•lijk is dut cl l' /!('prtpf>l'tt ur /Hint5111tt' en W()tltfll in 

t'fiH'fl l' r lijdt'u tlll'! fwsl unden . ,\f l'n l>u lltl'(ft · 11 10w kn~kros nuor 

çwlu"il /1(' / llilfm ·tllll : sofllllll ~/1' fuu :en ,.Juk/lij dl' s/rnol . til' ontfen· 

t'l' ll f >unr 111!'/ t' r uc f!l ullul . .'UI IIIIIi i l< ' f, t.f <' llluuf ncfilt •tuun t n lol l't'r 

iu rl e r/ie p/t •. \ \ 'e :ijtl fu er lf' t'<' r t' t' tl stuk w t!trl11ur l>iJ on:e lifd : 

( , (J /~ / /(' / l ll'<' <'dt · huis fu,b . ('t•rltjds '" '1/ '(j()f/(/ cloor tf, . {wncltc r,,,!ltll. 
ful <' r c/our cl!' {wntff<' \ 'uudt 'f'l'llt '. 1.' u / /()/ winkt•f l't'rf>ollfl't/ tfoor 

cfc · /unuft t' TtfwrH /ll c' fl. 

, Jotltl ilill1\ï ll 1kc ·l1jk op dt · ,·k rin g \'iJJ1 t't' 11 kn,, ~ k t· rkjt •. t\ ,11 /l'l'i' 111nn1 nwd 

t: <'\\'t·t·s l 1ip1 . t lnch i11 l.d t• rt· lijd t'll lw rh t,ald,•lqk \'t•rhnuwd 1'11 \t 'rgronl 

\\ 'l'fr l. ;tnc l;il ,. ,. IIII ).!C' II Il<').! ni e ls 111t ' t' r \ ' 1111 ti ,. nN~pro 11kt · liJk t' ka k ~t·lf i ' 

t>\' t'I J-! t' lllt' \'C' II. I )c · \.!t' ll i' <'nlro<· ll<' lt' ll h ndtlt •JJ hanr 1WI'hlnns ).!l'S(l<lllnl . " ''"' 

tl r·kc•,1 \ ' il1Hit·r l ~ekt· ~c h r ql'l in IC >IO 111 i'i JI I ,.,.,..;Jn '.!. rlnl t' l' np t!t• 22 J'·~~'~' 
r·hi e ke rk('J] \ ' <111 tJ, . rl,· kcnl) Tit·lt ,, J, . (' IJI ~ "i i11 ).!!H'clt• ,Jn 11 i' Jjn . w n m nd,•r 
I 1rSt· l. I ), . r·t·r,;J e \'C' illlldt·rin !-! ~.w~c hit • < l rk in I (l(l I. \\' llllll'< ' i' t'l' n \11 \\ t' l't' ,; 

r ijd t' tl l't ' JJ :dtl n l l>iJI.! t'hnllwcl \\ 't' ld t'll dil dl'hn\1' 11 kJ, •i nt' \t ' i1~it'r' 111 ,J,. 
111111'!' 11 !-!i'"' inlr•IJ \\!'rdc •IJ . 1\, •lf lt • ill'rlo~kc • JI i' Î/11 gt•s lnnpl 111 1-(,l) t' ll ~ -~1 . 



TOEI.JCIITJNG BIJ I )E KAART 

IJ,.t laarljP van L'rsel op ,J,. volgende twe<' hladzijd<>n verloont In zware lijnC'n de 

~lralPn eh .. c,mstrer·ks !1'60 heslond<'n, m<·l rl<> naam rite ZP In die tijd harldPn : vPTd<'r 

In (ijnf'f<' lijnPn J,. slraiPn cliP sinrlsrhr>n zijn nangc·lc•grl of rPchlg<'lrokk<'n. 

Tev<>ns zijn Prop aangf'rlutrl 

in wit Uu,·l 't Vrij<· : 

,,., lotlo"'·ktu l(l'hut•l rf,. lwr>r· ,J.,J,.n vun \\',.,S<'II<'nl of Ur~··l 't C••nlse, clnt onrl<'r 

.J,. lwvcwurlfwtrl vun rlr• ( ;,.nl~•· ( )uclf"oru vtr·l (In lwt noorrlw .. ,lr·n I~ rlh· urr•ns mu;or 

J,tl lwr111rf••rinll Ir· f><'(>IIfr·n ). 
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I 11 - f )l': l' f{tfl' ,;!mul. 1111 i 11 rJ, . rir·filllifl I'WI f,<'l f )IIIJI. u·uwi 'WI up de 
,u· ftlt ·r!tr ,uu f ll(lq /111."/ 1/, . fli'rlwrq ,, / 11 ·, ."cl/1!(/11 !wfli • k :11' 11 1.' . 

f~, . l.f lt .< 11'1'<'1' <'< ' 11 I 'WI ,/1< ' 11/lltJil' /1111: 1'11, rfi<' 1111 l•iJiltl o//, •1/;uuf l'<'f· 

r/11 \' 111 '11 :1j11 . f .i11ks i11 rf ,. rf< •flr ('lllntf/" \ \ ' 1//e. t 't.fdp<' ti(J/ t· 1'<111 /~ <' 11 < ' 

ff r· rt t.f, .,.,., f'l'l .ft!.' : \ /full .< / ), . ,\/1/ e r. fr ,fiJ f/< '1111111< ' 11 111 /'l/ <l . 

1"' '11 11 1 <lu11r r l, · llJJ ir l q .. !<' / ljl)('ttk< 'll , ·, ·n <lllL!PII \\TI'dl'lt . 1),. krrk 11/ltkrL!lllL! 

ll" é! lll i t il l, 1'<'11 0 rlllc , . ,. l il l ll l ,· rill ~ i11 11-')'l . JU . I<H 'Il ll H'Il tl .d. t l , · pq l,·r,.; ' ' ' r· 

111<'11\\'1 1,. , ., l , 1, . l• t•:J<' Il , .,.,. h '"':.!t l t·. l1 1 J.'~(,') h crf l 111< '1 1 h,· j L!t ' IHII J\\ ' Yl'rL!rnol 

, l"nr h t· l l t· n· rlt'll :J t' ll !' 11 t'l'll Jli <'I J\\ 'l' ' ' '"'~'L!t'\ ' t • l t' l'i lill l J,,, . i<' \ ' <l< 'L!t'll : lc\< '11:' 

",.,·r l 1)('1 IJii /II' IJi <'f'\ 'i ll l ~ l tJ i lt li :.I :.! l' \\ ïJ i i:,!t l. I ),. \\ ' t•rkl'll " t'rtl.·,l i lo~ ;dw,.;l< ' < ' <l 
\lltl f' l iJ . Ï(l() l'r l' ll r~ .. cl'ill -·· l llll i\\'Jlll'l''il' l l\ ill't• l l 'lrt tL!).! h t•tlltlll . tlie i'\11. ·, lil 

• t' IJ " ll l 'll:,!ttli-l' h \\' il t l. · lll<lkl'tl . Jl ilili' t l t · Jll <H it · \ 'i tll d it• lij cl . h c<' fl tl,· k . ·rk 

.. 11, .,." Jllditi' Jlli" ' "'ilH I. l1 1 J H ~2 \\ ' t'rtl< ' ll t l , · \'l'l' rl ic1 1 \ ' l' l1 ' 11'r,.; in dt · IH'Jt l, · 

I IJ L!''' · ,· I ~ \ ' t· f'IJi t· ll\\'1 1 t'll l t~l ' t'i! ,dH l:J <' Jl tl lll )!<' \ lll'l lHI l'll in 11-'H'> \\ 'f'rtl h l'l 

t <' lllr .. l , . kllll r\ '<'il.< l t·r t i.d l td <i.ttl l tll' t l il' hi L!I'I Ill'! ,,·lt i \\' il-". \\ l'<'l' :,:! t'<'j)('lttl. 

111 , 1,. IIJO J> \ ' il l l 11,. jii J> :.!"Ic l\\' tT hnn t l ,·r, l ja< 1r i,; illt l lJ,.; /11\ ' l'<'l \'l'J'.lll< l,·rtl t' Jl 

C! I' JI I<·i,krt l . t l it J ;dl t't'l l lwJ k1111J' l ll t' i :/ ljl l h tllli('fl ).! 1' \\ ' t•ll ' n11 0 h ,·j t'I II L!i ' L!l' 

,l,.,. l~r- i< . cl i>l JJl iiJ n l' II H' t' r t>p \TIIt ':,! t' r :Jt• l iJkl . ( ) nr- t>r~>Jik t · lqk " '" <'I' <' <'11 

k i i'Î II P '1 1CJI ' iic i t i tll clt • IICHif' t lntl'lkdt d 

d.\11 l l t • /1 1/I IIIII , Jl itld I' I'I>IJ :,! t ' IHt l(\\ '.1 . 



. . . ~ 1. 

_ , 1 - fn li''fl 1'1'1/, rf, . . \fw rrluun .< lrrruf 

l'<' r1/r ·r 1'1111 /11'1 / ){)rl> u/ . N, cli! .< 

•11 

111 rf~ · =~ · f{r/" rwfilll l!/. 111 1111r 1111 11/ 

111 111'1 1/l' llrf{lll f:.., lfH·r \ '~ · r .< lr 11d• · 

lli1 ·/rtl ' /l 1'1111 ,/, . 1'(1!1 ' !1<'1< ' f>/11!{1 ' 

11/1 ' ! '' 11 •( !<.r ·t/1 ' Hruuq /11'1111111 . I) ,, {li l/! i.' . 1'1'1'/111/s lil/11/11/1 '1 I ·" · :t 'l'l 

/,,,,., ,.,",,. r/1· 'f',, .,."r f, . \ \ ',.,., f,f""rf"u !ft'IIII II W II . /u1 ·k 1111 1111 ·/ tllt '1·r 

111111( ,/, . {Irt/I /1/irft' rtltfr · fw11k. ,/,,. rf , .. ' fru11f 1!/ '1'/.'l.f/111/lllf 'tf, .. ( ), ,f, 
fur '·' /,,, ,/, . ,.,.,.f,n,,f" 'f l.' tl'r ·rkl ' ll 111 I 11")..! )) !ft 'S tlf'/11 '1'/,/ . 

lr·:,tr·ll ,J,. /11/rllo~lll 1 "" ,I,. lc ·rl -111 1111 l'tttt f' r'llk<· l, . litf't' /1 llt' l .. l1>t 't'IICj, ., 

lttll -•· IIWI •·r·lt l;,ll"rrr· . ll q rl.tl r·c·r< lr· 1111 I Hkl> . 11 •·1 bp,./." hl I:!<' \.! t' l><>ll ll 'ljr · 

\f'ffl toltlllft(!>f '/1 rllll!( ('( ' /1 /t'lt•(t• l .. r . 1';1/1 \\ ' " " t'/dlfll't• ''" l·>kl .. , /, . 

L,.,. J,j, .,, \\t~r f · ft \ <~fl rL· fld/1(/ \dil 1' 1'11 ( ~,.,d .... /11 ·(• /c/I Hlll\\( 'r ,J,,. ,,,1k IH ·I 

1\r ,,l " , l,, .,. l, l lwt - lr ·l,/. . r/.tl , /., ",. "1 I dl/ 1(/tt ':J t•r lw- ltt i ll l. I ), . 1111 '111\'t' k.tl l .tl'lt ' 

;, , r :..' ~ \\•1111 111 c/1 • IJ/,,,,1 , \ ol/I 1' 1'(1 111/r l t • c l1 c · IJ c•lt · fJiololl \ 'f •r\otiJ, ./1 \\ ol ' t'l\ \\o l ol r 

- r l"l''l"l 1111 I :-!11 , 1,,,", 1, . Ir"'" 111 l ' r_. ·l rlr · ( ~r•d<· 1'11 , j, . 1\1 1'1/lt' ( )"'"' '' 

·.:o~lt'.! ·, ",, 1".: 11 1\,", , 1\r·rr l. ·lt :.'1' ' 111 111 ( /11 ' I), . l1n ll 1·r <' 11 l ')l'rtt ·t ·k.lt' /1 

( ;, ., , lllr·rll ''" ' ,1,., :J I'III• ·•·rilr ·" 1.", ( lr.-1 \'/" ,""1.-r~ · " -· l ' r -~· 11 . I l1 · k<1kilf'lt ' 

/.. 1 1111ll 111 I, 1111 111 ,1, . lr ·rl 
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l, l'jlf' "' ''" · l' fl pr11" I jll '' . , /, . , 11 11 L' lf 11 1/ /1:._! dll/1\'1111 f ', Tt ·r/1 ·1/rl.-rlq, l " · · ~· , I \\'." ./. ,. 'I".,. 111 llr ·l jp ,, ,., .,, ... t u,, I " "I\\',) I (I llllll i• lfl ' ·rl, l Ij r V fH)f ,I, . 

·"" 1' 11 /Ijl/ 
1 1t11, ·r ... fl j J:.,.! I ' (/1 ld \ \ .ld(fl" /I ' \dil liJ•' I" I liJ" /, '1-!• ·c·r(L .,, .. r l\\ d/111'11 11 i l11 1, I ,'" 
( 11 I" .,., , ·-11 , ·11 \ J,." /1111 '/Tif ,f • rld \ '· rl,l,,l f 'H 11 r \\ l ( ' I 1 ,. lH ·I \\ ; , .... \ '1 tl 11' /11 ' I I 

'2H I 



//1 ·/ f,~ ·.-.I /1(' /1 '1/( / 'l'! ' l 'r.'t f.,, r ~~ ,,,JJ, ,,, . _, lt:o I I 11 1/!f, 1/,. ll't q lil lil( 

\'n•IJ, ·nJ. ( l1w ~1/11 I 1/ i/ .' / 11111/ ll'dt •l/ f/ ' t • lilt 1_, \/ I ,_,l.j /1 , 1/ /,,I lt /I <'I 

/11 '' /llfJit! I" I 1/, ( ~I tJ/1 , ( )11111/t '!/11//(/ ' 11 r ! ( l/(1 / ' t ' / I),. /
1, •11.-r lil 

Jl, ," ., -/,,I< ·r I u~ I- Iu u 1 c; ,._" · fu~ · ~f, 111 , I ' I ,,,, -' 1'1111 1'11 /1 f .' t ' l ' ! I c 11 I I~ I t l 11 

//, ·1 " /I/ ,I/; !/1 ' /'11' I lid 11, "'"I'' I "1. · \ l,,/,1, /u · ~ ·! tf li' ... .llt l !fl /1, I 

( ' illl!t 1'1111 ,I,. li•t t'l'//11' /'t ' /(,f/ ' ( ' 1/1 ' // /.' 1 ' /1 ft 11 /IJ' ,i, · ~ i l l'l ' l'llllttl I I · ~I 

L- ,- l~ · " c:~ · , l " ' ''" "",.,.,~. I l, .t c:•·l •. q,"'ll ' ,, til< ,,I I'I 'IJ 

lld tlllt'<'l" Iw! ·.: ~ · -1"1'1" 111'1"1 1 1' 1111'1 l .. · l~ · I J II ~Lwh 

dtl ~ 111 J,"i__l(l . 

1'"1 ,1 ,- h ·,JI I,t' 11 111 1\"IIIC: 1\t'}( l !CI' IJI '\'1 IJ,·! I htoll!Ct'I/:Ctll'l l, ltli/JI'IIJ liJ ,-,J 

~ · · · "" 11, l ,. ,." 1 ,." J" ll,lwl ,,. ~ · l .. ~ l11 " '"' Jldrtln tl wr· ·" - I) ,. IJ ,".,,. ,.1, ,1, · -tdll ~ -~~ 
111 ! 1: Jl , ! IJl t lwll d•ll<l !CI' I,I. -,,·11 . I )", ·IJ , J ~· / ll dt.l' l" '''r lc;t' I"'"" ''IJ , 1 ~· ,J,,,,, ." 

1 .. ,-, ." ,.,, 1!. · "'"' 'lî " ' ' ' "'1 < 1 , - ~, ., 11 ,. ,J,.I IJt, ,,d ,J,. l" ''I '' J,. \\ ', '~', . J,J,,,,ri. •!C 

c: • · l " ""' · ~ l . 11 1!'1 " '· "l 'l'iói ll' ll '"'' I I' <'<' IIJ< J,. IJ< ·rl ""'' ' · /,1 ~J.,,.IJ dil<rl'lll ""11 h~·t 
'"' ~' ' J ' I " Ii l, · lql I,JIJI !. ·Iqlt• lo~ rdlit-r \dil ,J ,'/1' 1/ Jo>lltl ' JJ,.I'\1 ' ,llt ' l't·r!q,J, diJ. -,." 

,1,,. ,,. "",J ,." .. " " ' J".' ' lw11 111 l ''" ;,- k,·r """' ' IJ, ·I <Jtl / J< iJl '·"' 1'<'1• lllll'l ht 

11·11 1. 



,, , /l ill/11 ' 1/ , ,, .,,, ." ,/, . ",.ftft •rJiïll/li 1'11/1 ,"., :.·1/,J .. '"''" 'fl..t,, • /(//1 !1' ,/ ,. 

fl ' l ' !f f1nor \ ·r~ · k f.: t • fiJ . ln · /Jl · tl " .,. tf• ·=: ·· rt1uu1• · f, u lll t·rt 111/lftf ."litiO tHIIL 

ff, .t fuiu/1 !/f' f" .,,f,f 1' 111 ·/n •U·t •fJtf,. f'lil!/ t' ll f!ti.' l 1111'1 111 ,/tlt f,t~rllf,.f.:, . 
fm,f, ·r. 

!',~ ,, ,.,, 1 /. · ''''..! ,,,,'..! ... ~I~ . , , r ', ,,, 1 I, · 
,,,.,,,.,, " 'il "1,1 ,J,. "1''''11 ,.,1 , 1.11 ' "il ,J, . .. 1"111 '" il I )r ''""''il . ""'I ,J,. k< 'll 

• Jir• · lf~ \ 'Ji., l~r• ·' I' , ••rt l., I'"" lo~ 'llrtlll111 ' ·· ; ";d IIH 'II .,J , , · ~~1 !.! 1 /1<11 

lllilll' ' il , , ·rl .. l• ·ll . 11• ·1 11 '\ ' ' il 1- k .. 11 . 1,,.,1 "il ' l•11 I, \'.til llo~l· if' "'''~'''''"k ll flll'il • · . 
I k1 I _,,. , , . \ ' r'""', .J,, ., .J, I lil , J, . ilh IJIII I,·r ,1, ,1 ""l'' ' il "' '' ' I , J""r i11 1'111 

:_J i·pl"": , l "IJ lfllildilf ·l \ dil .J, . 1111 '1111'"'' :.! ' ' l ' f l! l ' lldill' ...; ," , ,,, . ' ~" 11<· "· · l' il ,J, . 

,., .r, l• · ;••ii'J., ., lil 111l1 ,,J, ., lil I!.! '-' ' '"' 1' 1 



'· I!, . n .,.f,,."i·u,wl .. / ,f, . nt.:utn· 1\up../. 111 1" 11 !1' ' ''"11~~",/ w11 .' 111 

1/1 ' /I)( '(' ('(/(/ ' ':'U /'('f/'1/!lt ' f / 1/11/ ':'t' 1/11! 1,. ( ' t ' f/ f//('l/(l ' t /l't'{(/ l't ' rt'df'!/t f/ 

\ '"" ,/, . ~, . ''"!'' '/ /,,'/, 1'1'11< '! /< 'r , ., ." 1\11!>• 1/, .11 ·, .!1• ' / •· 111 ,/, . "' /lil! Hl t'llll 

i l, .//, 'lil 

/1 ' 1 'I 

( )1 1 ('(' J )li l'' /1 l>ololl '<' li j> ,J,. ~/'t 'l l' 11)('/ 1\ l)('"t'l.llt ' •l ot,t/ llt ' / IIIJl\\otl(l.' 

/',/.," '':.!"'' '/ ,, /,", IH ·I ( :", ., / lt ·r J>l< 'i<-11 1:,.11 ' "'otl/, . ,, ,., .. ,l t'l'\ottt lo~tl ~ ,!J ,.,.Il 
,L . . \o~rtlr · r,JH,,. ~ .... ~· II t' t ' l"\\ t'~ . J ~!.!l ''I' l\ llt'''''!.trc · t'll ,,.,1[,·,-rcL · Ptlt lt·r \\ ' ,.,,, . 

-' '' " ' , /.,, /, J,.. J,..,,I·, J. . 1 .. 1 , J, . ( :r", •. Jqk/H.,,I "' 1\ tlo'"''lo~tt· . lt 1 I I-.; ltt'j> ,J,. 

'!1'• ' 1'' irJ '' ''II l ' ,. ..._ ,.J t 'Jt J\,,, . ..,, , . ftl/t ' t !\\ dl'..:.t ltl t!l IH ·I \\ t llllllntr ... \tlll l t·t Jl lt'lt ' ll . 

111· 1·11 I lt . ' i ') liJ/\\ ... t I 1/ ,, , ( li l l 'r .... t .J . . , . , .~(' / ) \\ t lt •lt Ir !,.! -. I oioli l IJ, . 11t I{ ' \ t'~t·l)t 1\ l\\ t'l\ 

\, tiJ,,. , /' ,,.,,. 11 IH ·I. ·Illototl "I' l ',·,,.J. '" ,/, . ottll. 'l' l l l~t' ll \oill IH ·I ll t>t dt! ~,·lot>tl \\ 

/t '/ t 'll \\ '1 Jl t ' l /ol •ll' lot l I ';'" _2_2 lt ot ' ll Jl ott/ t' l \\.tol ht Jll/1 1/'ll ('t'll \ t' l'lllt'll \\ lll~ 
I''""' '· /11 1';'"_2 .'-' '".,., / ,J,. /,, ... ,,. ~,· l' " lti ,/ .. ,,r \J. .,r , /,. \\ ' ,.,/ \I, ,,. J, oillll' · 

// 1'/ ~,. J" . ,.J ,, 111 , J. . '""I ' \otll ,J, . 1>1 •1. ·" lllt 'lll ~ lltot.t! \t ' l i>to tl\\t/ ~t' \\tllti. ' tl 

. I'"' I 

. , 



-. ., - ( ),,/, ,/tf /,./, 1111 · Lnr., .ff " lr' · ,fulll 1/11/llf rJ, . ".,,/, H. ·rl"· 11 . "" " 't •lirk /""~~-' 
rJ, . \ ·, .f,f ,tmnl . t!lr-ftl /1/f /11'1 krtll ' f!l tll l 1/11 '1 ,f, . (;, .1/{ll't q . //;, .,. t·/"1,. 
' ''I luu ····riiJif , 1/l'r C"' '(l 1, . \ ·, .nl 'ffl'l/1 . 

,, ,. , '' ' '"" '' ' 1'1/11 ,fll '"''' '1'111(11 '/f l.,, ,. / 't•rl tll/11 1 1\'fl/ .' ,.f/(' 1'11/bk/111 .' 1 

1"' ' '1' '1'' '" ff, .,.[ l 111'1 ll" ' " .f"' ' ll '"''' 1•·1 tf, . .. (;r iJ ft• ( )11111/l ' lfllll~/ " /1(' 
/,,,,,rtf > ( Jf 1., 111' 1 , ., .11 f/'' 11' '"" t!t·t·•,lu ·i,l lf" '"' ''/1' '; 

\ 'q[l ,:..! l""r :..! ,.1, .,1 1·11 ,,,. ,, .,, , .,. 111 1 ~ , _,. [ t lr,, · "'"'I '"'· I l1 · ll lltl , k ' '"'"I 
''I' , 1, . 1<11/ 1' r ·11 \\'" ' " " t j,..,. lwl ( ),"1 l\• ·!.! 11111 · , 1, . <'111 !.! 1' ,[,, . , .,. 11/l>t lil 11p1 . I),. 
l,.., .r ' "" lwl 1.'"'' ' ' "' I ,[, . \\/ '" '' ''1"' ' 1,..;.,1 iJ,, ., llllflll ' r , l11 ·l lllditlr, ., !11 

1!11 11 <' '" •·•·11 ~rtfl :..! '" " ' ' ''IJ '"'11 ,,r" .. l n""'"l" , 1, . ' '""l ' "" ( )" ' ''""" '" · I ), . 



')Cl,- Lnnus diezrlfd(' \ elcfstraa l, nabij de gren mr l o. ltl'inkP/. t indt' ll 

wr dit lancl r. /ijk e kruis. lfopwpf cfe t ' ," til t•an dt• ornlij::: ling naar dt• 
I Be eeuu• ueru•ij I. ottldt•kken tt'C loe f, llt • rr:~ cn s een oaml'ij:ing. wan

neer en waoram het zou opgericht zijn. /l et i. ni I onm lijk dat 
/1 e/ op een oucl grrnskrui · zou leruggnon . inar /g •n. t>n legend(' 
zou claor in. elf' Franst' ti)cf ir11wn I perm rel : ijn ... 

Fot .1 . Vnntlt•\'t' l •. 

bul' r ·n moes t 11 dàil r hun grann laL n mnll'n : i',t•lfs thui:> k\\'cirn 'n \\' 1$ 

slr<'l1 f.f vcrl oden. 

2 

I e molen vn n dt· I~ ZC' [ l':; lond w0ll irhl rt' t'ds In 1 ~llCS t'n sl t nd p 

l)n s~ru ncl Vfl ll d · h 'l' ' 'on hel I nd von [(' \ \ t•:;lljnc. T l 1:"() wn, h<'l 



/U. - ()IJk fungs Je u •eg 110ur Ooslnw /, ." slna/ ee 11 lauis. IIUm<'l;,l~ op dl' 

.nlaals u 'cior rfl' I'Wi'fiN e \ ' rekkl'lll slronl of f\IC'e r.-;s lruu.t (nu 1\.ruis

slrcwl } uw t rfe fllluf iw \ 'n kk ern :s lmtil u[tokt . i\ 'urfut ft C' I unfctll{JS [,;, 

Cl ' i ' fJC' IIII 't•rkun hij11u in ril' uNdru l?kr "H lm •utll , t s ftl'f tucft tueer ft er

sl<' frf t •fl IJ{J rfuzef[rf, . p{iinl s IJC•rc JflU C' rCI'/tl . ( ) ut ·r :: ijn oorspwnu is 

rJrt s ' ' ' ' t' lllrlin iuls /Jl' lw /1(1 . 

• ·n hntdc·n slu.akrnolt ·rt op l • ·r l in~c· t t. IJitnl'lla wc·rcl ·n lr· 11 11 rnol('tl 

~c·homwl op •en rnol c·n lwr~. ) ),·s c h arli ~d cloor lH·. c hi clill~. werd hij in 

JCJ40 lc·11 umncl,. o~(g hrok '11 . Ook rlc- llln l•· rdwru werd <tfgC'vcwrd . zodn l 

nwl mc·• ·r ·•••11 cl" vroq~•·r l o<' :"lnlld h ri nn rl. 
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. 
I 

I 

.JJ .- I )<' nwois le <'11 lws l lw wonrcl e fl() et •e f l' L lrscf is uflÇ/l' f!l ' tJ /efcf Iw! 
I )rc >II Ç(<' IIffcwd. l l l' t lwidiw· gebouw dut eert uil I : .J( l t'll rs opçwricht 

" i> t•c· n wiCI<'rc ' plnn/s dun wuar de C'e rslc· nt•tfer:e llinfl wo~ pel){)wnf. 

: \ 1/c•ett fw t fwo/c/gdwuw. links op cfe }ulo. rs uil rfw litcf. I l el fop< r•· 
uedevltl' , t' t 'efluls lw t fussC:' bijgebuuu ·. :i111 r•w, jonw·re datum . I >(' 
(1'(1/erpu/ is {JCI S i tl t!(' jungs l t• jUrt ' l/ olduar [l<'llll' ISl'ld. Ot•k cf ., wut.

sc! lltUr is uil d e l <"l' l'<'Ull' . : \ lfe wuf l'r<' l>ouwsc•fs :ijn pus nu d c· 

.,.1/'('(' d(' \ \ '('r (' lcluorlou opgetroHen . I )l' ()fllll'fl"ill9 u} w ncl ll OI IIS!wl 

niC' I ulf c'<' fl rfu eiwnlijke !wt•Pepe l)()ull' l'fl. !ll<lnr ook <' P il t•riJ ptoo / 

IC'f'f'C' ill . /I ('/ I )rOilfi< ' II90C ' riii'(IS lw t rc •nll'lllll I 'CIIl l'('ll wute lwl>C>SSIII[!S· 

rwliC' 111 f l! ·l t 'W< 'fft ' rt ' «l'cfl ». 111 rf <' loop l '<lll tf<' 11-'t• l'l' UII' . 

l_.olo R. Tt>nclat 

j,, I R-I ') lwhoorrlc- dt· l ~ ozc· tn o lc-rl flélll Pit'I C'r I P l' lll Yil k. llllllclt-r Ie 

l lrsc•l ; in IR-IR. l> i j c·rfc tli s. ann zijn kind c•rt·n l' ll in 185'2 . hij wrdt•l in!! . nnn 

/\,,rel 1 )c. i' l 11ytlc' k . /Jczl' lwrl w uwck nog ril' mo lc' ll ir1 18')<) <'11 mon kte c·r 

cc• IJ o l icwinrlmc>'lc· tl l 'i \11. .l iln -Hapl is i Ue 1\ l'ysl'r-l oH c l . nw lt·nnRr Ie lr~t·l. 
w erd t'Î f.!C il i JiJr duor nil nkoo p in I R? I . / ) ililrllii hkef dc• nwlc·r, i11 h llldc•n 

l 'illl rJ,. zc· lfrlc· famii li c : nl. l 'itll 1 -~ mit • l - l ·' rT\IH' i es D t• K eysl'r (ilt l lll l ) : \' ftl l 

l' lnrin -Snp·hi il / )!' 1\ c·y :.:t·r l' ll / )t• 1\l' )'Sl'r-Ntlllllir lC'k 'v\ ,.d . 1-:m il'l (In l l)-')) 

l'll l "iUJ l' lnriH-Sophi il J)t · 1\ey,; c· r. I· i' l n lc/ q .!L'Ill (in 1<)-Cl) . 
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De I wee andere molens \\·an·11 \"illl vel' I jongere datum ; één en·;m 

lwslond reeds in 1820. D stenen korenwindmolen van 5teyaerts, op hel 

prrt-eel nr -188bis. Sec! ie B. « Plaelse>. behoorde oorspronkelijk aan Jan

Baptist \ 'an C'leemput. mulder te L lrsel. en vanaf 1876 aan zijn kinderen. 

In 18tJ3 werd t•r een stoommachi1w gt'plaalsl. Desieleer \'an Cleemput 

n·rkochl de molen in 189(1 aan E,·arisl 5teyaert-51and<wrl. molenaar Ie 

L 'rseL In I ()'.21-.22 ,·eranderde dt> molen Yan beslemming en werd magazijn; 

laiN werd hij onttakeld. zodat thans no;_! alleen de romp en·an overhlijfl. 

I )e derde molen. of Braels molen in hel Schoolstraat je. was een 

"lenen korPn en oliewindmolen. Gedeelte-lijk gesloopt en magazij11 ge

worden irt l <.J-1h. is hij nu volledig Yerdwenen. !-lij was in 1848 het eigen

dom ,·an Karel 11.·aucourt. notaris le Oosl kamp. Bij erfenis overgegaa11. 

;n lSSCJ. nc.mr l' laria-lsalwlla Beaucourl. eigenares le Brugge. werd hij i11 

!8hó aangekocht door Nathalie De Keyser. winkelierster le Ursel. De 

moiPn kwam \'t'fvolgens. bij erfenis. in hel hezil \'an Conslanlin De 

Keyser-Gillis. die hem in 1880 \'erkochl aan Augllsl Bmet-5chelstrae-le, 

molenaar te L1rsel. Deze plaaL,le Pr in 1893 een stoommachine. Door 

\Wkoop in 11J25 werd 1-leclor-.lulien Braet-\'an Parijs. mulder Ie Urs<•l. de 

laatste Pigenaar van cl., molen. 

\' eel \Toeger is er. voor enkele jaren. nog een anctere molen geweest. 

namelijk nahij cl(' \'Pldstraal. l\1el de loestemmin~ van de heer van WuiFs
berge harlclt'n lweP \'Pnnolen in 1668 Ie Ursel. or hel gwnclgehiecl van 

\Vulfshef!,.(f', PPn molf'll opgerirhl. Aangermmncl door de heer van hel 

Land van clf' \Voestijrw die molen onmidc!PIIijk te sluiten. J!ingen zij in 

htrot'p en krPgen zij van how·rhand de lot' I al ing hem Ie heropenen. DezP 

molPn, clie mwwelijks op tien mi nul en gaan~ van de RnzPmolen slonel. was 

wellirht niet genoeu rmrlerenrl. want in 168') braken clc· <'ig<·naars hem af 

en hrarhle11 hem over naar Kncss<'law. Ier vc•rvanging Villl <I<· afJ,!<•hrandt' 

PlaalsPmoiPn ( .\. \' erhousl r<wle). 

In 1718 w .. rrJ nog Pens J.!epoogcl et·n allclt•r<· moll'll op Ie richten Ie 

L' r:•f'l. Arnoul VenTuyssc• hud nMn<·l ijk daartoP r<~<·rls v<•q.!tlllll i11g gekrq.!<'ll 

ViliJWt'f.!!' rlc· \lajesleil. maar rl<· heer van hel IJ<lltcl van cl<' \\'twslijTH' kon 

n·rkrijgen rial tlic \'l'rJ.!Illlning IPnrg ingdrnkken w<·nl ( icl.). 

In IHSH V<tllc· rlc· hc·c·r .l.Jl>. \'an rit· \Vtwslyrw cl'l lan·dwb· lwl pla11 

op. ook Ursc•l rrwl PC~Il kloo,(c·r lt· lwi.Ol'l.ig<•rL 1·:<'11 dt·rgt·lijkc· slirhling hH<I 

hr1 rt'Prls in ~wl ·lt•vt·n l.(enwp<·n lt· llanslll'b· in 18·11> er1 I<' l\1wss<>IHrc· in 

IHS·L l liJ flilfll t-onl;wl op rnel hel lwslr111r \'all rlc· /11~lers FnlllCÎSl'illless<'ll 

lt• ( ~t·rd ( ( 'romiH·c·n) 1'11 wt·lclril kontlt·fl tic· IH>IIWw<·rb·n lw!ZilliH'II. ( )p h<·l 

t'lfttlc· \'illl rlc· zcmwr IHI>O lwlrokkt·n clc· /.llsl<-rs de lllt'IIWC' loknlc·rJ 1'11 tic• 

2 c,ktolwr van tiHI jiliir wercl lwl l.(<••dic·hl plc·< lilil! J.!t'Wijtl. I )c• <'tlc·lc· l'.llltili<' 

,,, 



. I_! I )r, /1/ Uoir · illfJUII!f .'t l l' lf•r l 'flll d r• i )ro iiÇil'llpOt'l // lrWI'<' 111d f1l'f Ll l'l 't 

I'((Jifll" f' fwe ftf ui/ ft)J .J l ' ll rf r• U'UfJ <' II.,cf liftft ' l/ l '(ll l u/>1 : \ 11 /UUII ,{, . 

~ loop <' 11 l 'f ill tf p td)(/i j I 'UII I )nm[/< ' 11 . 

l:olu uit d" ,. , . r,nm t· l"' ~ ,·un ~kj . \\ 'drn l'.ln Cill,, 

\li l! rk W ot•,: I\'IIC' cl 'l l<tll :dwkt· """ ' i til/1\\"t';t.i:..!. ,,Ik hul ;tl' ll <'11 , In d en \\" ilrt' /1 

, ·r·r,: ierrl en er \\ 'Nel et·n lllfHli <' ~d n <'l ~l' \ ' t Hïnd . i lvt kl uoslt-r werd t1 1lckr d,· 
lw sch crmin g \'<t i l d e 11. l l r,: ulil gt•:dr ·ltl . 

\ ·il ll m ee l " [' il i1 1l lw,: l nndl' ll 1'1' tw ee l n~cn · kl a_.;,:r· n \ 't>t' r lw l nn rkr

w ij s \ 'i l/1 ri t• jon gen· kindl 'i'l 'll e11 t'l' ll b wl ,:ch0o l \ 'Ot•r ll lltl l'r r· l ccr l i n ~cn . 
f\le11 zn tl ook ~ l t' ll ce tl\\ ''i~cn cl a:,!L' <l t· znr~ o p zi r h 111 ' /lh'n n>nr 1'2 t'ud ,• 

l/1 i lll/I CI I. J_ 0 11d 1• \'1'01 1\\'[j c,: P il I '] \\ 'ee:-ki 1Hki't 'l1 . 

In i 8<J8 w erd r·11 d,• tw ee ;~, ij, - l~ · u g e l s \ '1111 lw t \ 'r>orgt•ht' ll"' \ ' illl lwl 

kl n~> ,: l e r m ei t 'C il \' t• rrl iepi 11 g \T r lwo).[ci. om lnngs d1· l' lll' kn nt nil'll\\'<' In 
h~·lcn Ie ku nlt C' Il houwen \'Pn r dt · nwi ,: jt·s,:clw n l 1' 11 I rn g:< d,· Hll l ,•r, · k 1111 

CC II l'llilll l' i't' si. .Up;t,ila l 1' /l \\' l'l'kpl nnl..; \ ' (1111' d e \\'t't'Sk in rlt•l't' /1. l 11 Jlll)_ l Hl ll\\' j,. 



1~. - I )i/ is uff,.s li'Of 1/ 0~f Ul '<' rhlij [ t t 'W' fw t ufullrf ,. I i()J 11' \\ ' , ·~Sq /l' lll , 

, {" ( t't ' ll :' ' fll' fniiWijln· m f lwe/ t ~fl' ~ {J t' t ' frf 111 tf,. U< ' :wlu l'r f <' ui ~ 1'< 111 

I 1rse/ . f )(' l, erl li il ddelij k l ' l' r/H JIIII ' I / , · 11 1)(' 1'1' tl'(m /1 1111 flOU {, , I « f\ ll ll i fl i i·' 

!IIJI' ,/ h [/ l'fi iJ (' IIid . 

rit· ( ' oll l-(rq.!<tli<• \'iln h f' i C'rll fi ,I H' I ' II 

piLfol' h i<L j,. ll ll' i.' j C' SCil ll \..' f< '\,!i tl i< ·. ()o k 

~ru ln q.! r' ll <' 11 ,,. ,.j ,,!I I\\'Î II \..'l'll J l l il <d ~. 

h ie r 11 <1il :- l een ll ie ii WC' k<q w l , ·uo r d,. 
lid t• l' j.! i'I') J(; I I 11 11 ;.! \'<'(;; (' hill , •lll l<' \'<' 1' -

!1 1 I 11(JR lw<lon rl ,. ll ,. ,. i11 h e l klllo:; l t•f' '' lf kl" '' ' ' ll , .,H•r Iw ! Lq.!< 'l' " "d ,·r 

\\I/ ' 1'11 I <J I 0 . :- <t lll\ ' 11 

/ " "' '"' ' •r; , l 1.1)11 , . ,. l t· l rq· l llll j.! il l w;, l b q w ll< ·l jc , 1-!t' \\ 'l·t·, l . o llrl, . l' ll 

1111'1 1\\1 '. 11 •·1 o 11 rl-.1 lw kt ' l ll j, . sln 11 rl lil ll l-!" ,1 ,. Kil pt ·'l;; l r;iil l . 1l'i .; \'<lu l'l li j ,1 ,. 
,,1 ,,..,, w; ,;, r 111 1 ,j , . 111e 11Wt ' u nd <·il lill l,! ' 111 1 ,! ,. WC\! /\ ;,ll c- r Lek !., \'il ll ,Jt. 
" "'''' \V ( 'I,! A I<Lk i . / .(' Wf·rrl t( i') ll' ll , . Ie rvlirl rl< ·lw el-!' h e :. 1-! t' JI (l( 'fllll , l ' l' ll Iw 
llil llllfl !.! rl i< · IHJ k Ir· rL·JJkt ' ll !,!r· •·l'l . Vt•rmil s i' ij JJ iii[C' JJ O<';.! l1 ,1['".''1-! [11 ;;' ''" 

w''" ' 'IJ I' IJI (' IJ rlc· l ~o 'll ' \V{'((I II )J (!<'f i<' hl . / .(' "''" 111 11 1 () 11 / ,(' l .il' \'1' \ ' ru il\\' 

:WWIJ<I •·11 " i11 ,j,. lrr w lw l,·11 \'dil , j, . lw c·c·tl, . lw lf't " "" cl t· 111 · t·e iJ\\' ,., .,. _ 

- 'J I 



1-1. - I )(' unrwu/r/f' fwe l'e /r C' I Bfw nrgo, cl. ulius het G oed lt' r Pielen. up 

d<' I )ril's. \
1 
O()r zijdc tn l' ! fw t joartuf I :-:.2:2 in cl t> on kerin gen l'O II fw t 

houfrlge houu '. 

Foto R. Tondat. 

d wcrl l' ll . I) ,. o11d>l ' · kerkr(' kl'nin gt·n ( 1 5 ~8 en I 'i "iS) mak en c· r nog gl' \\ 'll ~ 

, .<IJl : rn <t<tr ir1 I (J I ï w orril t' rlk l' l nog .: pro nwmori e ,·crm cld dn.t c[,. kerk 

rel' hl llil rl op c;f-11 cl c·rcl l' -.·<til hetgeen op d t· cli11 ~dn g n<t I ilSt' ll i r1 ck k«pcl 

wc-rel ()pgehu ald . 

Evl'necn,; \'ÓÓ1· rlc- god ,;rli en stt n w lll' l l'n \\' OS t•r trjcl l'ns cl l' krui sd agen 

en ir1 l l t· pinbt c·rw c·ek t'ell prort·ss ie ll iHII' rl c· knpc· l \'il n Onzt·-Li t•v,·-\ rou\\' 

t.cr Pi c l< 'll . rn nar rli e >~Lon r l net n\·c·r cl c prens n p Kn ess t·lnr,• en f\,dl er en Zt' 

is t'\'<"JH'Cn:" in rlezeHcl c- peri od e Y<-rrh\'c·nerl : l'.t' \\' crd noo it nwer hcrop

gehouw rl . or1cl nnb lw t herhnalcl n«ndringen v11n de omwonendt' ll . 

Verdl'r v .. <:lS t• r een hel,-• rt ·nks kapoli etjes md rk stn. Li cs \ n cl,· 
kr11i swcg . opgeriC'ht in I ï2 tJ naar h el \'onrhc•t11cl \ ' 0 11 lt- knrisw q.!-0111111< 

:.:« 11 g l l' .J eru za lem en te Gcnt -A kkt·rgcm . \ Vc w eten n ie t eens \\'H/\1' Z<' 

ges l a<LII hPhbcn C ll oo k de Vi<l D olorn,;n ) or Gro tC' O mm q.!B I1 !.! op '2 1 

sepl crn lw r i,; na cl (' invnl \ 'fl ll d t· F rn 11sl'n in 011 ,; lnnd w ggebl t· \·en . i ' ~ ~ 



I 
I 

I 

I r 

1'5 . ~ A r ht f' r zrjde uw : /1 C' l Bfuuu·ÇJoc cf . gez ien I'On nf ,jp A orr/ l' n/JIIrgs '?

/, ('erll'<'g (()(J J\.n esselnre}. /f el ru mpft ' .\', W t l ( l/ 1'(111 S(JIIIIIJiÇJe [/ C(ff' ·•f

/ (' 11 zeer oud :ijn . u •e rcf tolfoz<' mo/t' ll l 'e rlw llln/ ,.,, OlnÇJeuurlnd . 

Folu 1( . T ontbl.. 

,.,.n bpcll r·lj e op rl c· l<oz1 ·. d a l Olll i tll i.(S pi i ; l ei l ~ \·o l gcn·s l il tlr t ·t ·rd \\·en! (a l 

wos hel oor pronk lijk c !' 11i !1Si',in i.1 11clr-r~ i ) e11 d al w elli cht lo l rlc ze Crol e 

( )lnrnt'~iJ II !l hf' r, lw hnorrl . lt'rwij l lwt B ecnrlt •rhlliS ( Wélélf()\'t •r wij h ir·r 

\'Or !• ll iJ l spr<tkt' ll) rle I aa l si c sl uli c \'a n el f' Kl ~> in c Olnlllt'l-!<111 !1 was. 

l ·~e 11 an(l,· r kapell etj e. in h et Srh aperss lrii ;L!j c. o mslw('b l lJ 10 opgt·

rirht (!oor d e· ramdie Vcrbrll l-(1-( he. is ook nl WC(.!. l ~ r l)t' l i lall w ll's geen 

iJ nwr- l rlin ~r· n \'i) l l, Aan dr· v, .lcl slri tfd vi nd t·n Wi j 11 0!1 Ct' l1 kl t•ifl kapell etje . 

1nl'l (•c·11 mocl, ·rll !>cel cl je ' ·r i fl : hel cl, .,, r l j v'· rkiHpl o ns d at het ni e-t zo 

fOIII.! L . lll ili lr 11\'C•r zijn Olli . l ail ll wci' ' ll w c 1 ~ i •Is. 

\\ ';,l \'(' l r l l'r 11p I ~ ·rk (' ll is c·r 11 011 c ' 11 . c·c 11 lw c•lj 1· ç:ro l cr . 11 I is in I 72 

cr·Ln11\\rl 1'11 hw.m in de· p l il i.d s vu 11 een CJ II (IPr , rial in 16()"1 wr·1rl o pgdrok

k ·n . op !'C'II pl, ·k w;,ar l r·vor•·n 1rnnil 11 kapr·l hncl 1-(CS l él i:l/1 . Oo k d r• 

Crlngrc·w.Lli,·bp, ·l l11j h ·I k-lonsl ,·r .- is 1riel meer ) .. . Hezil iernn11d 11 og ,.,.n 

r,.,,, r·r van '( 

( )p cl t· I r ic·, lw crt r·r ,,,,k c: ,." , ie !lC. l ai t11 . m;, ;rr Iw! is vt· l cl w 11 cn . 

ll r·r·11 l i•flf.!' ri l' wc '!l \'i tll Iw ! I )nrl' 1l ili 1r Vrc· kk m . l.r nl t·r 11 0!1 e ·11 zeer 

_l)j 



11>.- !l et /111is N CJ /I c' \ '. " IJ I ) c, /3rie / I Ie L1rsJ /) p [u lo cimaal mlgt>nd 
r>ut/er;;c/ui/1 

" \ 'uc tf ft"'(' / 1'11 /l /1 e l cc ·cu ll 1hws 1'1111 CJII : C' II C roo ll'ncl er P iC' Ie r Dr 
\ ' l i ~ ·w r . w f)() ,c·t l t l' l 1rsl' l o p 1i., fl' t l / u f.,. 180<!. Plw low a-pllie ~w 

/11)1/lt ·u ·'I' J:- .\ t' pl c•tld ll' r Ji,'<if > <'11 ÇWII' <' rkl door :ijn tW iekuJcf . r/ic 

/11' 1 : i1 11 G rrH> Ic·ud c• r <'<' 1/>i<•r /lq " f>c/n :up l . '/ ijl i r/ ,• ook fw t pe l>" orll' 

/11 11 .' n u:<•r \ fc w1fc•r Cr ,rrfufu / Jt' \ ' /i q wr. - / . Ret•r'k/I HIIP . 

h >in 11 il cl <' \'o ' r7 a n>t ·li n c \ ' 0 11 • \ \f. 1\Y.<o'lhnvo'. 

I"<' JJI I >IJ c li ~ <' 11 li c·l' bpell ,·t je. l ~ illll < ' l l zi t'! Jll eJl l' l'JI ll ll'0i hocil en p fl n ec l 

1111' 1 JH'i l c·•IJt i ~ · · l,mokk e , ·,·r,; ieriJJ I-!e JJ <' Jl , .,. h c•c· l't I'J'cwger C' C' Jl ;- ee-r :whnon 

l " ·c..lrl iJl ~ e;; l <t i lll . [\ l i l ilf' o p e<' ll n f i11 Hi c·rc · < l a ~ rondo m d l' L' <'l lll ' ll' i ;;~C>I i nL? . 
IH ·c· lt i l ' lll i lllrl <T il ~ ~ l clt' r llli l ' \111 ' hc'(' lrl l 'i1 Jl ( ) JI Zt•-Li c l'l' -\ ' rnuw l 'il /1 IP m d c·' 

i11 r l. · pl. u1 l ,; ~l';; lc · l r l l' i lll ~ rl < ~l n tHlc rw el ;;c · rl i Jl.)! rlnn rhinll t' /1 . cln t cl ,• ed, ·l

rn nt·c li L'< ' (/ ) ,;r lll' llk N Jl il lllu l'lijk IHHi r htli ;; h r·<·l't m c·cgcnonwn ! ... 
\ Vi j ;; pr ii kc· ll hi en ·c,rc ·n n·c·cl ;; O\ 't' J' h et lnn)! \ 'c' rclwen cn kru i;; hij liu l

,, c·lo . Nil <I•· l ll' c l'rlc \ V t·n· lrloorl o)! 1\'ilf't' ll t·r Ie l lr ;;c·l onk Jin)! l\\' t't' kru i;;t' l l 

I " " ~ " rl , , ll ' t ·~ . ll t•l r·!'r:d e. \ ' n·kk <' lllhll i,; , ;; l nn l op cl ,· p lnn l ;; \\' tr j,. 

l\l t•(• r ,; . .; lr i l id o p cl ,· \ 'w kk c · m ~ lf' i l i d ko 111l . \ VII III H'<' I' (' Jl \\' 111'\\ lll hrt cl 1nr 

ll't·nl op~ c·r i r · ht . i;; Jlit ·l lw k<'JHI. 



,,- . - \ \ ' (J(Jnllllt:t ·n I >e Brie/ 5-:-. ui t rf, . rw riorfe JR00-1<"20. Bem erk .Ie 
nt rJr ;ie rf, ·ur tne l l}()l'C'n /ir ftt of <• u •n u i,•n. ,." ,,f,Jerfr lun k. nisook rle 
t•c• rts lerluike" nw / fwr /rn()/ie / ;e. l .i 11 ks zien w ij nog C' t ' ll pr rlee /t, • l'l lll 

cf, , I>(JS fUllrf I 'IH Jr t'l' ll I 'JWÇJC' r sfm rfuk_ ff ef W' {JOIIll' llif t •r s / l" <' l ' f tf S 

ll'<'rrf f/('e f ll'tt l fn lt· r upçw trokkr ·rt . 

I k l lwe ·cl t· krui s s liJi tl l ; tn ~s rit· Vt· lrls tr na l . ll il hij rit• ~n ·n s mei Oo, I

WIIIkt· l Op z;rhzr·lf IS clil kr11 i.; ni c l \'rt· l l>ij :;n nrlt· r,;, ll1i1il.r het hrv in rll z ir h 

''fl !'t·n l w l ,,r ~grijk knoopp1111l \ ' <li J o llflc- wt ·):! l' ll •·n h eL ln ·kl OIIZt' aa llCinr h l 

rlr ;(J r rl, . . •·rc111· r11 sl rllf' ' '' " ' rlt-:;.t· tllll~t · vill~ ll il!:[iliLI. I lie r lirp d e· or·ro ttcl r· 

j, ,,llrJ , . J .., wP~ l~r ll (!):!r \.,·nl , ",.,.r , j,. Hn q~' lr < • <t l . l<ij vt·r. c11 7':omc·rj:! t'lll : rlus 

lllf" l rlw rlnor cl, . cl()rp. kcrn• ·11 "" " Kl les.; t·l;,n · 1'11 l lrs<' l. Op d t'Zl' c nznme 

plmtl ' .., ,, .jcl, .ll rl1· n· i'l il,!ers :; ir•h ll lll l1·r· ril' l)('sr lw rll li ii J.! vn n hd kn li s. :'\cl c~rcm . 

l r, d 1' 11 (),, lwmkc·l kollll 'll c '11 dn cl v1· rrl r· r nnoreldijk van clil punt snnw n . 

:;t;ci ;ll rlit k n 11 ~ n1i ~,c · h i r·11 r, 11 1'<' 11 ou cl wr·n .; t('ken ka11 L·nl J.!I!nnn . M ilu r in 

fc·i lr· wr· lc· rt w iJ \'oor lwic l1· kr11i sc·n nir·l wa nnr•f'r , rlnnr w iC' n wnn rom '/,1' 

rl;,;,r / lfll n p~ericht . 

C)') 



18.- /<'<' ,. wuu rsc/1iju/ij /~ IS d it 11<' 1 o 11 r/e \ ' r, H, ."l f,o{. ,\'()r lilnrl.' ,/nkt•rl 

1/e fu1idip(' /1 111' 1'1' 1/ 'llll ill fl - ' "" ' 11 111"1 1}(1 /.: JJ(i.S ui l fw t ' " '!111 1 l'Uil 

1/e I !)1 · <'1' 1111' . / ;/ l ~t · l ' lll!/1 :1(' /1 1\rlll .'.' l rutll !) , 

1 · : ~ ·" /l't 'r I H' I i lll g~" ijk ~· I ,· IJl<'lll . <1/ Hi t· l· , J,. lill ••kt•ll :' ' ' "' tic ~L'>chi cd , · IJi> 

''"' " " " ' ' fiii i'J H' II . \'fl f/11 <' 11 l e11 ,; ln ll t· cl ,· pl it ,d :' lli lll ll' ll. I ) ;d 71111 <J,. Iw 

ll itll li ll !.! t' ll flit• " " " ' ' \T il' <' ,·n" r"ll <it·r,; ~ ' " ' ' ' " ' '' '" ;; lr .t lt ' /1 '' " '' 11kcn . IH' L '11 <'11 

1ïj 1·, .,. , I'""'"' " · \IT i<lt· ll t' ll ,,kk c 1·,.: . itilll lwr lw r;_!<' ll . llll ii' t'll <'11 bp, •ll ,·li <' ' · 

;, . /.ijl . ll io l. II W I l lt• 11)..! 1' /l \\( lil/' /(- /1(' /l l!'/1 , llll'/1 L, /1 / L' 11/l'l r(\l li ~'T i lr, . ,.,./1 , 

IJJil ill' /1' ' 1' \'t• JI 1\tl:,! \ ' I H> I'I . -"P illl lli :,!C itll t'l ' /1 iJl ll tJtl t• t l t~t ' l lll ll'lli<'ll . .t/ldt'l't ' in 

.J ,. \'f> lk -"1 1\ I> JI (I, , 111 1\ .< tl/1\ '(' J'i ll lf ,l 'i'( l . ,.: nl ll :' \'t• Ji lil-" it'f' t l l'/1 \'t'f\ '1\ nl)( l l'll :'t \J\ 1:' 

11/ 1h 1 ·rk <· lll li tilr \'l 'lïnill k1 . 

( ) , .1.,. 111· ge m <'l' llil 'll ililln h ;)(! (l" " 1,.,. h e l " ' · ,.,.,.11 n l,.: ,,,., .,. ''"b·l~ · ' ' 'll'' ' ' 

, .,, !.!L'ht ll' hll ' rl mn l,.; \ Vc,;,; q 2e ln . llilkt·rn . ll e llk, ·lge m . \ 't· lkt ·:..:<' ll1 \'11 \ ' r,·l 

kc /1 1. /1· I IJIJ d 1• (1 1\(l ,.: lt • 1' 11 i11 h e l (' l'f'.<lt• l lt• t•l t' l'\ 'ill l l il 1\' lkcll, l't' ll t\(ll , t' 

l ' "' "'~l ili l/1 \ l'l' ' 'w lw l1 ' " · ()"k 11, . l ~ rll g,; lr it < d .,r 011< l, · 1 \ n, ~,.: , · ll cirwq~ "''''lll 
111 ·11 ,, ., . r1'<'1 l, 1' /1 1l1· \ ' ~ · lfl , lr< lill li e p ll ilil r· lw l • l ' t• ll ~. 1l. i. rJ,. PlllwiH'II \\ 't!,·. 

11., .,. , 11· l, d rl ,· . I ), . ! 1"11 ,. l" ·ll'L ·Jil :2 ,.,,.,1"" , I ~ · h 'l" :.! l ' · ( h il) ' ' " C ) ,)ll, ·rd ti ,· 
\\'it .< iJt ,J,. I r;, . I'(' '''' ' ll " " i-! ' 'ri LI! , . ( N('t 'IJ. 11 11'11 :,!i li L' , . ,. 11il'i ti""' ' l'<tll h 1'11~· · r · 



i0 . - 1/oeuetr orlinf.i \ 'l' /dstroa t -1. uil cle ooni'OIIÇJ uo 11 de I ()(' !'C' IIU ', wonr

ill rru ssclrien éed oudere ele rnent en Ul'rtt 'c•rl<t zijn . I )e pc l>ruikl, · 

bCik. lenen . ~omrnig1 · lwfke 11 en cfe 11enslerrwn cn lijk en CHI S w'lfwn s 

<•l·rrf l' r lo l ! rel (' inrfr, I'On cfp I Re CC' IIU ' Ie bl' horcn . 

hel eersic cl t·c·l c· n ·;111 is w e N t·c n 0 11 rlc • \'rJornilam). l )t• 1-\rit ·l i ~ l'C II pi Pin 

c·11 (!, . I ) rif ·s Cf' ll dri c.., prrHI I-! of een f-!C ITl C't· rt .;rhapp<·lijk c w< ·iclr · (cl ie w c in 

l 'r, c· l '< .1 Cernl'c·nlc: > rto< ·mr ·ll ). I !r-1 w nn rrl ..: K<llil en. \' t• nvij -; 1 11.t il r rl1 · n 1r rlsle 

H l 1 rnlltlllr \.! (·Lr;ll'hic ~ rflnrJ, . " ; "/1' la ~C: II ll11'< 'Sii1J hooi! i' ll ir1 (• t'•n hl o k. lr1 

l ' r. r· l W<<r <·rt o·r \ ' if'f : cl<· l-1ozc·kn til e r. cl,. Î'1n lt· nko lll e r. \\ ' t' '" '\-!C il1kn 11 1<'r 

( clr · 12 rool , ll') c:r1 Jlwr k('llkiJ IIII ·r (o f' l'.art clkot ll<-r ) . 

Jr , h<'l l'or>rr lc·ll Wi 1r t· r1 c·r 111'< '1 w <<l \'ijvc ·r.; , lUl. cl,, K!.trt· \ ' ij\'t•r . rJ, . 

\ '";1, . \ ' rJ vr·r . cl 1· 011c l<· \ ' ij\'t' r. rlc· i'l ic lrl <·lvi jvt·r . clt· r.r.>lf' \'ij v, ·r . rlr· 

J·:,.kJfi \' IJ \' I'r. clc· Hc·kr·vqvc ·r er1 cl1· \\ ' c ril c· lvi j\'t·r . clc· Vt·lclv qvers . ( Ït ·rxs 

\ 'q \' c·r 1'11 1(·11 slr>llr · rlr · l~ ; .kkr · r v ij\' c· r t' ll d l' , c hc ppcrvij vt>r . l) m,rrt iiii SI warl'll 

c·r ook r· · 11 JHii tf lwkr ·rr : clt· I ) ;trnlw c· k <' 11 dc· Dri <'s h c k. 

s l>fll lllÎ I-!1 ' -. lritilllli'Uill'll zrjll ( ' f l! rlllir lc·lijk : clc · . I crss lr ail l nf Vrt•kkern 

.; Jr;o ;ol ( cl ;d i- 11 ic'· l clc· WP (..! llil ilr ( )m lm n li·fl . lllitM rli ' li l. sc·n Vrc ·kkt ·m-



-:11 - f :e fl (// ( )( )/( ' ,j, ., ,,., "uf il sl lll ! /. . \ u/ krsl' l l'l 'fl )) . \ I liJkt /, cl l >nt ·, · 11 r leef 
I 'I' ij ..... ( J/!l 'r 1 ' 1/ 1 >n 11 111" • /'. I""' I :u/ I/(' I 11/llflf' uil Ij, . l<lf' t ' 11 unrJ 
(I(/ I ( ' I' I ' 1/ : , j" r) , fit' I j,j(', .r /11 lil : t/11 <' <' 111 '1>1111 . {)( )L· 111<'1 

,,,. p/lll't 'l t' ll 

1'1' / '(J() /" , :1'1' 1' !Jflt'l / 1>1 ' /11 1111 <1. 

kn , j, ,. , , J ~<' rk <' ll I ) . , J ~· 1\ ; q ll' l ~ lr ; ii d ( cl it' l i,·p l l i l i tr cl ,· ~ cl q H' II , · Ie i\ l ic i ,J, ·l -

1\'t 'J-dll' > ) . , J,. J l iJk ,'ll~> ll' ii i d ,.,, cl<' !'- ln l t·ll." lrn;d , ~ Lw r ''"d,.,-,. 1ip1 t l.ll nil'l . 

I ), . \ V; d c·r .<ll<li d ll 'i l.< ''~'"' 'i! t ' l' cl. · \\f ; , ri k ~ l i'ilill . fJ,. I Jcn , l , · l~d nnl hct'iit' 

Tt' l l< J <. Il ~ l t'i ti d ( ,,. l it ï' " , · ,.I H i t • l i ~ '' I ' d,. J ) I'I I J..!~ I r n; tl ) l'l l ,j,. ~.t l ttill lom! \'.111 

·• l .>< il l ilr rll lfl '- ( <'l t h it' l' ; i I \\ 't't' J' 1'1'1 1 I H' J' .<nn n"~" ' ' "l' i11) . 1·:11 \\' l'lt-11 ,j,. lllt't ' ·dt' 

l l r«· liirl'l t 1111 \C 1\il i ll' lw l \ '" II L II'i tidj t· l i )-! 1. 1'11 h t·l \ 'l , · k ~ lriinlj c .,J' , J, . I ')' 
\\ ' (· ~ J 



"i / . ~ ffnpuul-orlt ti ~J I ) en /fuift· I. u·unrsrhijll/ijk uil fr e t 6eç1i11 l ' flll d<' 
J C) C' ' ' l ' llll '. rrtCLIIr u ·aori'Ofl de ~ s t oe f » <' tl de qr!Jt (' 5r f11111r nru/, •r 

fwflll (' /l ~1j11 . I/et y· /rurtrtje liuk .. I'O tru [ /11'1 fr iJ~JC' t'c•ti .<ll'rt je . u·•·r./ 
futc·r nnnpe[JCJU/t 'r/. 

i) ;J;wJrn i ~ h e l :m !< pijli ~ d nl he l gcmc·c ·ril e lw sliillf 0 11 ~ ni•· l h C'c fl ge 

raa dpl r·q.(·d . lrwn lw l cr·n paar jaren tw lecll'n ri f' l rs.·l,: c· ~ lr<t a lrt.l llll ' ll lwcf l 

,., slgclq.(cl. l ),,n h add t- n h<·el wal vc ·rJ.! is. inJ.!cn ktlllrwn voo rkom •·r1 worclc· r1. 

~ J ; . r~ r c'r is nog ., l!wl k r~ n -; c'm cl•· fo tll cn I e h cr~ lel[ ,.,, I 
W an ! w;d c·cr 1 1nnoi c . ~ r hilrl ('fé t r hl igc nnrn Pn h, ·hi H' n W f' ni r l in r1 ,. 

Îtrn•zc·kl r il . rlr· . ' r h c· ' lwc·11 . rlr· \ ' lr · lr ~ c· . clr· /\hc ·rclannslrnnl . he l . r hmmir,k. ·l

lr;, ;dj C' ·n h r l . l r< tdljc · P, ·riC'i'n I 

F r warc·11 op l l r~ c· l fJok ec·r1 p<titr l)(' lnn f.[rijk c: w •J.!r· l .. o.n . Pilkt·m Kcrk 

WC'Ç! ~n l)itrnr.J. 1\c·rkwf'l.! . c•11 1ril jon ~ c · r•· lijrl cic• Knll c wc •J.!P I. ciC' Kotd C'rwcgt· l . 

rlc · Krqw ll r·weçu-1. 

I ic· l ,,!I e· '' s lrnl n <·n wr·!.! ' 11 kn· ~ " ·n nnnm : no k ii'l lrijk c pcrrdt• n 

I,, ,"J. WC' ir l<· . rnc· ers c·n IJ n~ . Sc,m mig · <·rvnn zijr1 ;,I c·rg rH rrl e n wnrdt 'll rc• t•c ls 

i11 ,[, . I "i<' r•c• 11 w VC'fmr·lrl , m;,nr I c>l j:! rncd sl< · dt ·r· l kr•n rw 11 w c rril d t· J(w c' ll 

rlc · 17•· c·r· 11 w . Scllll tipr ze• Silll I"II !.U'Sit' lrl rn ·I wonrrl (' ll n l, !H ts, llii' C ' I'~. 



-stuk. soms ook zijn het woordPn als de Blankaart. de Bleuzaarl, de Klink

am!. Een paar keren worden ze genoPmd naar hun ligging : rle NedPre 

Bilk. de Oosthilk. cle \\'esthosgracht. de I loge Bun!. de Hachtenpul. hPt 

Drurt,ihoornstuk. het llekstuk. riP BraspuL ~oms speelt d<· \'orm of lwt 

uilzicht een rol : de Bitle. de Ronde !Vfeers. d<· Langr• Bilk. de Panne. 

~malakker. dé ~lrepe of ~Lriepe. de Vierkante Rilk de BPk. de IJr;PhPk. 

de Dwarse Bilk. de Geer. de Grote I laak. de Kromme Rilk. «dc'n quinlen> 

( = \'ijfhoPkig stuk). dP Reloken ~lede. cl<' RNg, de l~lakkP Bo~. de BIPk

b-r. de Bonte. 

Een andere b'er wordt elf' begroc~iing op of nabij het percePI \'l'r

mPid : cle Notehompn de l~oggehedden. het DistelhilkskP. dP Tan\·Philk. 

tie KrakkcdrePf. hel K1uidstuk. het Kla\'erhilkske. de BoPkdonken (ho<>k = 

lwuk). cl<' Hiesbos. de Kromme Wil ge, elP Room hos, dP Kaasgra~bos. het 

\VoMegrus. de Ahelenhos~wn, dt> Eikhos. (Je Elshaaf!. de· E,·enhilk ( P\'Pn = 

soort ha\'er). de Bm~kweil hilk. dP Roonhilk. df' Braarnhilk. het Loofhilbke 

enz. 

IVJaar ook dP aard \'an de grond (reffpn We in de narnPI1 aan : dl' 

KwaciP Bilk. de !'-'lagere Rilk. de Vette RulkPn. de RIPkhul. dP KlePrnput. 

de KIPiten. de ~lergPipul. het !'loorlelken. hr-t ~ompelken. he-t ~teenland. 
elP Vorle Lijne. elP Watergang, de Zwemhilk. 

En mt•t dierc,nnamen : de Paardenhilk. de \'ossenbilk. dt> Kah·prhilk. 

de SchaapswarandP. hel Wu1lw·kot. elP Zwijnshos. dt> C:anzPkiPil. dP 

Karpelgracht. de VarkPnshilk. elP ReigeriP. 

Of we \'<-·rnernen iets O\"er een of andPn' \'orm \"an PxploilaliP : de 

Karee'lon·n. de Klinkaart. elP ~leeno\'ens. het Rt·dc>]f. elf" Rt>dolwn R.1s. de 

Grnken. het Rot(= gerooid hos). 

En natuurlijk zijn N Pen aantal nnnwn waarin tiP grootte wordt gP

noPmd : de 7 Lijiwn. elP Tien GenwlPn. elP \'i('rhondt•rd Rtwdt>n. hPt 

Bnnder. enz. 

I )e \lotie ZPgl ons waar de grote hoPvegphom\'<:"11 s!ondm Pn dt' 

!'- lol<•nsl aak lol wam h01 mnnlrt·ch I \'ftll cl,, lwer \'i\11 \ \' Ot>sl ijne zich uil

sln·kte. E11 1lnn zijn t'r \'t•el oudt' nanH·n dit• nil'l zo tloor;richtig zij11. zoal~ 

IIPmsclal. llaamsdonk. lll'irshrtwk. ~uywn!er. lwt Herhoul. dt• BPrrt•ndonkm. 

I lel ~PhPurclt• ook wel dat lllt'll sommigt' IHI!lH'n niet nwer lwgn•t•p 

Pil Pr id . .; a11clt•rs in zag lid HunlslrnnljP werd lwt Bnomstrn,,tjP. tlt• 

Donkput lwt I )ompu:ljt·. cl<' Lijzt•nhoPk ( l.ijZ<' = Elisnlwth) dt• Luizt•n

hcwk. En misschien is cle Katerhoek \\'t"l uil Kou!PrhoPk ~egl"-wirl. 01Mr 

wat hl'teb-11en het lloogprijb·l <·n rlt• Knjudt·lwrg '? I lot' ott!slontl dt' nn11111 

Neggc•lk(l(•r ? h1 hcw komt'n \\'l' nn11 SC'holllwjnhhoo\,!"k ? 
'1 Konijntje kret'f.! zijn IHtnlll \'HIJ t'l'l1 lwrllt'rg : <lid \\'iltl Kntlilll'> t'l1 

iiHn 4:1wl l.lzt•rt•n lluncl~ slo11d wot'l:!l'r Pt'll soort we~wij;rt•r. St,mtnil.!t' 

llillllt'll hPhi,C'Il ids lllt'l tlt· gPschil'clt'llis nf til' gPill'ltikt•JI lt' maken. I )t•nk 
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i2. ---- I )<':c · fwl '<' IHwt•uu ·onlllf:l, 1\.on ijnt ;u I . do~Ji ek<' nl <' I 'C' IIt't' II S pos tuf 

ft !' l rmdclc •n P Oll d L' 10<' L'C!t lU '. /1 <'1 orfllc ·ruc •lHJU!I' IJ e du! ll'iJ culer.sl 

rur ft ts :wn. li'C!rrf 1109 futer upçw trokk en \ \ 'e //;r /11 i~ f1 <' l ~wdecftc 
fu,ks . r•oor l> rJ rf,, srfwor.sleen. ook r•on ;wrçwre doturn . 

I :oto I' I onclo~t l'l t ,,, 

lfl<til r <lil II hel C,tl!.!<',ltll o l' rlr· l~arnc·· r t· ( \\ il.tr lol llloo ·s l lwlditlcl \\ t> lclc·lt) 

•·11 h •I Cq -;c· lhur wa~ lwl -;rhc·penhtll s. 

Op dl' l: c·lwrf,! onl~prJIIl.(l rlr• l·:c of l ·~c l c·. l11 Ier ! J i elt'il <'11 l)i<'ieiHir" '' 

t il r•c•11 woo rd rial lmq..! IJ\r'r 'C' Il 1-!frll hl ) lwlc·l c· ld. l.c ilr op cl(• IMLPict ,trs 

\\(•rel llil'l w·rn,Lrlr·lcl (hl'l IIIIICI lwhoorrl• · ddll ('('11 l)r· l' l <~rtel;wn·) C' ll , ,,. 

l~ 'f.!it<~ rl ~ lrildl loopl nll'l !.111~~ CC' II IHHIIllf.U I•I' rl ( l11olitr \\'c •l l c~JIL!, de · ho ' \ ' C' 

\ itlt rr·11 11•kr·n · l)!l(! ,or •rt , HO<'t.!l'r 1<' 11 llllllsk) . 

( )p rlc · l,t"l,!rlr·nl" ll l,!rrwlrlc·n l,!<'t' fl ll ldiq~r l l' ll !'11 clc • llcldlll ~ ltlllllt• 

rnr·r·r 1'11 \C'rWIJ l .. llc·c·n lllot.tr lldit( rlc· lwt ill c·r. ,j,. rn o rlrlllC'II \ c1 11 d e 

J )rrHI!!<'II'>~' ,d,clq ; IJo~ l 1111l l;lj rlc· I )ron ~c· nli)IIC ' ( c·c· n IIJil • r 100 I'CH'clc·n ) . 

• ( )n N \'mll\\.1'11 l<~ncl :. lwhoorclc · itllll lwt · Ct del ,· \otll 0 I •. \'roti\\ . hl'! 
, rrnrTII ' I'( t·llr• •Jdll lwl 1\rmlwslllllr <'11 h c· l Kc •lkc•' itll c·n lwl K<'rl •l;tn rl 

'"" rl• ~• ·r~ '"" [ Ir t·l. ll c·l ~,J\oiJrs luk 1"1! ''"'tI l'l'll ' "lt\olr o f 111 <'1 

)UI 



> >. I )1':1' filï/1 ' /11 1!/1' ,l .ftuur -./uu/ 111 ( )111/c ·rc/u/ <' 1. 111!1!11' 1' wc/,< flt • fiJ~ 

fft' .,/UfJf!/ . I) ,. U/Uit ' ll dut<'l <' ll 111/ rft> I~..,, . <'<'1111' . t'our: C' kl'l tul ,/, · 

nr •It u l/(' I:-:-<,-.' .. :(). /11'1 rwrf~'ell1 · ll'tllt · ntutu rt cfll~ 11'11~ rH•t·.,flll>llkt •/1/k 

1' / ' 1' 1/ lul/I{ ui., Iw/ wdt't'llt• /,nL. :odut cf,. lllriJIHHWI //1 1/('t 11lltlcf, 11 

/llllif . ll't 'r ' 'lf/t'litllrnlq/ wu.' !tC'l 11/ffl'/'ollll dt · 'l 'llfit'll/1111 .' . 11, I ,/uur 
uw1 rwf, ,.c)lfl' u/t!ul.· 11'11 .' tttllllur/,,1.: I'"'' f<lll!f< ' rt · dut11rn IJ ,, ::lrt~/,, 

rlc·l,l,lllif o'(/1/ rit ' :(' .-:c //111// ' ·' :t'('/' /)j(l(l/ t 'l/ l'ukkll/lcllp. :t>tlf., 1/11 ' 11 " fl 

dl' {u!u ,lllul t'l lfl' f.:u11 :1( ' 11 . 

lllflllt' IJ "1'~,.,/"lt•JI IJJJIJJk 111 t't ' IJ 'll'' 'r t>JJJ t.:t'loJII!.!l'll "' lt'lt'IIli!C' h~~ud, · n . 
I )t· /)q..'IJilt'I"''"''J h <J<Jd, ·ll lllt'l' 1111'1 ,J, . Jll'~lll11 je·-: ll' 111<1lc'II . lll <ioJr 11ll'l ,j,. 

lwkc·ll< lt• /d111dl<' J),.i! hiJil. J·: ,, ei<· ~chqlh.tt~ :,! I' 111!'1 11<1l 11 d,'Jlll 1 I kt i' 

/t' !r, ')( ' (' ' llll\\ ' dill'~('hiJldlll dil I I )(l(,( ' j\ 1<1 11 ('11 ' ' '''' klll i\11 I erlt•lql l11i111lll'I1 

11 d l'<'ll hr·l 11 Cln rd " 111 iJii '' 1-: lii <' r 11 <' 1/ l('ht t'l'11 11 .tlt'Jïl 1,\111 . 

1 ·: ~~ ' " "I ' "l'''''l \\(' IH·I lwl ,·mn•ll 111!'1 "I' liiiiiH'll "' ' ill't ,dJ,.<'II m.1.1r 

1' <~<1<' 1 1. \ Viliti'IIJJJ lwl'l t'l'J1 'I1 Jl JiiJHI. JIH't'l'' ol' IHa~ dt · ~1.11"11' ·; ( I ' t J\,J' 

J't'ij!' , ·, ~ ~iljllt'i'lt• . dt • ~~~~ ,_ j ; t//ll/k , clt • ~r ·h ll' l ~ j HH' 't ' . ht'i ~~ l)ltil]t '. h\'1 ~tl111111 

!J, JJ/ . rit• ~1 111/ll ('t' J'~ . t lt • \ ' l'11hCl lli (I'J'tll'\,!t'l' \ll 'lllllt t) tlt• \ t\t\llllll(' til ' 

\ V.tl' lli , tit· \Vnl'lll SI<tl cl,.,l J·: l'i-!111<· . c[, . CJPI'I(', !wt lllhl j\' . cl,· Lh. t'l.lll ', 

· , 1\itl'lli'Jiijl' , d,· 1\ J,.jll'l' , l'lli' . '( 



I ioeven we er nog aan toe te voL,gen dat er in Ursel ook oude huis

en herlwrgnamen te ,·inden zijn ? Al he(~[ oud zijn De Vier Heems

kindtn·n. het Groot Sint-Joris. de lngel. de Roze enz. l'laar ook uil de 

jongste eeuw zijn er ons heel \\ëtl bekend. Om ons maar tot het einde van 

de Tweeelp \\'ereldoorlog le beperken : In 't Fort. In het Hoogprijkel. Bij 

dt>n jongen Bert. In den Groenen Bcx,mgaard. In 't Koophandelshuis, In 

't Zwijntje, In de Kroon. De Barrière. In de Oude Barrière verkoopt tnt'll 

drank. In Elk weerel hem (sic). A la helle vue (later : In 't Schoon 

Zicht). In den Brie!. de \\'elkom. In de Kajudeberg, In den \Velgezinden, 

dP Vier Linden. :n \'Iaandt:'reil, de \'laamsche Leeuw, de Vrede, In de 

~Tole Pot. de Tram,;.latie. In de B.V.O.S .. in de \'.V.O.S.. enz. Er moel 

in L\sel ,·ropger nogal wa• gedronken zijn ! 

Er. er zijn nog veel honderden IHllH'n. Dit is maar een kleine keuze ... 

* * * 
Ten s·lotte bezit L\sel nog een paar oude schuren en enkele mooie 

hot'veljes - alles samen echter niet zoveel meer. Er is zeer \'eel verloren 

gegaan. de littekens ,·an de geschiedenis van onze dorpen vprvagen. Zij 

steken nu vooral in de dorpsaanleg, in de structuur van het wegennet, in 

de bewaard geblevE-n plaatsnamen, veel minder echter in de gebouwen. 

I-her en daar te lande en in de bossen is er nog wel een brok ong'erepte 

natuur, die ons stil en gelukkig kan maken. waar wij vot·lhaar kunnen af

stemmen op de golnengte \'an de voorbije generaties, met hun arbeid en 

zorg, hun verdriet en angst, hun vreugde en hoop. Die onverstoorde en 

deu.gddoende plekjes zijn ook le Ursel niet meer zo talrijk. Laten we er 

vooral zLLinig mee omspringen ! 

)0} 



\\'ie meer historisrfw llijzowferheclen Vi'r/angt, kan deze vinJen in : 

I·. de Putter / J. Brueckaert : Gesch~t>dcms dt·r gemeenten van Üost.VIaanden·n. -

Ursol. - ArroneL Gent. re<'ks I. deel 12. 1870 : 33 hlz. 

i\. \'erhou~lmelc J'vlolens binnen hel maalgcbi<·J van het Land van Je \Vocstijne. 

in •Appeltjes van het J'viC'c·ljesland>. 11. 1950. 

;\elzo ( = /\. Dassonville) Plaab•naam \\'C's;eghem. In BiPkorf. jaarg. 20. 19fl'l. 

blz. 12-1. 

L. Tytgadt Schilclt·rijC'n in de kc·rk. In 

\'laandC'r<'n ... voor monumC'nlC'n 

f\'!. \'t•rstradc \Vanclelvoordracht. In 

Bulletijn van llC'L comiteit der provincie Oo,[

<'n landschappen. Dt·el ·I ( 1911 ). blz. 87-ioi8. 

De \\'iclcwaal. jaarg. 10. JQ-13. blz. 150-151 

(Vog,.Js). 

D. \' erstraelP : KruiSPil als ~ren>palcn. In Ons I leem. Jaar~. 7. 1'1-19. blz. 100. 

R. \'an De•ynsc: (Vogels). !n .[)" \VieiPwaal.. blz. 2-1)-2-l·t jaarg. 10. 1443. 

R. \ 'an D('yns•è : Grot<' gele kwik. ]\ lolacilla cinc•rea c. T unst. In : [)(' \ \'ielewaal. 

jaarg. 11. 19"H. hlz. 10ó. 

R. \'an Dt·ynse L1ilslap. In [)" \\'ielewaal. jaarg. 12. 19-15. blz. 155. 

,\Jfons RysC'rhovc Kncsselarc. Uilg. ]\•[o,•yaNt. Bruggl', 19-15. 

De Gcuz<'nhcrocrten in de stret•k van Kncsselarc. Iu : .-\ppehjl'S van hd 

1'1C"cljesland. 111. 1Q5J. 

Feodaal Knesselam. id('m, X\'. 19ó-l. 

KulturC'C'I .I aarbock van Oost-\'laanclcrcn. Ge· nl. dC't'l 19ó I-11 ( ]\ lolcns). 

.1. \'cltman : EvcrzwijnC"n in Ursd <'lt·n braaf uit ,[ .. hand ; groot natuurpark op histo

rische hofstC'<IC' (DrongC"ngoed). In liet NiNm·s van dt•n Dag. jaarj!. 66 = 

't \'rijP \'olLblaef. jaarg. tJ. 18 t!C"c. 1950. blz. 1. md illustr. ( = )1(' .\nt

Wl·rpsP Giek jaarg. 7. 1'l eiC'c. 1950. J,Jz. fi). 

]\·JeeljeslanelN : I IC'! I )rongt•ngm•el lt• Ursel. In : Eikel 1\ijksatlwriC'um E<'klo. jaaf1!. 2. 

I el-18. nurnnwr 2. hlz. S·7. 

E. Ttcleman I>.- nf~tamrning van K. 1 .. l.<'d<'ganck. In : Ons llt•em. i<Hlf'l!. 3. l<l·C. 

blz. 173-175; jaarf.!. 7 ( = jnarg. 1\' nit•uw<' n•<lncti<'l. llJ-1.'<. blz. 13·18 t•n 51. 

11. \' nn cl" CC'nm·hl<· Rond :\nltN In el .. n Frnmrlwn Ti iel. ~lll><'cl.Ducnju. G .. nt. l Ql).J. 

ó'23 l,lz. ( lt·bt hi~lorisch <'f!! oni>C'lrouwluwr \. 

:\. \'prhou:<lrnl'lc : ll..t \\',·>S<'I!C'nl<<' op .-\altN. In 

X. I<J5'l. 

I) .. ronclrt·ls \'lUl \\'nllN de 1\lnrvi>. hlsschop \'llll Doornik. in i2·1'2 : i<lt•m. 

XII. t'lót. 

)1,. Picl<'mlri<'s op Krw>~<'lnrt• l'n 1\nlt•·r: tdt•rn. :\111. 1CJ1i'2. 

Le•Pnro<•ril! o\'<'rzicht vnn AnltN. td .. :\\'. l'lti-1 : 11. td .. :\\'11. IQ66. 

l'lml!<'ltnf,!e'n O\'t•r e[,. noorclknnl \'1111 :\nltt•r : iel .. \'11 11l'i'i. 

C. \'nndP\'l'lrt• I l .. lnnlslt• oorlof,!>rnnnn.l l<' llr><'l (I 3 oktobl'r· 11 no\'t•mbt•r ICJI8) 

tel .. XIX. ICJóR. 

I l. \'t·rslnH·I<• Oude· \ \'t'f.!<'ll in Iw I f\ lt•e•lll'~lnnd : hl .. I. I 'l·l9. 

I)" ~i<'<'IIW<'f.! \'1111 Ct•nl nnnr 1\mf.!l!<' vnn cl .. :\\'111 .. t'<'ll\\' ; hl.. 11. 1ll:\l. 

Nog O\'N cl<' W<'l!<'ll In lwt ]\j<'<'lj<'>lnml; tel .. 11. t<'l'il. 

l ~. I Je· Snwl I l" onlf.!lnnlnl! vnn <'i~<'n lwtcl .. grn!HI"n door .[, •. \hd11 \'nn Dl\>n\1t'n in 

hnnr .1 >ronJ!<'Ilf.!<H'el> Ie• llrsPI tn el<' <'l'rslt· lwlft clt•r nchtth•rHit• t't'll\\' hl. !11. 
I•Jr;2. 

llt•l : )rollM<'ll~<H'el ft• \lr><•J \'Uil 1~·12 lol J:"l(l: td .. J\'. Jl)l;:5, 



D. \\•rstml'le \\'<:>>><'1!<'111 : id .. \". 195-1. 

.-\nti-patriott<:>n op !wt ambacht van I'- laldegcm in I 790 : id.. \'1. 1955. 

Boudt•wijn [1,. ~luynck e.a. : Ur>el. pan·l van het l'lcctJesland. dorp van Pierlala 

Drukk. \'crstraete. L'r>el. 1ll7.:! : 32 blz .. md illustr. 

Dr. :'-lichel Clo<:>t : Het kerkdijk lewn in e!'n landclijh• dekenij van \'laandcren (Tielt) 

tijden< de X\'lle eeuw ( 1609-1700) : L<:>uvcn: 1968: 622 blz . 

. \. Ryserhove Owr ontginning t<:> Ursel en Aalter in het midden van de 18c eeuw. 

In : Ons ~leetje:dand. jaarg. 2. 1969, nr 4. blz. :-. 

~:. \·erstraete : On·r Pierlala lP Urscl... : idem, jaarg. 5. 1972. nr 4, blz. 151-159. 

met illustr. 

folklorc-Komité. Ursel Pierlala-liederpn uit Urscl : idem. jaarg. 6. 1973. nr 1, blz. 40 . 

. -\. J),. \'os : KrijgsH'rrichting<·n in Pn om Zuid-1'1eetjesland tijdens de laatste fase van 

de 80-jarige oorlog ( 1621-1648). In : .'\ppeltjcs van het 1\'leetjcsland. VliJ, 

195ï. 

Franse invallen in Zuid-:'-leetjesland 1648-1ïl3: idem. IX. 1958. 

J. \'andcvcire \\'aartoe een proces nog dienen kan : itl. X. 1959 

Dr. E. Dhanen; : Kerkelijk Edelsmeedwerk in het 1'1eetjesland : id., XII. 1961. 

R. :'-loelaert : De Kapelanij Onze Lieve \'rouw ter Pieten te Aalter: id .. Xlll. 1962. 

I let !Pen \' elkegcm te Ursel : id., XI\'. 1963. 

G. \-andeveire : I let Hans-\'isspel : id., X\T 1965. 

Rollen en Stuiken. Hanskt•. mijn knecht. BoNenkluiten i<l.. XVII. 1966. 

L Stockman : D<:> Brie\·en van Assenede Pn de Vier Amhachten : id., XXIII. 19ï2. 

In : •\'rij Mald<:>g<:>m>, we<:>kblad. de \'cle hijdragen van D. Verstraete, verschenen 

tuss<·n 1952 en 1973. 

E. Soens lli>torische ~chets van... het Crombeen : Stnt-AmandsbC'rg. 1915 : 280 blz .. 

illustr. - Voor L'rsel. blz. 162-166. 

IJ. Ycrstraclt• De historische geografie van het Maldegemveld vanaf de 17e eeuw. -

l.icenciaalsvt·rhandcling. R;;buniversit!'it G<·nt. 19·13 ( onuitiZ"IZ"''"n) . 

.1. \'anrlevPir<' : B;;draw· tol cJ,. loponymiP van UrS<·l. - l.iccnrinalsverhnncl<'ling, Rijks

unTversiteit l"·nt. 1948 ( onultgPgev<•n). 

~I. SmPssaprt I )r· slat<•n van goed van ,(,. heerlijkheid \VulfsbNf.[lw. In : Vlaamse 

Stam. 7<• janrf.[., .p )1. 7<J. 2fl?. )0'J. 38?. 487. 

f),. stalPn van go"rl van h<'l l.and van de WoP~IijnP l<'i1.Wn lwll<'N: V.V.F.). 

f>,. ~tatc·n van goed van Ursc.J. 1)"'.] I: Zom<'f~Pm, 1lli'3 (<'i~<·n lwlwNl. 

'•I I, Bwu(lh .. l in ht·l ~ePij•·~lan<l (op h..t I )ron~Pn(lo .. ,] I<' Ur~el). In 

vrit•n.l >, I 'Jr• jaar{!.. nr 3A. 20 se· pl. I 'J'j 1, p. A-fJ. 

/\Irons RYSERIIOVE 
.Jozef V /\NI )E\'EII~E 



KRONIEK 

VOORURACilTEN TIJDENS liET SEIZOEN t9ï2-t9ï3. 

22 oktobC'r I CJ';'2 ~ Drs Willy De Zulter. geboortig van Aardenburg. 

rnaar Illl werkzaam lc Brugge, heeft een srriplie gemaakt over de beschil

derde graven in hel graafschap Vlaanderen. l-Iet Yertrekpunt \'an zijn 

sludlie waren naltmrlijk de beschilderde stenen 1-,'l'afkisten ,~dn de Sinl

Baafskerk \'an Aarclenhurg. Ook in de kerk van het naburige 1-lannekens

werve. cl ie in 1 C)(>-t werd opgegraven. werden een aanlal beschilderde 

(.!raven ontdekt. \'order zijn t•r g'fü\'en ge\'onden le Sluis. te Sint Anna ter 

01uiden. le Oostburg, Ie Gent en te Brugge. De spreker poogde op een 

zeer voorzichtige wijze de lwtckenis \(U1 dt' gebruikte figuren en symbolen 

in de grafschildt·rijPn ll' wrklnn·n on de ::,rrnfstedeu in hun hislorisrhe 

kontekst le situeren. 

I'; decernlwr I 9('2 e11 25 /efmwn I 9':3. ·- Om onze trou\\'e \\'erken

de lt·clen zelf eens aan het wonrel lelaten organiseerelP het l>t'sluur \'all ons 

genooischap een panec·lgespwk m·t•r «I't•rc/u•cnt•n pofksçrebwik<'n in llt't 

."f-./eel;esfnnd». ( )m hel onciPrwcrp \'ollt•clig uil ll' pullen \\'arm er 1\we 

namiclrlaJ,!en nodig-. Insp. /\.. l~ysl'fho\'e had ter \'norlwrt·iding Yan het gc

SJm·k lic·n tema's uitgekozt•n 

1. Î'lei\·ieringen 

2. 1111\velijkerl 

3. 0\'l'rlijdl'n 

-1. Zaaien l'll Oogslen 

.5. Kerstmis t•n Nieuwjaar 

<>. \\'eer en Wind 

7. Kinclt-rspelt·n 

8. Leun·r1 en Venlt•n 

~J. De \'ot•rling 

10. ~pokt•rij en Tm·t•rij 

I)<' l'crsl<' \'ijf lenw's \\'l'fclt•n IH'~prob'll op I:- tlt'("t'mlwr lll72 t'll dt' 

IHHL~lt• \'ijf op 2'3 I'Phnwri J<J7). \'all beidt• JHIIH'l'll-!t'Spn·kken Wl'l'tl t't'll 
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werkdocument gemaakt dat misschien het h('gin kan worden van een meer 

uitgebreide studie over de ,·olbgebruiken in het l'leetjesland. Alfons 

Ryserhove zou daarvoor heslist de geschikte man zijn ! 

(l nwc /9;-3. - Onze voorzilter Achiel De \'os begon zijn voordracht 

on'!" de priorij \{Hl \ Vaa.rsrhoot met een overzicht van de verschillende 

hronnen betreffende deze Cisterriënserabdij. [\Ier kw aardig daarbij is het 

ft>il dat die bronnen on·r zoveel diwrse archiefdepots verspreid liggeiL Zo

wel te Cent. te Bmssel als te Waarschoot vindt men archief over dit 

verdwenen mannenklooster. Ons medelid Firmin De Clercq bezit nog hel 

nwmorielmt>k ,·an dit klooster dat werd opgeste-ld na de geuzenberoerten. 

De priorij ,·an 0.-L.-\'rouw-ten-llove werd gesticht op initiatief \'an 

Simoen L1tenhove. oud-baljuw \"all Eeklo, en van Maria sBusers, erfge

,,ame \'an het leenhof van Basse-velde. De eerste paters kwamen uit Noord

:'\ederland. :'\a de geuzenberoerten vertrekken de paters uil Waarschool 

naar Gent. waar ze nieuwe gebouwen optrekken in de WaarschoolstraaL 

De spreker belichtte ook in het kort de figuren van de voornaamSite prioren 

van deze abdij. \'oor al <1ht Richart is hekend gewordt•n wegens zijn op

,·attingen O\'er de Kt>rk. die dicht hij het .lamenisnw aanleunden. 

Dt> \'oordmcht was een samenvalling \'all een bijdrage geschreven voor 

het det>l van hd :"- Ionasticon beige dat zal handelen over Oost-Vlaanderen. 

2-1 juni 1973. ~ I .>ra Bt·a I )ewalsche. penningmeeslere~ vatt de 

L<:iei!OII\V. maar afkomstig \'Uil ~leidinge, lwlirh t te enk de aspect en \'all 

het korte C a.h-inislische lwwind le Kortrijk ( 157<J-1580). \' an zodra de 
Gentse Calvinislt·u rle maf'hl stevig in hanrlcn harlden ill eigen stad. trachl

len ze hu.n indot~d ook in <mrk•re steden LP l;Llen gelden. Vooral de statl 

Korfrijk was l,elangrijk voor Gent. omdat tie t'-1alcolllentPn zich aan het 

•Jrj!anisl'ren WüWfl in Artois en ook omelat via tiP IPie lwt graan naar Gent 

,,· .. rrl vervot>rrl. In 15711 slagen cle GPillcnaar~ t•rin e<'n voor hc11 gunstig 

lwwinrl \'all rlc· 18 marlfielt Ie laten aallstcllt·n Ie Kortrijk. liet IH'wincl van 

rif' 18 m<Uiftell beslonrl in hoofdzaak uit C:alvinislcn. die elP uiloefening 

\'iJJI cl•· katholieke j!orlsrlicnsl vollt·rlil! lam l .. l!rlt•n lP Korlrijk. I )p kloosters 

wercl•·11 opg•·hcvt·n er1 ,lt· kt'fkell Wl'fllt·n J!esloletJ of omgPvorrtHI tol pro

leslanlst· lwrl•·hlliZI'fl. I l•·el lan(.! tluunlt· ,l.it lwwitHI niet w<IIJl in I S8l 

slaagclr• Farrw~•· t·rill met rit· h11lp \'illl tl•· l\1almnt .. rilcn d,. sl;ul Kortrijk 

Ie \'Novr·n ·n. 

I Jie gciJI'uriPIJis~•·u ll· Kortrijk wt·rtl•·n op c•·11 luJeiellcl•· •·11 zePr lt•v•·n 

rltl.(e wtjzt· cloor j11rfrouw I ),·walsche \'t'fll'icl. Vooral cl•· achiPI'I.!fonclt•Jl 

wNrlr·n cloiJr haar zr•·r goc•rl uilr'f'llf.:(l'ZI'I. 

L. St ockttlllll. 
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Repertorium van de geschied- en heemkundige kringen cm fijdschrrf

fen. ~ Als bij\'oegsel hij het driemaandelijks Lijdschrift van het Gemeen

leklrediel van België, (in hel jrunuarirmmmer 1973. nr. 103), verscheen 

een repertorium der gewe~telij'ke en plaatselijke maatschappijen eu tijd

schriften voor Geschiedenis en Oudheidkunde. 

L.S. 

Ue orae van de T empelr;rlders. ~ De tweede band van het kultureel 

jaarboek van de pro\'incie Oost-Vlaanderen ( 1972) is volledig gewijd aan 

een studi·c van ons medelid Dr. P. Rogghé over het ontslaan. de groei, de 

bloei en de ontbinding van de orde van de Tempelridders. De bijdrage 

die 224 bh. bes'laal. is geïHuslreerd met 18 afbeeldingen. De b.ibliografie 

beval 13 blz. Di,[ alles laat het groot belang van die bijdrage vermoeden. 

I let is een mlledig nieuwe geschiedenis van de orde van de Tempel ge

worden. gesteund op een volledig bronnenonderzoek en een uitgebreide 

hibJiografiie. Zeer interessant is het hoofdstuk over de Tempel in Vlaan

deren waar de orde verscheidene eigendommen bezat. o.m. le Ruiselede. 

waar de au leur destijds samen met de belreurele Arthur V erhoustraete het 

Grooil Goed Ter Vlaecht nog bezocht heeft. De studie is in een schiUe

rende bijna literaire taal geschreven. Het is een gemakkelijk leesharP studie 

over een boeiend onderwerp geworden. 

L. S. 

Op genezing naur \ \' aorschoot. ,......._, In Biekorf L:'(\.1\' ( 1973) blz. 

202-204 verhaalt L. Van Acker de lwhandt~ling \'an een zieke vrou\\· van 

Ardooie met waterbaden te \ \' aarschooL Tcree1ht merkt hij op dat te 

Waarschool in hel gPheel niels bPkend is over genPzingen door \\ut er. 

noch binnen. nooh l)lLÎilen de kerk. Waar de eigen hronn<:'n wrslek laten 

gaan. kunnen de bronnen \"iln andere parochies soms eC'n lang verge-len 

gewoonte. gebruik of <levotie nan hel licht hrt>ngm. 

L. 5. 

Een mcrkU'cwrdig initiatie/. ,......._, Op 13 oktollt'r \wrd ('{'n nieuwe graf

steen Ie Llrsol in~.rcwijd vnn ~nl>ine Hruggemnn. lnntsk abdis Yan de Bij

Joke t'l1 afkomsli~ V<tll Llrsel. I )ank nnn dl' vrijgt'\'igheitl van f'.le,·rouw Lult'

m<ml u.it Eeklo. C'l'll dnmc uil 1\crgen kon dt· nieuwe zerk wor<ll'l1 lwknsligd. 

I)<· pl<·chti.ge inwijding w<:'nl op louw gezel door dt• Vlnnmse vereniging 

voor Fami'liûkunde. Ondt·r impuls vnn nd\·oknnt \V. \ 'nn I lillt• uil Gent 

lwijvPr! die ,·creni!.!ÏIIg zkh voor ht•L hl'rstdll'n ,·nn llll'rkwnnrdigl' fnmilit'

f.!Tavt•n <tic dn·iJ,!en verlorC'n te gnnn cloor dt· loepnssin~-? \'nn t!t• nit'uwt• 

wPl op dt• kerkhoven. 

L.S. 
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fleemkundige fentoonstelling te Zomergem. ~ Ondet de titel «7omer

!leffi. oud en nieuw:. had van 23 tot 26 clecemlwr 1973 in heot P<ctrochiaal 

Centrum te Zomergem een heemkundige tentoonstelling plaats o.l.v. ons 

actief medelid. de heer !\ laurits Ryckaert. Heel \vat interessant materiaal 

o.a. reE"ksen oude zichtkaarten. pamfletten. groepsfoto's. affiches. verslag

bot>ken waren hier tentoongesteld. Er was eveneens een stand mt>t oude 

:;'ehruiks- en ambachtelijke voorwerpen . .lammer dat er te weinig voorbe

rP>idende tijd was aan \"oorafgegaan. zodat hier en daar een indruk van 

improvisatie niet kon wrmeden worden en bepaalde nochtans waardevoHe 

documentatie niet genoeg tot haar recht kon komen. Toch een gul pro-· 

ficiat aan de inricht('rS f 
A. D. V. 

ln/orma.lies en enku·eslen van Eeklo. ,........, Van ons mede<lid. de heer 

\Villy Hamerlynck \"erscheen een ont,Jeding van de enkwesten bewaard 

op het Stadsarchief van Eeklo. Deze studie van XXI + 187 hlz. bevat 

een schat \"an gege\·ens gaande van 1616 tot 1795. over het dagelijks leven 

van onze \"Oorouders. Prijs 200 fr., te bestellen bij V.V.V. Eeklo. \Varm 

aanbevolen. 

A.D. V. 

Zo u•as /\nesse/are. ,_..., Van ons bestuurslid Insp. Alf. Ryserhow ver

scheen een zeer aantrekb"lijk en prachlig uitge~reven hoekje mei 42 oude 

foto's en reproducties van prentkaarten. ~let wordt aangeboden door het 

GemeentekrPdiet. Agentsrhap L. I )eloof-Verhellc-. I )riese·lken 5. 9890 

Knes.~Pian". 

&wkhoulc. ,_..., In de Autotoerist van 30 augustus 1973 versch<·nen 

vr·rschiHendP hijdragen 0\"<"r rlr· poldPrgenH·r>nl!· Hoekhoule. BurgernePsier 

EAgarrl ~tockman schreef het \V<>Ikornwoorrl en de l>ijdragf:' over het 

mr·rkwaarrlig rnr,nurnr•nl van Hrwkhoule : het vis~wrijvaartuig HOU 8 . .107.t·f' 
Bour·hiPr schetste in hl'! kort rit• 1-(Psrhierlt~nis van rle Hrwkhouts(' Visst·rij. 

I fulwrt I )p l ,;wmiN y(•rhaalrl,. t•en en anrlt•r 11il rle hisloriP van lwt dorp 

Hrwkhoule. Ierwijl pastnor Van l)ritsorn het WPI en hc't wt·e van d~· neo

l,ar<>kk.· kc·rk van l)or·khoutc vt·rhaalrl<·. Noi;[ I )p Vle<'srha!lwcr st< .. [l het 

~JILirlig<. Hor·khou,le voor f'fl CPorgr•s (~111inck schr(•<•f' een ~l<'rnmingsiH•eld 

ov,.r rJ,. krPkr·n <'IJ ,[,;kr·n van Btu·khnulf'. 

1 •. s. 



IIISTORISCJ IE SPEURTOCHT DOORIIEEN DE GROENE GE\VESTE:-.1 

De honderd deelnemers aan de tocht doorheen <Ie ~ro<·ne gewesten 

werden vooraf. zon Is cle I radii ie het wll. uilgenodigd op een receptie ! Dit

rnnal was lwl de lw11rl aarî hel Gemeenlelwslum van Beemem om als gulle 

gastheer op Ie ln·d<'n in zijn m<"'l"kwaardig neo-golhisch gemet~ntehuis. Na 

een kor! welkomslwoonl door de heer schepen herinnerde onze voorLilter 

<>raan dat de gids van deze torht. Alfons Ryserhove. in 1949 een heem

kundi,ge schets over Beernem schreef en dat hij reeds een Qroot aantal 

topon if•men publireerde in Bos en Beverveld. 'vVe warPn du~ in 1-!0edP 

handt•n voor onze lorht door de ~lre<'k van Beernem. 

Op de muren van de raadszaal van hel gemePnlt~huis zijn dPrtien 

taferelen geschilderd uil de historie van Beernem. Die wandschilderingen 

gf'\'en een rijk uiterlijk aan dit landelijk gemeentehuis. De schepen toonde 

ons ook het hekende heertje van Beernem. dat dateert van 171-1. 1\:a een 

korte rondgang cloor het gemeentehuis begon dan de eigenlijke tocht mt>l 

E~en lwzoek aan de .Sint-Amanduskerk. Buiten het gekleed 0.-L-Vrouw

lw<-'lld. de oude doopvont en de \'ier oude kerkpijlt>rs was er niet zovee-l te 

zim in de kerk. omdat het gebouw in het begin \'all deze Peuw grondig 

en smakeloos werd verhou wel. ]\looier dan de kerk is de oude omwalelP 

pastorie die geholl\vd werd lussf'n 1 E\(J) en lE\73. 

\'anclaar trnk de autokaravaan naar het mooie dorpspiPin van Oedt'

lf•m. dat gr•domineerd wordt door h,~( in landelijke stijl opgPlrnkken 1!<'

nwmtehuis. Ook konclen we nog enkele fraaie herenhuizf"n bewonderen. 

rlie aan hP'l plein een slijlml uilzicht gPven. De barokk<' Sint-I ,amlwrtu.;

kerk. op elP nrhtcrr!roncl. verhoog! de <Hmlrt·kk~lijke ~Jeer van dil plein. lie-t 

interieur van cle Oedelemse kPrk nwl zijn houten lnmhrizt>ringen is veel 

wanner dat dat van BeNnem. In d<' glasranwn he<'fl men al df' srhildt•n 

van <lP vrot•gen· hPP,.Iijklwden cliP op Oedelem la~erl. \'t'f\\'t'fkl. 

Op clt· kruisinj! van de 1\nessPinreslrnnl md df" I loogstraat Ie Ot'df'lt'lll 

konc!Pr: we nog twee ouclt· hof~tedPn lwwomlcrt•n : het à\egijnlje-. t'n het 

hof van -tl\lagclnl<·rwrn mol dt' kennwrkendt• \'outekanwrs. Na dt'Zl' halt!.' 

\'<'rl.iPIPil wP het rt>eds \'roPg In! lnndhouwlnnd ht>r~chapen gehied om naar 

dt· kf"rk van Sinl-.IOI'is-lcn-1 )is! PI l.e rijrlt'll. die lol in t!t' nrhlliendt' t't'll\\' 

op cl<' 1-!f<'llS \'all het heidi'I.fPhied lag. I )i! is 1111 nog got•rl lt> nwrkt·n 01111 

dt• talrijke drt·\'<'11 en hossen dit> dat dorpje rijk is. In het slt'lllmigt' kt·rkje 

slaat t•en prarhtig ruilerlw<·ld ,·an Sinl-.loris. pairnon \'an tlt• pnroehit'. 

cla!PrPnd uil cl<' lwet>cl<' helft \'an dt· \'ij ft it'ndP t:'t'll\\' \'roq.!t'r ""-~ Sint 

.loris er•n lwciP\'élHrlsoor<l l~t·n 1lt> puisiPn t'n d,• onlsleking<'n \\til dt• huitl. 

Tnlrijke dt>t•lrwnwrs Hnn onzP tocht kochlt•n. zonls dc>slijds ,lt• \'ronw lwdt•

vnnrdt•rs. <'<'ll nwrlniHt· vnn Sint-.loris l 

"iiO 
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De volgende halte gelwurde hij een oud!~ arm van het kanaal Gent -

Brugge, wruar vroeger de brug van ZotschorP lag. Niet ver van daar stroomt 

de 1\liseriebeek. em der waterlopen, die volgens Arthur VerhouslraPte. 

aan de oorsprong mu liggen \'an de mirldeleeuwse Durme. 

De vierde en laatste kerk op onze tocht was elP moderne kerk van 

Beernem-slation. Binnen de kerk merkt men onmiddellijk het wil marmPre>n 

altaar op. geflankeerd door zes barokke kandelaars Architect De Ceyter 

heeft het zonlicht zeer doelrnalig aangewenrl om van dit altaar werkelijk 

cle centrale plaats van de kerk le maken. In die kerk van glas en beton 

waar de zon Pen spPI van licht en schadmv kan opvoE'!'en. hef'rst een heel 

andere sfeer dan in de drie andere kerken. waar het zonlirht niet zo ge

makkelijk kan hinnendringf'n. 

Op hel stationsplein van Beemem. waar de cafés ovf'rtalrijk zijn. werd 

halt gehoudf'n om de dorsligen te laven. Vandaar trok de autokara\·a.an 

naar hel mooie hof van Reigerlo. eens ef'n belangrijk uithalingscentmm 

vanwaar de omliggende heide van het Buiskampveld wercl ontgonnen. Daar 

\'erle1lde Insp. A. Ryserhove ons iets O\'er «de \\Tede moorden van Reernem~ 

clie heel Vlaancleren na de eerste wereldoo~]og in opschudding brachten. 

Ook de oudste zoon van het hof \'an 1\PigPrlo was een van de slacht

offers. 

I lel hof van 1\eigerlo ligt nog Ie midden \'an lanQf' heukf'nrtrp\·en. 

uilgestrekte hossen met hier en daar een stukje akkerland. Dit gedeelte van 

de tocht liep letberlijk door de <groene gewPslm>! In het prO\;nciaal 

domein Lippensgoed stapten we e\'en uH onze auto's om clt> heenspierPn 

wal in lwweging le hrengPn en me-t volle teugen clf' ZUi\'f"'"P luc_-ht van dit 

hosrijk domein in le ademen. 

Niet ver vandaar langsheen dt> ouciP Brugse heerwe(! vNheft zich 

het wil:le kasteel Drit'koningen \'an gravin cl'J !espel. dat in zuivere Empirt>

slijl werd opgetrokken. Aan cle o\'Przijde van die heerwf'g ~1aat clf' mooi 

gerPslanrPerd<' tOurle Pnl<'rij:. l'en \TOel-!erP hezilting vnn dt• pa!PN l\arnw

lieten van Hrugge. 

Na nog een korte halte Ie llcrlslwrgt• op dl' wijk Lodi lwrPikte dl' 
aulokara\'aan lwt cufi• «clt' Holwb wam l't'n \'t'l'lligtal clf't'IIH'lllPrs van dl' 
~pcurlorht een uilstekenclè .:.lngNskip:. voorgescholt•lcl kn•gen t'n \\'Har nog 

wal nag!laarl werd 0\'Pr cl<' tocht. die lwgunsligd werd door uitznndPrlijk 

mooi weer. 

lnspt•cl eu r I~ ysPrhovc•. onzl' gids. had <tllt>s prima voorll('rl'Îcl : t'l'll 

gd11II11SI reerel P reisgids \'an )2 hl z., epn n<HI\\'keurig 11 urroosler. l'en dt•s

kuncli(.!P uilleg f•n 's 11\'0IIds een lt>kkc·r mnnll 1 \\'e clnnkl'n \wm harklijk 

voor elP puike orgnnisnlie 1'11 we rt·kPIWII t•rop rlnt hij nog t!t•r~JPlijb· lochlt·n 

voor ons genooischap znl ldciPn. 

!.uk Stockmnn. 



HET HEEJ\IH1NDIG GENOOTSCHAP \'AN HET tviEETJESLAND 

AAN DE EER. 

Tw('(' van onzt> nwdeblt>n Dr. Paul R.ogghé en Ir. Luk Stockman 

werden bekroond met dt> provinciale prijs voor Heemkunde 1972, respec

tien•lijk met hun wo>rk : .:Een EeuU' Eeklo (1830-1030) » en «De Brieuen 

l'an Assenede en de \'ier Ambocl1ten» verschenen in «Apreltjes» 22 en ·-_.), 

Op 7 april 1973 werd in een Abdemische zitting or het Stadhuis 

te Eeklo hulde gebracht aan beide laureaten. 

In zijn woord ,·an welkom stelde depu1té Van Steenberge de gevier

den aan het publiek voor. Vervolgens bracht cle heer Achiel Oe Vos ver

,dag uit namens de jury. I-lij gaf een korte ontleding van beide werken en 

wees op hun \'oortrt>ffelijke kwaliteiten. 

Burgemeester \'an Ghijseghem was zeer vereerd in het stadhuis van 

feoklo twee mensen te kunnen onh·angen, die zonder nog Eeklonaar te 

zijn. toch ten nauwste met de stad verhonden zijn geweest. 

NilmPns de ge\·ierden pleitte Ir. L. Stockman in zijn dankwoord voor 

het tot stand komen van een wetenschappelijk verantwoorde Geschiedenis 

mn Eeklo. 

OVERLIJDENS. 

Tij.rlens het afgelopen jaar werden onze trouwe medeiPden de heren 

Paul Rogghé. E(kard Van de Genachte en Om<'f Boone hijzonder zwaar 

getrofff:'n door het verliPs van hun J:!f'liefcle echtgenote. 

Te Aalter o\'C•rleed ons medelid de heer Gaston De l'>ruyne en lP 

E,·ergem de heer .lul f's C ani y en de moeder van onze voorzilter. 1'1evrouw 

.lozpf De Vos. 

••an 

IIA:'\JI J:VIOI.ENS IN liET I\1EET.IESI.ANI l 

Vnr• rit· han<l ViJII .l.vlt·s l'idNs vt•nwhc>f'n in cOns flc>Pm> . .lg. 27. 

p. I1JI JfJ), llr·rfstrnaancl ICJ7"'i. Pf'rJ arlikd d fllnclmofl'fiS ir1 f•el Merljes
funrf>. 
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liet gaal hier voornamelijk ovPr maatregelen. die getroffen werden 

tijdens de 17e eeuw om de « kweemen > aan te sla.:'ln. \'Ooral clan te 

Zomergem. Lemlwke. Bassevelde en 01oerheh. 

FEDERATIE \'/\N DE KRI;\JGEN \'OOR GESCIIIEDI:.i'\IS. 

In vergadering van 15 dPcember 1973 werd onze voorzitter. de heer 

A. De Vos, samen met de heer G. Gadeyne. aangesteld als ondervoorzit

ter van het Verbond. waarvan Prof. Dr. Van WerYeke. het voorzilter

schap waarneemt. 
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INHOL1 D 

G .. -\.C. \'Al'\ \'OORE:'\. - O., .·\rmt>nzorg voor de Kathoht>kt>n 

in ht>t :'-lidd.,\burgst> :'-lissit>gt>biNI gt>durt>ndc de !Be et>uw 

L ~TOCKI\1.-\:'\. - 'I.IO<'r!lrond<'n t>n turfuitbating in de 

.\mbachtt>n l'laldt>!!<'m t>n :\ar<lenburg t>n in dt> Kt>urt> van E .. k!o 

\\'. ~TEEGHERS. - Ft>rdinand t\ntoon Piesst>ns (1860-1943) 

Ür. P. ROGGHÉ. - G.,nt m J., XI\' .. t>n X\'e ""uw 

~1. RYCKAERT. o" J-luiswevNij lt> Zom..r!lem 

1\. ~IOEL.'\ERT. 

G. \'Al'\OE\'EIRE - Knt>ut"\s "n Brouw 

.\. RYSERHO\ t: "n J. \':\;\JDE\'EIRE - Oud Urs .. l 

Kronit>k 

5 

73 

89 

102 

146 

206 

239 

244 
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HEEl'IKLTNDIC GENOOTSCHAP VAN HET ~1EET.JESLAND 

Ere-Voorzitter : 1'-lej. Dr. E. DHANENS. Boelare. 97. E~klo. 

Ere-Onder•oorzitter : Ap. P. RYCKAERT, Ockcnijstraat. 2, Zomergflm. 

BESTUUR 

Voorzitter .-\. DE VOS. Landhuis <MalpcrtuuS>, Achterstcge, 22. Evergem 

Tel. ( 09) 53.88.25 

Sekretaris Idem. 

Penningmeester 0. LIPPENS. Gentstraat, 13. Lem1eke. - Tel. (09) 77.28.54 

Bibliothekaris . Insp. A. RYSERHOVE. Kloosterstraat, 46. Knesselare. 

Tel. (09) 74.23.17 

Leden : \V. STEEGHERS. Bcgijncgracht. 56. Gent. 

Ir. L. STOCKMAN. Brugslraat. 103. Aaltcr. - Tel. (09) 74.16.10 

G. VAN VOOREN. HerendreeL 43. Aardenburg (Nfld.). 

St.orl zo vlug rnoi.(PitJk uw liclrnaalschnps~wld lcn lwdrnge van 250 fr. 

op poslrc·kcninu (J0A0.5fJ vnrt het llccmkundi~ Genootschap 

van hel Mcetjcslancl. p/ u Ccnlslranl. 13. LcmlH'ke. 
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DIT JAARBOEK WERD UITGEGE\'Ei'\ 
DOOR HET 1-IEEf'.IKUNDIG GENOOT
SCHAP VAN HET ;--1EETJESLAND EN 
GEDRUKT OP DE PERSEN VAN DE 

DRUKKERIJ STANDAERT-VERBEKE 
NIEUWSTRMT. 26. TE 1'1:\lDEGEl'l 


